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ORSA SKOLTIDNING

De gamla berätta - av d. h. - 
Serien "De gamla berätta" fortsätter i dag med fru Klara Bengtsson i Hansjö

Fru Bengtsson fyllde 80 år nu i 
september och är pigg och kry för 
sin ålder även om hon har svårt för 
att gå.

När Skoltidningens utsände kom
mer på besök och ber fru B. berätta 
något från sin långa levnad, slår hon 
energiskt ifrån sig och säger helt an
språkslöst:

— Nej, oj nej! Jag har ingenting 
att berätta. Inte minns jag något och 
aldrig har jag upplevt nånting att 
berätta om. Jag har skött mitt hus 
och suttit vid symaskinen i hela mitt 
liv, så det har aldrig hänt mig nån
ting märkvärdigt.

— Men tre symaskiner har jag 
nött ut, och med min syning har jag 
i alla fall strävat ihop så mycket, att 
stugan jag bor i är betald och är 
min, säger fru B. med stolthet.

— Men är det inte underligt? fort
sätter hon. Jag har bott i den här 
stugan ända sen jag gifte mig i 20- 
årsåldern. Men ändå, när jag är bor
ta hos min dotter i Lima och längtar 
hem till Hansjö, så är det aldrig den 
här stugan jag längtar till, utan det 
är ner till kvarnen.

— Tänk, vad det är fint där nere 
vid Hansjö kvarn! säger fru B. och 
drömmer sig bort i minnen. Far min 
var mjölnare där. Han flyttade dit 
från Ore, när jag var ett år. Så jag 
har växt upp där och sprungit och 
lekt i kvarnbackarna.

— Jo, jag minns en gång när jag 
var riktigt ordentligt rädd. Mor 
skulle göra dricka. Det var nog före 
en helg. Soppan, som skulle bli dric
ka, stod i ett stort kärl i ett hörn 
i köket. Jag var nyfiken och ville 
titta men — råkade stjälpa alltihop 
ut över golvet. Oj, vad jag var rädd! 
Jag minns än hur ivrigt jag bad 
mamma om förlåtelse.

— Och så minns jag när det var 
”uttag” i kvarnen. Då kom alla 
kvarndelägarna, bönder från Hansjö 
och bergbyarna och ända från Ore 
en hel hop, Göken och många fler. 
De mätte upp olika mängder säd och 
la i en stor kista. Det var kvarntul
len. De där mätningarna tog lång 
tid, så Ore-gubbarna måste alltid 
ligga kvar över natten. Då minns jag 
att de bredde ut mjölsäckar på gol
vet i köket och sov där. Vi sov inne 
i kammaren, men på köksgolvet låg

det fullt med Ore-gubbar och sov. 
Det var så lustigt, tyckte vi ungar.

— Vad det var lugnt och fridfullt 
där nere vid kvarnen, fastän forsen 
bullrade jämt! Vi hade det så fint 
där. Jag minns att vi hade så fina 
trädgårdsland. Det växte så bra där 
nere.

— Far brukade ta fina laxar i for
sen. Han hade något slags mjärde 
och tog dem i. Jag minns att mam
ma ofta pulsade långt ut i ån för att 
hjälpa till att få i land de stora fis
karna. För det var stora, fina laxar. 
Mamma gick och sålde dem sedan. 
Sällan fick vi smaka så dyr mat. Den 
skulle alltid säljas.

— På sommarsöndagarna kom det 
ofta långa rader med pojkar, som 
skulle dit och bada. Till och med lä
rarinnorna badade. Jag minns, att 
jag fick en tårta av Ida Bonander en 
gång, då hon och hennes syster kom 
dit för att bada.

— Gick Ni i skolan för fru Bo
nander? undrar intervjuaren.

— Ja. Först gick jag i en stygg, 
grå småskola, som låg på Kåvola 
mitt emot Filadelfiakapellet. Jag 
minns, att mamma ofta på frukost
rasterna kom till mig med en väl
lingkruka, som jag smög mig bakom 
en knut och It ur.

— Sen gick jag i den s. k. baptist
skolan, som låg inte långt ifrån nu
varande folkskolan. Där var Ida Bo
nander ung lärarinna då. Ellen Du-

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

Motortjänst
Cvkel- & Rep.-verkstad Tel. 40711

Ät god och 
vällagad mat

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

O R S A - B A R E N

nell var där också, och hon hade sin 
yngre syster Anna med sig. En tid 
var Klara Lindqvist där. Och hon 
var ute och lekte med oss på raster
na. Det tyckte vi var så roligt.

— Tänk, att jag gick i skolan ock
så i sista klasserna, fastän jag knappt 
kunde gå. Och aldrig glömmer jag 
då den gången, då jag förstörde min 
höft. Jag var äldst av syskonen och 
fick tidigt börja hjälpa till. Mor var 
själv så duktig, så hon trodde, att 
jag kunde och orkade vad som helst. 
Jag var 10 år, då jag skulle följa med 
far och plocka lingon. Vi plockade 
hela dagen och övernattade sen i 
Lill-gubbens koja. Jag minns, att 
Lill-gubben inte hade några tänder, 
utan han hade en liten hyvel och 
hyvlade bröd av en hård bulle, då 
han skulle äta. Det tyckte jag var så 
underligt.

Då vi kom till kojan, var jag all
deles genomvåt om benen och kjo
larna. Ingen talade om för mig, att 
jag borde torka mina våta kläder, 
utan jag låg så där våt hela natten i 
den dragiga kojan. På morgonen ha
de jag en förfärlig värk i en höft. 
Men då måste jag — fortfarande ge
nomvåt — traska den långa vägen 
hem och bära en tung kunt med bär. 
Då förstörde jag min höft. Jag gick 
så illa efter den betan, så hela sko
lan skrattade åt mig. Ibland föll jag 
omkull, och då fick jag ligga där, 
tills någon kom och hjälpte mig 
upp. Jag kunde inte resa mig själv. 
Jag minns, att far bar mig ner till 
doktor Warodell. Men han kunde 
ingenting göra åt min höft, så jag 
fick kravla mig fram så gott jag 
kunde. Skolskjuts hade ingen hört 
talas om på den tiden.

— Nog är det allt mycket bättre 
ställt för både barn och gamlingar 
nu för tiden. Visst blir man ensam, 
när man är gammal. Men det är 
skönt att vara ensam ibland också. 
Och bättre ställt har alla nu. Det 
finns ingen fattigdom nu mot förr. 
Och pensionen har höjts, så den är 
över 200 i månaden nu. Och den, 
som inte klarar sig på det, den lever 
då slösaktigt, tycker jag, säger fru 
Bengtsson med eftertryck och börjar 
pyssla med kvällsmaten, därmed till
kännagivande att intervjun är slut.

d . h .
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Julianehåb

Intryck från en Grönlandsresa av M.-B. P.
Att semesterresan anno 1960 skul

le bli något helt annat än tidigare 
semesterresor, var jag helt övertygad 
om, när jag bestämde mej för en resa 
till Grönland denna sommar. Och 
om någon frågar, om jag är belåten 
med turen, vill jag svara JA med 
stora bokstäver. Det var verkligen 
att få uppleva något annorlunda — 
både i fråga om natur, människor 
och levnadsförhållanden — bara un
der allt för kort tid.

Att flyga är egentligen inte att re
sa. Det är att transporteras. Men här 
var just inte att välja, om man skulle 
få ut så lång tid som möjligt där
uppe. Efter Hedtoft-olyckan för nå
got år sedan är persontrafiken till 
havs mycket liten. Flygresan var 
visst vacker och en upplevelse på 
sitt sätt, men man kommer allt för 
hastigt från en miljö till en annan. 
Aderton timmar efter det vi steg på 
flyget i Köpenhamn, med mellan
landning i Manchester och Keflavik, 
kom vi in över Kap Farvel med dess 
taggiga fjälltoppar och utanför fullt 
av blåvita fjäll, isberg, på det blå
gröna havet och in mot landet den 
mäktiga inlandsisen med sina nuna- 
takker, de småtoppar av isfritt fjäll 
som här och var sticker upp. Fem 
sjättedelar av Grönland, världens 
största ö, ett amt i det lilla Dan
mark, är täckt av is. Ett istäcke som 
på sina ställen är upp till två—tre 
kilometer tjockt och täcker hela 
Grönlands inre. På mitten är den 
jämn och öde, men längs kanterna 
där isen glider ner över fjällkammar

na uppstår sprickor av ibland hund- 
rametersdjup. Det är som himlens 
blå vitnar vid återskenet av dessa 
oändliga vidder av is och snö. Ja, 
här in i en fjord på sydvästlandet i 
Julianehåbdistriktet landade flygpla
net på ett flygfält vid en tidigare 
amerikansk flygbas, Nassarsuaq. Ba
sen används numera av danskarna 
som civil flygplats och som centrum 
för isrekognoscering och meteoro^ 
logstation. I Nassarsuaq är f. ö. ingen 
bebyggelse. På andra sidan fjorden 
— 20 minuters båtresa — ligger ”ut- 
stedet” Kagssiarsuak, ett av de drif
tigaste fåravelsdistrikten.

På Grönland kan man tala om tre 
kategorier samhällen. ”Kolonien”, 
som har en c:a 1 000—2 000. invå
nare. Julianehåb, Godthåb, Sukker- 
toppen m. fl. ”Utstedet” med 100— 
200 människor. Där finns i regel bu
tik och kyrka och skola. Och slut
ligen ”boplatsen”, där en eller flera 
fångstmän har sina hem.

Just här i Kagssiarsuak är en av 
de platser, där nordborna för c:a 
1 000 år sedan slog sig ner och levde 
i nästan 400 år framåt. Här finner 
man ruiner av deras boplatser och 
kyrka. De gamla nordborna som 
följde Erik den Röde till Grönland 
tog med sig sitt samhällsskick hem
ifrån ganska oförändrat. De slog sig 
ner i två stora bondebygder, öster
bygden, som svarar mot nuvarande 
Julieanehåbdistriktet, och Västerbyg
den omkring nuvarande Godthåb. 
När de kom, fann de ett obebott 
land, men de fann också spår av ti-

Ring 402 33
när det gäller mat . . .

ERIKSSONS Livsmedel

På grund av
att huset skall rivas

utförsäljes hela lagret
av glas och porslin 
samt prydnadssaker 
till rena bottenpriser.

Försäljningen sker under 
Marknadsdagarna.

Walters Liusmedelsbolag
Tel. 401 06

Ett gott råd när det 

gäller köp av

TV
Vänd Eder med förtroende till 
oss. Då erhåller Ni den bästa 
och snabbaste servicen för in
stallation och reparation. Gra
tis får Ni även fackhandelns 
TV-försäkring, som även inne
fattar skador uppkomna å eller 

genom TV-antennen.

RADIO 2$ BANDINSPELARE 
Grammofonskivor Service

Orsa Radio & TV
Tel. 401 50, 403 83
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Vägen till körkortet
b ä s t  g e n o m

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Lokal: Brobergs Affär, 1 tr.

HÖSTEN har kommit!
Hemmet skall prydas med nya 
vackra växter — gröna och 
blommande.

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

Levenius
Blomsterhandel och 
Handelsträdgård
Orsa, tel. 400 92

O M G Å EN D E la  vata pä a llt! Fr/s 
LEV ER A N S ner det i P H ILCO  frys-
6 m odeller — skåp e ’. frysbox. Vilt, 
fr. 240 lo .  uppåt grönsaker> frukt och

bär — a llt  kan beva
ras i P H ILCO  för fram
tida behov.

PHILCO
ä r ett ledande am erikanskt företag/ 
som under 20 år tiliverkat över 10 mil
joner kyl- och frysenheter, 
v ä lj Er Philco hos

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

Sommaren har sin egen skönhet, allra 
vackrast i de lugna dalgångarna långt 
från kusten.

digare bebyggelse av eskimåer. Eski
måerna, som är ett vandrande folk, 
flyttade efterhand som jaktmöjlighe
terna blev uttömda. Fram mot 1400- 
talet kom de åter till dessa trakter. 
Gamla eskimåsagor berättar om stri
der mellan nordbor och eskimåer 
och att detta skulle vara orsaken till 
Nordbornas utdöende på Grönland 
vid denna tid.

I ”kolonierna” och de största ”ut- 
steden” finns vägar, om än dåliga. 
Där far bilar, både lastbilar, person
bilar och jeepar körda av cigarrett
rökande eller tuggummituggande 
grönländare, som inget vet om inre
gistrering av bilar eller körkort. Det 
behövs inte på Grönland. Oljetankar 
och radiomaster berättar sitt om att 
Grönland inte är isolerat från om
världen, men att det är ett samhälle 
som f ö r s ö k e r  leva efter samma 
regler och med samma hjälpmedel 
som västerlandet i övrigt. Men här 
träffar man också den genuine 
fångstmannen, som har sin livsbe
tingelse nästan helt lagd på sälfångs- 
ten.

Grönländarna är ett blandnings- 
folk, som härstammar från eskimåer
na. Efterhand som kolonisationen 
framskridit finns det alla övergångs
former helt från rent eskimåutseen
de, med brun hudfärg, svart hår, 
sneda ögon, kraftiga kindben och 
små och välbyggda händer och fot
ter, till det rent europeiska utseen
det. Den skiftande grönländska na
turen har avspeglat sig i grönlända
rens sinne. När man iakttager en 
grönländare vill man gärna beteckna 
honom som vek och obestämd. 
”Imaka”, kanske, var ett ord man 
ofta hörde. Men de skiftande natur
förhållandena gör väl att det ofta 
faktiskt är omöjligt att uttala sig be-

Ett sälskinn spännes till torkning.

stämt om någonting. Den nyare ti
den, som kommit under en oanat 
kort tidsrymd, gör att människorna 
har svårt att vara beroende av kloc
kan. De har förr rättat sig efter vä
der och vind, och tiden spelade inte 
så stor roll. Nu skall mannen till ar
betet i fiskfabriken, till ett bygg
nadsarbete, till en affär kanske och 
måste passa tider, och det är många 
grönländare, som har svårt att an
passa sig till detta. Likaså att sluta 
ett arbete, ja, det kunde grönlända
ren göra precis när som helst om det 
var något som gick honom emot el
ler inte passade. Och att barnen skall 
till skolan på bestämd tid, var det 
också många mödrar som inte helt 
kunde förstå.

De flesta grönländska familjer bor 
nu i helt vanliga trähus av något 
skiftande standard. De gamla torv- 
husen är så gott som försvunna, åt
minstone på Sydgrönland.

I Igaliko, också ett gammalt nord
boställe — en liten idyll — grönt, 
frodigt och r e n t  — bröts en sorts 
sten, Igalikosten, en blandning av 
kalksten och sandsten. Där var de 
flesta husen byggda av denna myc
ket vackra sten.

När en svensk för första gången 
ser på ett av de fattiga grönländska 
husen, vill man nog gärna använda 
uttryck som ohygieniska förhållan
den. Men man måste kanske komma 
ihåg att grönländaren ofta måste 
spara på vattnet. På sina håll hämtas 
vattnet långt ifrån i någon älv, eller 
kanske isblock från fjorden får tas 
upp och smältas. På de större plat
serna var nu ordnat med vattenled
ningar ovan jord utefter vägarna, 
där vattnet kunde hämtas sommar
tid. Men på vintern, ja, då körde en 
tankbil omkring vatten och en hink
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kostade 10 öre. Också hos storfång- 
aren kanske det inte tedde sig sär
skilt rent, men där måste man förstå 
att deras arbetsförhållanden är såda
na, att huset och kläderna mycket 
fort blir smutsiga och inte så lätt 
att hålla rena. Där skall hustrun, när 
mannen kommer hem med fångsten, 
flänsa salen och skrapa och bereda 
skinnen och sedan tillverka kläder 
— skor och byxor och anoraker — 
och även kajaken, båten som an
vänds vid fångstfärderna. Men det 
finns också många grönländska hem 
som ur renlighetssynpunkt helt kan 
jämföras med danska eller svenska 
hem.

Grönland står i dag inför en ri
vande utveckling, där förvärvslivet 
skall bringas till blomstring, och där 
skall skapas sociala och kulturella 
förhållanden i likhet med det övriga 
Europa. Men det är ständigt från 
kustens skär och havets djup, som 
grönländaren skall få sin utkomst. 
Fiskeriet kommer nog i många år att 
bli den bärande näringen för honom. 
Om andra näringsgrenar skulle kun
na komma till stånd, t. ex. gruvdrift, 
skulle dernog ändå inte helt kunna 
dra den till fångstman födde grön
ländaren helt från havet. Kryolit- 
brottet i Ivigtut ger ganska många 
arbete. En del uranförekomster har 
också hittats i Sydgrönland, men det 
står fortfarande helt på undersök- 
ningsstadiet. Många av den äldre ge
nerationen kanske inte riktigt fattar 
de senare årens utveckling och kon
sekvenserna därav, men den yngre 
delen av befolkningen, som befinner 
sig mitt i den starka utvecklingen 
på alla områden, har svårt att finna 
sig själv. De söker sig ofta från det 
ena till det andra.

Den fredlöse Erik den Röde kom 
till Grönland med sina män, sina

kor, får och hästar. De var lantbru
kare, och det var de som började 
det första grönländska lantbruket 
inne i fjorddalarna i Sydgrönland. 
På samma tun har vår tids grön
ländska lantbruk börjat växa upp. 
Dalarna är lugna, och sommarsolen 
sticker på i sydsluttningarna, där 
blommor och gräs växer frodigt. 
Där betar får och där mjölkar den 
grönländske bonden sina kor och 
kör hö med häst för vagnen eller 
med traktor. Fåraveln är ganska ny 
på Grönland. För ungefär 25 år se
dan inköptes får från Island, och 
denna näringsgren har slagit ganska 
väl ut. Många fårägare kan ha ända 
upp till 700—800 får.

De Sydgrönländska fjorddalarna 
gör ett intryck av saftig frodighet. 
Saftigt gräs och blomster, men inga 
egentliga träd — bara polarpil och 
polarbjörk. Särskilt sydsluttningarna 
har en ganska rik flora — i stort 
vår fjällflora — isranunkel, fjällvall
mo, fjällbrud, gentiana.

Men sommaren är kort och Golf
strömmen, som ger Island och Skan
dinavien värme, har helt vänt Grön
land ryggen. Grönlands sydspets lig
ger på samma breddgrad som Stock
holm, men den grönländska som
marnatten är mycket ljusare än på 
samma höjd här hemma. De stora 
ismassorna kastar solens strålar till
baka.

Men res själv en gång in i en 
sydgrönländsk fjord i juli eller au
gusti månad! Den stilla grönländska 
sommarnatten är dagsljus. Bara någ
ra timmar försvinner solen bakom 
horisontens fjälltopp. Himlen har 
hela dygnet alla färger, men särskilt 
nattetid står allt i färgprakt. Vatt
net är djupt blåviolett till glasgrönt, 
och isbergen skiftar i färg, forma- 

Forts. ä sid. 15.

En samling grönländska sagofigurer, kallade "tupilakker" — halvt djur och halvt 
människor — kanske en blivande turistsuvenir.

Advokaten 
CURT CARLSTRÖM

O R SA
Kontor 2 tr. Hotell Orsa 

Tel. 410 26, 41017 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

Gust. Helgeson
UR — O P T IK

UR
av förnämsta märken

GL A S ÖGON  
exp. efter recept

Ny modern lokal
Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 05

En ny fullträff!
För flickan:
CARDIGAN, storl. 8—14 år i 100% 
ull. Fully fashioned. Färger: röd, 
ljusblå o. gul. Pris endast 16: 50.

För grabben:
SKOL BYXA i diagonal. Färger: 
gråblå och grågrön. Pris: 18:50 
i 8 år, 19: 75 i 10 är, 22:50 i 12 
år, 24: 75 i 14 år.

För mamma:
Alltid det senaste i jumpers,
klänningar, kjol och blus.

— lennart Olsson — 
Orsa, tel. 402 19
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Hembakat
utan hemarbete får Ni 
om brödet beställes hos

Hellborgs Hembageri
Tel. 410 68

Orsa Lastbilcentral
utför alla slags 
transporter.

Försäljer: 
gjutgrus, 
singel, 
makadam, 
stenmjöl m. m.

Telefoner 
404 30, 404 31

Original

P H ILIP S
märket de flesta 
väljer

REPORTAGE. Utrymmessnål och lättpla- 
c^rad TV. Teak-eller mahogny. Pris med 
stativ 1175 kr. Oms tillk.

Svalas Radio & TV
, Kyrkogatan 8 fe l, 413 50 

O R S A

Auktoriserad Radio- och TV -servke

Att vara musikelev - 
Några rader tillägnade målsmännen av Pelle Jakobsson

Musikskolan brukar vara lite sen 
i starten när höstterminen börjar. 
Detta beror på att folkskolorna, yr
kesskolan och samrealskolan måste 
”komma igång” ordentligt, innan vi 
kan göra upp speltider för alla mu
sikanter. Men när detta läses, har 
den frivilliga musikundervisningen 
börjat i alla våra skolor.

Det stora flertalet av musikelever
na brukar sköta sig med den äran. 
De övar sina spelläxor ordentligt 
och infinner sig punktligt till lektio
nerna. De kanske är väl medvetna 
om, att det är en stor förmån att få 
lära sig spela, men att denna förmån 
också följs av skyldigheter. Men det 
finns dessvärre också elever, som in
te gör det, och här vill jag passa till
fället at.t be föräldrarna hålla efter 
dem bättre.

Först några ord om övningen i 
hemmet. Det är ju klart att den lilla 
stund eleven får undervisning av sin 
musiklärare inte på långa vägar räc
ker till för att han eller hon ska 
kunna lära sig behärska sitt instru
ment. Minst lika viktig är inövning
en, träningen. En trumpetarelev t.ex. 
måste öva mycket för att hans läp
par ska få den rätta stadgan. Gör 
han inte det, kan han aldrig bli en 
trumpetare. En fiolelev måste öva 
för att kunna hålla i instrumentet 
utan att bli trött, träna stråkföring, 
så att stråken går ”rakt” o. s. v. ö v 
ningen är lika betydelsefull för alla 
instrument. Det måste alltså spelas 
hemma, och det räcker ingalunda 
med ett par gånger kvällen före lek
tionen. Nej, man bör nog ta sig den 
goda vanan att ha en s p e l 
s t u n d  v a r j e  dag.  Visst kan det 
vara svårt ibland, när ishockeyspel 
och skolläxor ska gå före, men om 
man är elev i musikskolan, är det 
faktiskt nödvändigt att också instru
mentet får sin beskärda del av tiden. 
Resultatet av regelbunden övning 
brukar inte låta vänta på sig. Allt 
går så småningom lättare, och detta 
för med sig, att det också blir roli
gare, Eftersom barnen själva inte all
tid tänker på dessa saker, bör nog 
föräldrarna ge dem påstötningar då 
och då. Då slipper musikläraren hö
ra sin uppriktige adept fälla yttran
den som: ”1 dag kan jag så dåligt, för 
jag har bara spelat på en gång!”

Och så var det lektionerna! Jag 
här ibland stött på den uppfattning
en hos både barn och föräldrar att 
musikundervisningen är frivillig, och 
då får man väl utebli från lektioner
na ibland. Visst är undervisningen 
frivillig, men nog gäller den regeln, 
att om man är elev i musikskolan, 
måste man betrakta lektionsbesöken 
som obligatoriska. Det är klart, att 
om man har goda skäl att vara borta 
från en lektion, så går det för sig, 
men då ska man be om lov — precis 
som i vilken skola som helst. Det 
har faktiskt hänt, att musiklärare 
fått sitta och vänta på elever, som 
utan att meddela något hållit sig 
borta från lektionen. Sådant är inte 
vidare artigt mot läraren! Håll kon
takt med läraren! Detta gäller också 
vid elevens sjukdom. De flesta av 
våra musiklärare tjänstgör inte som 
barnens lärare i det ordinarie skol
arbetet och de kan därför inte veta, 
om en elev är sjuk. Han bör få be
sked av barnens föräldrar eller kam
rater. Eftersom blåsarelevernas lära
re inte är bosatta i Orsa, är det inte 
så lätt att kontakta dem. Det går då 
bra att meddela undertecknad i stäl
let.

Ibland händer det att en elev, som 
mer eller mindre framgångsrikt spe
lat ett par år vill ge upp och sluta. 
Anledningarna härtill kan vara oli
ka. Det kanske inte går så bra med 
spelningen, som man räknat med; 
andra fritidsintressen tar överhan
den; det ordinarie skolarbetet krä
ver för mycket tid. Man bör emel
lertid tänka sig för ordentligt, innan 
man tar ett sådant steg. Det kan 
nämligen hända att intresset kom
mer tillbaka — och då kan det vara 
för sent. Sök kontakt med musik
läraren om saken och diskutera med 
dem! Det finns många exempel på 
musikelever som nu spelar med gläd
je och intresse, trots att de någon 
gång haft svårigheter och velat sluta. 
I alla händelser borde det väl vara 
självklart, att man inte slutar utan 
att först kontakta musikskolan. Jag 
har några gånger, då jag ringt upp 
elever som inte infunnit sig till lek
tionerna, fått beskedet att vederbö
rande slutat. Men sådant hör lyck
ligtvis till undantagen. Varje elev i 

Forts, å sid. 15.
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Välkommen! av Hj. H—n.

Orsa samrealskolas nye rektor

Kungl. Skolöverstyrelsen har från 
och med 1 juli 1960 förordnat ad
junkten Enar Jonsson vid kommu
nala realskolan i Hagfors att vara 
rektor vid samrealskolan i Orsa.

Rektor Jonsson är född år 1918 
i Svärdsjö. Han har avlagt student
examen i Falun samt därefter bedri
vit studier vid Göteborgs högskola 
samt universiteten i Lund och Upp
sala. Han avlade teol. kand.-examen 
1942 och fil. kand.-examen 1944.

Efter förordnanden i Tierp, Nord- 
maling, Sundsvall och Falun blev 
han adjunkt vid samrealskolan i 
Rättvik år 1950 och i Hagfors år 
1955.

Rektor Jonsson är den tredje ”or
dinarie” realskolerektorn i Orsa. Den 
förste, rektor Joh. Hellman, tjänst
gjorde från skolans start till somma
ren 1954, då han avgick med pen
sion. Rektorn nummer två, Albert 
Landin, tillträdde samma år och kal
lades till tjänst i Bollnäs från 1 jan. 
d. å. (Under vårterminen 1960 vika
rierade adjunkt Filip Backström på 
tjänsten.)

De rektorer vi förut haft vid sam
realskolan har snabbt växt in i byg
den och dess liv. Deras stora intres
se har naturligtvis varit skolan. Men 
de har också räckt till för uppgifter 
därutanför, i fullmäktige och olika 
styrelser och i föreningar av skilda 
slag. Rektor Jonsson, som är infödd 
dalkarl, Har alla förutsättningar att 
bli lika sina föregångare i det av
seendet.

En friluftsdag 
år 1926 av H. L. Larsson

Att friluftsdagar med orien
tering inte är någon nyhet på 
skolschemat visar följande ur en 
dagbok från 1926.
I går överenskoms, att skolan föl

jande dag, den 24/3 1926, skulle bör
ja kl. 7 f.m. och en utflykt företagas 
på skaren med sparkstötting till Lil
la Högbacken. Generalstabens karta 
utställdes, och skolbarnen, pojkarna 
i synnerhet, fick i uppdrag att stu
dera kartan, så att vem som helst 
kunde ta ledningen och gå till den 
på kartan utsatta triangelpunkten. 
Birger Pettersson och Gustav Pers
son i 5:e blevo ledare, och ”punk
ten” hittades utan svårighet. Baro
metern medfördes. Den visade 7521/2 
mm vid skolan, 741V2 mm vid Ruku 
och 735Vä mm på Lilla Högbacken. 
Skillnaden mellan skolan och Hög
backen var alltså 17 mm, och således 
ligger väl Lilla Högbacken omkring 
170 m högre än Kallmora folkskola.

Dalarnes karta utlades efter kom
passen, men det blåste så kallt där 
uppe, att några nämnvärda ”geogra
fiska observationer” ej kunde göras.

På hemvägen voro vi in till den 
88-åriga gumman Räs-Mor i Åberga. 
Där var varmt och trevligt, och 
smörgåsarna smakade utmärkt. Skol
barnen sjöng ett par sånger, och 
även gumman sjöng för barnen. Hon 
sjöng på gammaldags sätt, mycket 
vackert, och det blev en riktigt hög
tidlig stund i den lilla stugan. 

Kallmora den 24 mars 1926.
H . L . Larsson.

Även lärarinnan Valborg Petters
son med skolbarn deltog i färden.

Det är bekymmersamt att vara 
rektor vid vår samrealskola nu. Det 
största bekymret är lokalsvårighe
terna. Vi förstår, att det stundom 
kan verka hopplöst med nuvarande 
förhållanden.

Trots detta vill vi hoppas, att den 
nye rektorn skall trivas vid skolan 
och i orsabygden. Genom det nu pla
nerade nybygget skall säkert en del 
av besvärligheterna försvinna och 
arbetet bli lättare.

Vi hälsar rektor Jonsson och hans 
familj hjärtligt välkomna till Orsa!

Hj. H—n.

Snllskapsresor
med nya bekväma bussar för 
längre och kortare turer.

Strands Busstrafik
Tel. 510 51

R e k o m m e n d e r a s

Trivsam hemmiljö . . .
så som Ni önskar Er den!

I våra nya ändamålsenliga 
lokaler finner Ni allt lör 
Edert önskehem.

Soffgrupper 
Svängbäddar 

U  Mjuka mattor 
Armatur

Ett besök lönar sig!

Järnvägsgatan 27 Tel. 410 35 
N. Hinders

Sportjackor
Vattentät poplin 
Vadderat foder 

Teddykrage

P R I S E R :  

Storl. 14 år 44:75 
» 16 år 46: 75

Mans . . .  49: 75

HERREKIPER1NG • HERRKONFEKTION
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AMDEBS NÄS
i m m m

G L A S M Ä S T E R l
O R S A

Tel. 408 91, bost. 411 78 
Järnvägsgatan 27

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar

För höstrusket:
Gislaveds Gummistövlar

Gosstövlar "Skotte"
med reflex, prisex. 31—34 16:75

Barnstövlar "Kvick"
röd, prisex. 25—27 11: —

Fiickstövlar "Plask"
svarta, prisex. 28—30 12:50 
bruna, prisex. 31—34 15:75

21"-apparat med 35 rörfunkt., 110° 
bildrör, 2 högtalare med rymdklang, 
tonkontroll, klartecknare, kontrast
automatik, focusautomatik, spän- 
ningsstabilisator. Valnöt, mahogny 
el. teak. Riktpris 1.375:— + oms.

Orsa Cykel & Sport
Sven Olén Tel. 402 81

Sommarens simkurser
som varit förlagda till fyra platser, 
Strandbadet, Bornbadet, Åberga och 
Skattungbyn, hade sammanlagt 350 
elever, vilket är många om man 
jämför med tidigare år.

Vid Strandbadet, där stud. Gun
nar Jonsberg och chauff. Helge An
dersson, båda från Stockholm, var 
lärare, hade anmält sig 82 pojkar 
och 78 flickor, varav resp. 61 och 
65 var nybörjare. Men närvarosta
tistiken visar dåligt resultat. Av ny
börjarna lärde sig inte fler än 18 poj
kar och 22 flickor att simma. Men 
låt oss skylla på det dåliga vädret, 
som vi alla fick erfara i sommar. 
Bland de 48 märkesprov, som avla
des, gällde fem magistervärdigheten. 
Annika Eriksson, Kyrkbyn, blev pri
ma bland flickorna vid Strandbadet, 
då hon promoverades till guldmagis
ter och erhöll eklövskransen. Hon 
var förresten ensam om att bli guld
magister i sommar för Orsas del.

Vid den nya simanläggningen på 
Born tjänstgjorde sem. stud. Nisse 
Wiborg, Orsa, som lärare för 65 poj
kar och 43 flickor. Det ser ut som 
om solen har lyst endast på Born i 
sommar, för kursresultaten var strå
lande där. Omkring 60 proc. av ny
börjarna lärde sig simma och flera 
av dessa avlade prov för järnmärket 
(50 meter) efter endast sommarens 
kurs. Inte mindre än sammanlagt 80 
märkesprov avlades, vilket är ett re
sultat som en simlärare kan vara 
stolt över.

Även i år hölls kurser i Skattung
byn och Äberga. Stud. Erik Zetter
berg och stud. Lars Lorenz stod för 
dessa. Deltagarantalet var 52 i Skatt
ungbyn och 30 i Äberga. Här tycks 
regnet ha avskräckt, då frånvaroda
garna hos eleverna var många.

Liksom föregående år har Orsa 
Idrottsförening svarat för kurserna 
med anslag från skolstyrelsen. Det 
visas stort intresse för simundervis- 
ning i Orsa inte minst från idrotts
hall. Förutom målet att så många 
som möjligt lär sig simma, siktas 
mot en ännu större bredd inom sim- 
sporten. La.

Höstens nyq fr isy r
Luftig och lätt

Liljas Damfrisering
Tel. 403 06

Blockflöjtexamen
I slutet av vårterminen klarade 

nedanstående elever sin blockflöjt
examen. De fick vid läsårsavslut- 
ningen Diplom I och de flesta av 
dem har redan börjat spela andra 
instrument i musikskolan. Klassangi
velsen avser vårterminen.

703 Jonny Jönsson, Kyrkbyn 4 A
704 Leif Rääs, Kyrkbyn 4 A
705 Ann-Britt Hellborg, Kyrkbyn 

4 B
706 Rita Arnberg, Kyrkbyn 4 B
707 Bengt Nilsson, Kyrkbyn 4 B
708 Leif Almeling, Kyrkbyn 4 B
709 Erik Snitt, Digerberget 3
710 Olof Ors, Digerberget 4
711 Anna Kari Fjäll, Digerberget 4
712 Eva Hallstensson, Digerberg. 4
713 Eva Lofvars, Digerberget 4
714 Anneli Nilsson, Digerberget 4
715 Roger Johansson, Kyrkbyn 

4 B
716 Per-Olof Faleij, Kyrkbyn 4 B
717 Marianne Morteus, Kyrkbyn 

4 B
718 Stina Krång, Kyrkbyn 4 B
719 Mona Lisa Borbos, Kyrkbyn 

4 B
720 Kristina Andersson, Kyrkbyn 

4 A
721 Karin Lång, Hansjö 5
722 Christina Persson, Hansjö 5
723 Leif Lundberg, Hansjö 5
724 Tommy Hanser, Hansjö 5
725 Lars Finnpers, Kyrkbyn 4 A
726 Marianne Bylund, Kyrkbyn 

4 A
727 Joel Parde, Kyrkbyn 4 A
728 Christina Fournstedt, Hansjö 4
729 Karin Knutsby, Hansjö 4
730 Margareta Grosshed, Hansjö 4
731 Mona-Lisa Andersson, Hansjö 4
732 Gunnel Bäckhem, Hansjö 4
733 Kristina Dahl, Kyrkbyn 4 A
734 Olle Andersson, Kyrkbyn 4 A
735 Birgit Friare, Kyrkbyn 4 B
736 Göran Björk, Hansjö 5
737 Bengt Pallin, Hansjö 4
738 Anita Mårts, Hansjö 4
739 Britt Åkerman, Hansjö 5

—0—
I klass 3 A i Kyrkbyn kom en dag 

år 1956 Kjell Forsgren till skolan 
med två uppstoppade fåglar, en 
hönshök och en fiskmås. Han hade 
fått dem av sin mormor, fru Hedvig 
Wcstin på Västeråkern. När nu Kjell 
flyttat över till Samreal har han do
nerat fåglarna till Kyrkbyskolans få
gelsamling. Vi vill på detta sätt 
framföra vårt tack till Kjell och 
hans mormor.
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Första pristagarna'.

Vi vet kanske alla, att vi haft det 
besvärligt med skoltandvården. Året 
1958—59 blev bara hälften av bar
nen behandlade.

Nu säger tandläkarna, att det in
te alls skulle vara omöjligt att hinna 
med alla barn varje år. Men då mås
te barn och föräldrar hjälpa till på 
ett bättre sätt, än vad de hittills 
gjort. Det kan de göra genom att 
visa större intresse för tandborsten 
och genom att följa råden angående 
matvanor och inte minst snaskvanor.

Men intresset för detta är oftast 
mycket litet.

Följderna av detta ringa intresse 
syns i tandläkarnas journaler. Vi har 
läst i O.S., att 13—14-åringarna i 
Orsa i genomsnitt har 20 hål men 
att det finns exempel på barn, som 
har både 50 och 60 hål. Öch dessa 
många hål måste till stor del tillskri
vas rent slarv och vanvård av tän
derna.

Det är klart, att det tar lång tid 
att laga upp en mun med 60 hål. 
Och det får andra lida för. De hinns 
inte med. — Och själv kan man väl 
också ha roligare än att sitta i en 
tandläkarstol och få 60 hål lagade.

Det här är alltså en mörk och dys
ter historia.

Men det finns också ljusglimtar 
att peka på. Det finns även i Orsa 
barn, som skött sina tänder på ett 
utmärkt sätt, barn som inte är räd
da för tandborsten. Resultatet har 
inte uteblivit.

Genom att sköta sina tänder har 
de själva fått fina och felfria sådana. 
Men genom sin goda tandvård har 
de också hjälpt tandläkarna att hin
na med de andra barnen, och de har 
hjälpt kamraterna att få behandling.

i tandvård

Tandvårdskommittén i Orsa har 
låtit prisbelöna de skolelever, som 
skött sina tänder särdeles bra. Pri
serna utdelades vid skolavslutningen 
i våras. De som haft felfria tänder 
de tre senaste åren och under tiden 
visat god tandvård, fick f ö r s t a  
pris, 25 kronor kontant. De som 
haft felfria tänder de två senaste 
åren och visat god tandvård, fick 
a n d r a  pris, 15 kronor kontant.
Förstapristagare:

Christina Ferlander, Ky 6 B 
Sten-Birger Carlsson, Ha 6 
Stig Bjarling, Ky 4 B 
Kjell Bruks, Ky 4 B 
Olle Hedman, Ky 3 A 

Andrapristagare:
Eva Jansson, Ky 6 A 
Lars Wickman, Ky 5 A 
Karin Lång, Ha 5 
Gerd Hansson, Sk 5 
Tom Carlsson, Ky 4 B 
Rut Lundström, Ky 4 B 
Bengt Nilsson, Ky 3 A 
Urban Grandell, Di 3 
Hans Ljunggård, Ky 2 A 
Sten Andersson, Ky 2 B 
Arne Johansson, Ho 2

H.

Skoltandvården 
året 1959 - 60

Som tidigare meddelats blev bara 
hälften av skolbarnen behandlade 
året 1958/1959. Skolstyrelsen träffa
de sedan överenskommelse att en av 
folktandvårdens tandläkare skulle 
ägna all sin tid åt skolbarnen. Detta 
har gjort, att vi nu fått helt andra 
tal för antalet behandlade. Folktand
vårdens verksamhetsår löper per 1 
september. Och enligt den rapport 
vi just nu fått, har under tiden 1 
sept. 1959—31 aug. 1960 inte mind
re än 857 barn hunnits med. I denna 
siffra ingår också en del barn som 
slutat folkskolan. Men då det endast 
fanns c:a 780 folkskolbarn, betyder 
detta att praktiskt taget alla dessa 
fått tandvård.

Vi gläder oss alla över detta. Och 
föräldrar och skolstyrelse framför 
till tandläkarparet Rindborg ett 
uppriktigt tack för det stora intres
se de visat skoltandvården i Orsa.

Hj. H—n.

Begränsat antal CYKLAR
av årets modeller till 
nedsatt pris.

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Till fest eller vardags
behöver Edert hår rätt värd. 

Beställ tid hos

Annies Damfrisering
Orsa, tel. 410 80

<®3
Tel. 
405 70

njut-BAR i alla avseenden!
öppen vard. 9—22, sönd. 13—22
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BÄRPLOCKNING

Jag fick följa med en familj från 
Arvika och plocka hjortron. Vi var 
ända till Lillhärdal. Vi stannade näs
tan vid varje myr. Jag gick ensam åt 
ett håll och de andra åt ett annat 
håll. Vi hittade bara några få bär. 
Sedan kom vi till ett ställe, som var 
ganska långt från vägen. Där hittade 
vi c:a 10 1. bär. Efter en stund hör
de vi några konstiga ljud, och de sa, 
att det var tranor. Torbjörn gick 
dit, där de var. Han härmade dem, 
och de kom bara närmare. Till sist 
såg de, att det var en människa och 
flög opp. Just som de flög opp, ram
lade jag omkull och rev sönder 
byxan på knäet. När vi kom ut till 
bilen sedan, så var vi genomsura av 
den blöta dyn. Klockan var halv sju, 
när vi åkte, och vi kom hem kl. nio. 
När vi kom in hemma, fick vi våff- 
lor och blåbärskräm. Sedan var jag 
så trött, att jag somnade direkt, då 
jag lade mig. Jag drömde bara om 
bärplockning.

KRISTINA EKLUND, 
Klass 6

När vi sitta i vår bänk...
EN TJUVJAKT

Conny och Tommy gick sakta 
hemåt. De hade varit på bio, och 
klockan var halv elva. Det var inte 
mycket folk ute, endast någon en
sam nattvandrare. Men plötsligt 
hörde de ett klirr, som om någon 
krossat ett glas. ”Vänta”, sade Con
ny, ”jag tror, att det är tjuvar i af
fären! Stanna här, så går jag in och 
tittar.”

Efter en kvart kom Conny till
baka. Han tassade försiktigt fram 
till Tommy och sade: ”Stanna här 
och följ efter dem, ifall dom kom
mer ut! Jag tror att det är silver
tjuvar. Jag springer och ser efter, 
om det finns någon radiobil i när
heten.” Just när Conny vek om 
hörnet på gatan, kom männen ut.

Tommy lät dem gå runt nästa 
hörn. Då började han springa efter 
männen, men när han kom runt 
hörnet, kände han ett kraftigt tag 
om nacken, och så hörde han en 
grov stämma, som sa: ”Tyst!” men 
just då kom en radiobil med tju
tande sirener. Boven släppte hastigt 
taget och sprang iväg till en motor
cykel, som hans kamrat hade star
tat. Bildörren på polisbilen öppna
des och Tommy hoppade snabbt in 
i bilen, och så började bovjakten. 
Hastighetsmätaren pekade på hund
ratio. Men plötsligt kom det en bil 
ut från en sidogata. Kollision var 
oundviklig, ett gnisslande och ett 
brak. Sedan var det tyst.

NÄR HELA SKOLAN PLOCKADE 
LINGON OCH MÖTTE ÄLG

En dag var hela skolan ute och 
plockade lingon. Vi åkte cykel. Först 
var vi i skolan en stund. Sen åkte vi 
ner och åt. Därefter åkte vi till bär
skogen. Jag plockade tre liter. Sedan 
skulle vi åka hem. Jag och Karin 
och Kristina åkte först. Jag var lite 
grann före de andra. När jag kom
mer en liten bit ifrån dem, så spring
er en älg mitt framför cykeln åt 
mig. Jag bromsade till, så att bären 
hoppade i krukan. Sedan kom två 
små älgkalvar efter den stora älgen. 
När jag kom hem, talade jag om, 
att jag sett en älgko med två kalvar. 
Pojkarna, som kom strax efter mig, 
fick se älgtjuren, som sprang över 
vägen. Det var hela familjen älg som 
var ute och gick i skogen.

MARGARETA PETTERSSON, 
Klass 5

Nästa morgon kom Conny och 
Tommy till polisstationen. Där fick 
de veta, att en av tjuvarna hade av
lidit, men den andre hade klarat sig 
skapligt, så att han kunde inställa 
sig till förhöret på morgonen. Där 
erkände han allt. På eftermiddagen 
kom affärens ägare och lämnade 
tvåhundra kronor till pojkarna att 
dela på.

KJELL CEDERLUND, 
Klass 6

Byggnadsfirma

ÅKE NI LSON
Tel. 400 35

Nybyggnader 
Ombyggnader 
Reparationer 
Infordra offert!

Jag -förenklar 
ock spar med 

» k » :  Eleclrofux 
moderna fryst

ELECTROLUX 
frysskåp typ T 100

315 tit.
Förmånliga
betalningsvillkor

Electrolux
MORA-ORSÅ ELEKTRISKA AB

Tei. 401 92
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ETT SOMMARMINNE

Det här som jag skulle berätta om 
hände tidigt på sommaren. En dag 
kom två pojkar till mig och frågade, 
om jag ville följa med till kvarndam
men och känna på om vattnet hade 
blivit varmt. Och jag hade ingenting 
att göra, så mig passade det bra.

Så for vi, men när vi kom fram 
till vägen där vi skulle svänga, var 
det fullt med klet där. Då lämnade 
vi cyklarna och gick. Men det var 
inte långt att gå, och snart var vi 
framme. Vi sprang ner till vattnet 
för att känna om det var varmt. Vi 
började springa, och jag blev sist ner 
till vattnet. Men när jag skulle kän
na på vattnet, då ramlade jag i och 
jag blev alldeles blöt. Och efter det 
blev jag förkyld.

KRISTER GULIS, 
Klass 5

PELLES TANDVÄRK

Pelle var en pojke, som tyckte 
mycket om snask. En dag hade han 
tandvärk, och satt och sög på en 
klubba. Då kom tandborsten, äpplet, 
moroten och mjölken, rustade med 
vapen för att slåss mot snasket. När 
klubbor och annat snask såg, att de 
kom och skulle slåss, sprang de: ut. 
Och när de kom ut i solen, smälte 
de. När Pelle kom till tandläkaren 
nästa gång hade han så fina tänder. 
Och tandläkaren var glad över, att 
Pelle hade så fina tänder. Sen åt Pel
le aldrig snask mer. Istället sparade 
han sina slantar. Och nu är han glad 
och frisk och sparkar fotboll med 
andra käcka pojkar.

KRISTINA THOMS, 
Klass 5

Hattar och mössor 
i höstens nyheter!

—  Stor sortering  —

Garn och 
handarbeten

*
Albert Andersson

Mode- och Handarbetsaffär
Orsa, tel. 400 04 .

SOMMARLOV

I sommar har det inte varit myc
ket sol. Jag har bara badat några 
gånger. Vi har bott hos min moster 
i Värnamo. När det var regnigt ba
dade mamma och jag i badhuset. I 
midsommar kom pappa ner. Då åkte 
vi till Danmark. Vi åkte färja över 
vid Hälsingborg. Sedan åkte vi ner 
till Köge. Där bodde vi på hotell tre 
dagar. Vi badade varje dag. En kväll 
åkte vi till Köpenhamn och gick på 
Tivoli. Där såg vi en balett. Nästa 
dag gick vi på Zoo. Vi tittade på 
alla djuren. Sen Ikte vi tillbaka sam
ma väg. Éfter det var vi i Värnamo 
några veckor. Den första augusti åk
te min moster och morbror till Gun- 
narsö utanför Oskarshamn. Då fick 
mamma och jag följa med. Vi bodde 
i en semesterby med femtio stugor. 
Den vi bodde i hette Taltrasten. De 
tre första dagarna var det fint vä
der, och vi solade och badade varje 
dag. Men på torsdagen blåste det 
nästan storm.

BRITT-INGER GRÖNQVIST, 
Klass 5

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

Strands Pensionat
Skattungbyn Tel. 510 51

Promenadskor 
med cellgummisulor
Stor sortering!

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

c L  iL ^ c c k
RAK-  & F R I S É R S A L O N G

Rekommenderas!

Butiken för alla — 
till hushållens tjänst!

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48

DKW
den verkliga folkbilen!

Välkommen till oss för 
demonstration samt till en 
provtur av årets mo
deller.

Låt Edra egna prov 
avgöra när det gäller 
val av bil.

Biltjänst, Orsa
Uno Carlsson Tel. 401 56; 404 90

NY ORGEL för moderna hem och 
skolor. Allt i musik. Gör ett be

sök i vår nya affär i Orsa.

F:a Piano- Ni sse
Nils Klockor — Orsa, tel. 406 94
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Teckning: Kristina Thoms, klass 5
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Den kulna hösten
blir strax litet trevligare 
med en snygg klänning 
och piffig hatt från

K. J. Dahls Eftr.
Tel. 401 91

Ahlénius & Håll
Telefon 400 41

Hansjö

Välsorterad
Speceri- & Diversehandel

Åderbråcksstrumpor
Sjukvårdsartiklar

AB Orsa
Parfym- & Sjukvårdsaffär
Tel. 410 40

C h a r k u t e r i v a r o r
med kvalitet finner Ni hos 

o

Abergs
S l a k t e r i  AB,  O r s a

SLÅTTERN
I sommar har jag hjälpt Hedbergs 

att slå. Det var så roligt. När höet 
hade blivit torrt, så körde vi in det 
i ladan med hästen, som hette Dolli. 
Jag fick åka i hölasset hem. Jag följ
de med norr om ån också och slog. 
Där slog vi i en hel vecka. Om en 
vecka så var höet torrt. Då körde vi 
in höet. JAN-ERIK THALIN, 

Klass 3

Teckning: En pojke på promenad i skogen, 
Leif Rähs, klass 5

ETT SOMMARMINNE

Jag skall berätta om en semester
dag. Det regnade som vanligt, men 
det var ändå roligt. Vi skulle bese 
Rottnerosparken och Mårbacka, Sel
ma Lagerlöfs hem. I Rottnerospar
ken är det verkligen vackert, där 
hade de rododendron, som var som 
äppelträd och rosor i oändlighet. 
Själv var jag mest intresserad av sta
tyerna.

Sedan åkte vi till Mårbacka. När 
Selma Lagerlöf var bara tre år gam
mal fick hon barnförlamning. Hon 
tänkte, att om hon fick se en påfågel 
med glänsande fjädrar, skulle hon bli 
bra. Hon fick se påfågeln och hon 
tog sina första steg mot fågeln. Hon 
fick gå med käpp hela livet. Det var 
en semesterdag jag sent glömmer.

MONICA DUFVA, 
Klass 4

LILL-TUSSE I STUBBEN

Det var en gång ett litet troll, som 
hette Tusse, som bodde i en liten 
stubbe i en stor skog. Det var en so
lig vårmorgon, när Tusse satt utan
för sin stubbe. Då kom Birger Bi 
flygande med morgontidningen. Tus
se läste en stund. Sedan tog han sitt 
metspö och gick ner till ån och skul
le fiska. Tusse satte på en liten röd 
mask och kastade ut reven. Masken 
sjönk litet. Då kom en stor abborre. 
Tusse drog lite på masken, abborren 
slukade masken bums. Tusse drog 
och drog, och till slut fick han upp 
abborren. Sedan gick han hem och 
stekte fisken och åt upp den. Den 
var mycket god, tyckte Tusse. Där
efter lade Tusse sig för att sova mid
dag. KJELL HOLMSTRAND 

Klass 5

M O C K A - J A C K A Alla trivs på Vid val av

Prima getskinn - modern modell Mrihlor
165: - muuier

Orsas modernaste och 
trevligaste konditori.

vänd Eder med
Byxor i kraftig diagonal förtroende till

1• •

Ce-Ge:s klubblokaler Wiborgs Möbler

\d e r

stå till Ert förfogande, 
men beställ i god tid!

Bilsadelmakeri
Omstoppningar

Tel. butiken 400 38 
kontor 405 18

Förstklassigt 
arbete garanteras!

Tel. 413 96
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Teckning: av Lisbeth Andersson, klass 2
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ETT FÅGELBO

I våras byggde en fågel bo på vårt 
fågelbord i skolan. Det var byggt av 
hö, gräs och mossa. Vi såg sex ägg 
när vi tittade ut genom fönstret. 
Honan låg på äggen. Vi satte ett 
papper för fönstret så hon inte skul
le flyga. Hon blev rädd när vi väs
sade pennor. Boet är kvar nu i höst, 
men fågeln är borta.

ULLA JOHANSSON, 
Klass 2

DÖMD TILL ETT HALVT ÅRS 
FÄNGELSE

Lena gick gatan fram, hon tänkte 
på alla gånger, som hon blivit illa 
behandlad av sin styvmor. Hennes 
riktiga mor hade sedan flera år till
baka varit död. Lena såg på sin 
gamla utslitna kappa, medan hon 
snabbt passerade Kungsgatan. Hon 
slängde en blick på klockan och 
blev förskräckt, när hon såg hur 
mycket den var.

En äldre poliskonstapel kastade 
en undrande blick efter den spring
ande flickan.

Vid ett gathörn lyste ljuset rött, 
och Lena blev tvingad att stanna. 
Men efter några få sekunder brom
sade en stor svart bil framför hen
ne. En ung man, som såg ut att vara 
omkring tjugosex år, tilltalade hen
ne på bruten engelska, och eftersom 
hon kunde engelska ganska bra, sva
rade hon så gott hon kunde. Han 
bjöd henne åka, och hon satte sig i. 
Den unge mannen talade om, att 
han hette Leif och hade kommit 
från England. Sedan frågade han, 
om hon ville bli hans kompanjon, 
och sen gick det som det gick.

Fina sorteringar i

Skinnvaror
finner Ni i värt salustånd på

Orsa Marknad
Till ett talrikt besök 
inbjuder

FILIPS
Orsa, tel. 403 88

Poliserna kom på dem, när de 
som bäst hijll på att stjäla smycken 
hos en juvelerare. Sedan gick allt så 
fort. Lena skulle bli dömd redan 
nästa lördag.

Rättssalen var så fylld av folk och 
pressfotografer, att Lena kände sig 
som om hon ville sjunka genom gol
vet. Men, när allt var överståndet, 
visste Lena redan att stjäla skulle 
hon aldrig göra om. Senare fick hon 
veta, att Leif var en utländsk spion, 
och att han hade blivit häktad. Då 
insåg Lena hur dum hon varit.

EVY EMANUELSSON, 
Klass 6

Teckning: av Kent Eriksson, klass 4

Marknadsbesökare!

Titta in till oss och 
se vår stora sor
tering av
Leksaker
Modellbyggen
Hobbyartiklar

Musik & Hemslöjd
G. Klockar Tel. 403 20

Frysboxar
400 lit. kr. 1.700: —

Wikners Eftr.
Holen Tel. 440 02

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
M ora, tel. 10 0  OO

Höstnyheter i SKOR
inkomna i stor sortering!

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

Specerihandla hos oss!
Goda varor God betjäning

Lundblads Eftr.
Orsa, tel. 402 25

(Pick. HJietlnp, Otia
Qix. OpJtik. Quld.
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Teckning: av Evelyn Sahlin, klass 3
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Går Ni i

tapettankar?
Se vår stora 
kollektion i årets 
nyheter.

F Ä R G H A N D E L

För ä lg jakten
finner Ni den största 
sortering av vapen, 
ammuni t ion samt 

övrig utrustning 
hos

Järnbirger AB

OM JAG FICK TUSEN 
KRONOR

Om jag fick tusen kronor, sa 
skulle jag lägga undan dem till nästa 
sommar. Då skulle jag köpa en pon
nyhäst. Och jag skulle bygga ett stall 
åt den hemma på gården. På rnor
narna skulle jag rykta honom, så att 
han blev riktigt blank. Sen skulle 
jag rida långt ut i skogen, över äng
arna skulle jag rida i full galopp. 
Jag skulle rida hela dagarna. Och 
på kvällarna skulle jag ställa in ho
nom i stallet och ge den mat.

LEIF LUNDBERG 
Klass 6

NÄR VI ÅKTE TILL 
FINLAND

Först åkte vi bil till Stockholm 
och därifrån åkte vi båt. När vi kom 
till hamnen var det en stor båt, som 
vi skulle åka med. Det var en stor 
lyftkran, som tog vår bil. Vi åkte 
en dag och en natt. Sen kom vi till 
Helsingfors. Därifrån åkte vi bil till 
en brygga. Sen åkte vi båt till en ö 
och hälsade på bekanta. Sen åkte vi 
hem. HELENA RYMAN

Klass 3

NÄR JAG VAR DUM
En dag fick jag inte spela Carle 

Truck. Då skulle dom spela Evert 
Taube. Då gick jag in i Hans rum 
och satte mig i skrubben. Men det 
var inte bra. Då lade jag mig under 
madrassen i Hans säng. Om en 
stund började dom leta efter mig. 
Dom gick opp två gånger. Jag hör
de att Hans hoppade på min säng. 
Sen gick Annicka upp andra gången. 
Då kom mamma och klämde på 
Hans säng där jag låg. Då skrek jag. 
Sen kom jag fram.

KRISTINA GRINDAL 
Klass 2

BISKOPSVISITATION
Fredagen den 20 maj var vi till 

Skattungby kyrka. Där var biskop 
John Cullberg. Han hade satt på sig 
sin svarta dräkt med guldkorset, när 
vi kom. Och han talade med oss en 
stund. Och sen sa han till, att vi 
skulle få se hans mässkrud. Det var 
en mycket fin dräkt. På huvudet ha
de han en mitra, och så hade han kå
pa. Han hade också en stav, som kal
lades kräkla. Den var väldigt stilig. 
Han sjöng också, och så var det slut. 
Det var en mycket rolig dag. Vi fick 
åka buss hem igen.

ULF JEMT
Klass 4
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Teckning: En sommardag i skogen av 
Ann-Cathrin Storm, klass 3

Teckning: av Lars Erik Sinders, klass 3
Teckning: Biskop Cullberg av 

Ulf Jemth, klass 4

Teckning: av Olle Söderblom, klass 3
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FRE L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

•

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

O Värme-, Vatten-,
• Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON. ORSA
Telefon 400 94

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

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och iordbruk

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

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

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!
Tel. 440 01

GUMMI- 
verkstad

• Bilringar
• Batterier
• Bensin
• Oljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson
Tel. 403 55

Grönlandsresan . . .  Forts. fr. sid. 5.

Kajakken är jordens lättaste farkost och 
ingen kan paddla den som den grön- 
ländske fångstmannen.

tion och storlek. Långt inne i fjor
den kalvar kanske ett isberg med en 
väldig duns. Eller en dagstur upp 
genom en dal utmed jökelälven, helt 
upp till inlandsisen — en strålande 
upplevelse!

Den som ställer sin semesterresa 
till Grönland, får ta med i räkning
en att ge efter en hel del på det, som 
vi kallar vanlig enkel komfort. 
Grönland har ännu inte berett sig 
ta emot turisten. Men vill Du göra 
det, så gör det snart, innan civilisa
tionen hunnit än längre däruppe. Än 
så länge finns något kvar av den 
gamla grönländska kulturen. Och en 
grönlandsresa är alldeles särskilt en 
upplevelse för människan som hål
ler av naturen.

M.-B. P.

Att vara musikelev. Forts.'från sid. 6.

musikskolan har ju en plats i tids
schemat — om platsen inte används 
av denna elev, bör en annan, som 
kanske väntar på plats, få den i stäl
let.

Och så återkommer jag till den 
lilla terminsavgiften. Få musikskolor 
har så låg avgift som vår musiksko
la, och vi är nog överens om att tio 
kronor är en billig penning för en 
termins undervisning. Det är bara 
det, att det tycks vara svårt för 
många att komma ihåg att betala 
tian redan i terminens början.

Det är inte alltid lätt att vara 
musikelev. Vägen till musikaliska 
framsteg kan mången gång vara be
svärlig. Men om vi alla, elever, lära
re och målsmän hjälps åt går det 
mycket lättare. Vi märker snart att 
arbetet ger frukt. Den dag den unge 
musikanten själv tycker det är roligt 
att spela, sprider han också glädje 
omkring sig.

Pelle Jakobsson

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m:

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri

Tapetserareverkstad
Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstop
pas. — Nya madrasser och 

markiser på beställning. 
Billiga priser!

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN - Tel. 403 46

REKOMMENDERAS!

Glas, Porslin, Specerier och 
Manufaktur

— Märket garanterar 
bästa arbetet för

Värme - Vatten - Avlopp 

ERIK WESSTRÖM
Rörledningsfirma - ORSA

Tel. 401 19 — 405 19
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Skolnytt
Det nya läsåret
har kommit med en del nyheter i 
fråga om skolorganisationen. I Kyrk
byn har vi för första gången två av
delningar av klass 7. I Hansjö har 
småskolan fått a-form. Första klas
sen läser i västra småskolhuset och 
andra klassen i folkskolhuset. I 
Skattungbyn har den ena läraravdel- 
ningen försvunnit och skolan fått 
B2-form, d. v. s. en lärare har alla 
fyra årskurserna på folkskolestadiet. 
I Slättberg har småskolan indragits.

Den stora årskullen 1947 har nu 
kommit upp i 7:an eller kommit in 
i samrealskolan. Barnantalet har 
därför minskat något, dock mindre 
än väntat. Vi har nu 768 barn i års
kurserna 1—7. Förra året vid samma 
tid var det 784. De olika årskurserna 
har följande barnantal med siffrorna 
för 1959 inom parentes: årskurs 1 
104 (101), årskurs 2 103 (97), års
kurs 3 101 (106), årskurs 4 107(120), 
årskurs 5 123 (102), årskurs 6 104 
(140), årskurs 7 95 (84), specialklas
serna 31 (34).

Den största skolan är naturligtvis 
fortfarande Kyrkbyn. Där finns i år 
inte mindre än 17 läraravdelningar 
av kommunens 40. Till dessa 17 klas
ser kommer fortsättningsskolan och 
skolkökseleverna från realskolan. De 
många klasserna gör att flera klasser 
läser i provisoriska lokaler, en t.o.m. 
i den gamla slöjdsalen i småskolans 
källarvåning.

Särskilt besvärligt är att det sak
nas användbar gymnastiksal. Det är 
också trångt i vissa andra special
salar. I skolköket undervisas tre 
grupper från samrealskolan på mån
dagar och lördagar, varför fortsätt- 
ningsskolans skolköksundervisning 
kan pågå endast tisdagar—fredagar. 
Ett par slöjdgrupper får sin under
visning i realskolans lokaler.

Elevantalet i de olika skolområde
na är följande med föregående läsårs 
siffror inom parentes: Ky 361 (359), 
Ha 113 (109), Di 147 (152), St 55 
(56), Sk 38 (43), Ka 27 (32) och Ne

O R S A  S K O L T I D N I N G
Nr 124 — 29 sept. 1960 
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27 (33). Som synes fortsätter minsk
ningen i socknens norra del.
Lovdagarna
under höstterminen blir gemensam
ma för både folkskolorna, samreal
skolan och yrkesskolan, som alla har 
lov månd. 3 okt., fred. 4 nov. och 
lörd. 26 nov.

En skolpaviljong
skall uppföras vid samrealskolan, där 
trångboddheten nu är så stor, att en 
klass läser i teckningssalen och två 
klasser i förhyrda rum utom skolan. 
Den nya byggnaden skall ingå som 
del i kommande utbyggnad av real
skolan och då innehålla specialsalar 
(sal för mångsidig slöjd, skolverk
stad, skolkök m. m.). Vid uppföran
det kommer provisoriska mellanväg
gar att uppföras, så att fyra klass
rum, grupprum, lärar- och materiel- 
rum m. m. erhålles. Statsbidrag har 
redan beviljats med 120.575 kronor. 
Som entreprenör för bygget har an
tagits AB Elementhus, Mockfjärd.

Fortsättningsskolan.
En del pojkar har under sista åren 

visat dåligt intresse för fortsättnings- 
skolans skolköksundervisning och 
rent av i flera fall ”saboterat” den
samma. Skolstyrelsen har därför i år 
erbjudit pojkarna flera möjligheter: 
skogskurs, metallarbete och manlig 
hemslöjd. Styrelsen har t. o. m. lyc
kats skaffa lärare, vilket inte är så 
lätt i våra dagar. Underligt nog var 
det endast 5 pojkar, som anmälde 
sig till annan kurs än skolkök. Och

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1960

detta antal räckte ej till någon kurs, 
då därtill fordras minst 8 elever.

Två pojkar fullgör sin fortsätt- 
ningsskolplikt genom att gå på den 
praktisk-teoretiska sommarkursen 
vid Rättviks lantmannaskola i 5 må
nader.

Nya lärare.
Länsskolnämnden har förordnat 

fru Margit Gunnerfeldt som ord. lä
rarinna vid Hansjö västra småskola. 
Fru Gunnerfeldt kommer närmast 
från Värmland men är bördig från 
Orsa. Vidare har på en nyinrättad 
i.o. tjänst i Kyrkbyn förordnats 
folkskollärarinnan Margareta Kock, 
Leksand.

De nya lärarna hälsas välkomna 
till arbetet i Orsa.

Tjänstledig lärare.
Lärarinnan Gunnel Ax-Skött är 

tjänstledig hela läsåret för tjänstgö
ring i Leksands kommun. Vikarie är 
förutvarande lärarinnan i Slättberg, 
fröken Siv Lindkvist.

Lärarförflyttning.
Skolstyrelsen har förflyttat lära

rinnan fru Karin Elin i Skattungbyn, 
där hon blivit övertalig, till den ef
ter fru Maja Byberg lediga ordinarie 
tjänsten i Kyrkbyn.

Inga sökande.
Till två lediga lärartjänster vid 

samrealskolan har ingen sökande an
mält sig. Tjänsterna har nu varit le
diga i många år.

H.

Pris 75 öre.

Teckning: I Trollskogen a v  Lena Ångman, klass 5


