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Lucia kommer.
Birgitta Fredberg, 44 
segrare i tävlingen om bästa 
omslagsbild.
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skoltidning



ORSA SKOLTIDNING.

- Han kom . . .
- För Orsa Skoltidning av Gunnel Ekh -

Levande jul 
med vackra 
blommor

Le venius
Blomsterhandel

Orsa, tel. 400 92

Dags 
att

julklappa...
I år ger vi nyttiga 
julklappar . . .

Fingervantar
Yllefodrade . . . .  8: - pr par

Fingerhandskar
i vinylnappa . . .  5: 50 pr par 
D:o i vinylmocka . . 7: - pr par

Flanellskjortor
11: 75 pr st. 2 st 22: - kr.

Pyjamas
i 100 % bomull - sanfor. Mönstrad 
jacka och enfärgade byxor 25: 75

Morgonrock
i 100% bomull - sanfor . . 32:50

Slalombyxor
i Helanca-stretch med ull. Färger: 
svart, marin och vinröd. Junior
storlek 78 :-, mansstoriek 87: .-.

Ta en titt på vår 
presenthylla, där kan Ni 
få många bra julklapps- 
tips!

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Han kom till sitt eget och hans
egna togo icke emot honom. Joh.
1:1 1— 14

Herren Jesus föddes bland judarna. 
Till detta folk kom han, bunden av 
ett evigt rådslut och många löften. 
Det var han, som det gamla testa
mentets heliga, dess profeter och ko
nungar längtat att se utan att få se. 
Han kom, deras efterlängtade, bidade 
Messias. Tyst, stilla, obemärkt kom 
han ned till vår jord. I Betlehems 
ängder vilade barnet i krubban, utan 
yttre ståt. Blott några herdar hälsade 
honom den natten. Han hade avklätt 
sig sin härlighet och kom hit ned fat
tig för vår skull.

Und?r juletid samlas vi omkring 
barnet i krubban för att beskåda Guds 
kärlek och godhet. För trons blick 
förvandlas den lilla krubban till ett 
hav fyllt till brädden av nåd och 
barmhärtighet och kärlek från Gud. 
Jesus var av Gud sänd att läka för
krossade hjärtan, giva syn åt de blin
da och frihet åt de fångna. Mild och 
barmhärtig gick han själarna till mö
tes. Full av nåd nalkades han ett 
släkte fullt av synd, skuld och nöd. 
Full av sanning kom han till en värld 
full av mörker och lögn.

Och såsom han en gång kom till 
sitt eget folk med budskapet om en 
ny tid, ” ett nådens år från Herren” , 
d. v. s. en tid då Herren Jesus skulle 
frälsa och förlossa människorna från 
deras synder, så kommer han till vårt 
folk i dag, till dig och mig. Alla be
höva vi hans hjälp och frälsning. 
Tungt vilar mörkret över vår jord. 
Sällan har väl framtiden tett sig dyst
rare än just nu. Alla behöva vi nåd. 
Alla behöva vi ledas av Guds starka 
hand. Till oss alla kommer han såsom 
till sina egna.

Vårt behov av frälsning är stort. 
Många människor har fastnat i tviv
lens snår. Andra ha irrat bort i för- 
nekelsens mörker eller sjunkit ned i 
lastens och syndens dy. Till alla kom
mer Herren Jesus för att hjälpa och 
frälsa. Han kommer till oss som den 
rike Frälsaren med nåd som helar alla 
brister och utplånar all vår skuld. 
Hos honom finnes sanning som frigör 
och vägleder och som fyller vårt inre 
med ljus och hopp. Och han skänker 
glädje i hjärtat. Tänk, att vi i denna

glädjefattiga värld kan få uppleva en 
verklig glädje. En rik, stark och bä
rande glädje. Den är inte förankrad i 
något timligt. Det är en glädje på 
syndaförlåtelsens grund. Synden är 
den yttersta orsaken till all den gläd
jefattigdom som råder ibland oss. 
När synden blir förlåten återvinnes 
den förlorade glädjen. I gemenskap 
med Jesus upplever vi den sanna 
glädjens hela rikedom.

Som ett litet barn kom Herren Je
sus till sina egna första gången och 
bönföll om att bli mottagen. Under 
hela sin vandring på jorden ändrade 
han icke sinnelag. Han tvingade sig 
icke på någon. Men han begärde att 
få frälsa och hjälpa varje nödställd 
själ. Han älskade med ett hjärta som 
endast kunde älska. Så gör han än i 
dag. Han söker de förlorade och öm
mar för de fallna. Han kommer 
till oss för att avlyfta syndabördan, 
för att fylla vårt hjärta med frid och 
ljus, för att göra oss trygga mitt i 
otryggheten härnere och giva oss viss
het om evigt liv. Han begär att få 
rum i våra fattiga hjärtan.

Åt alla dem som togo emot honom, 
gav han makt att bliva Guds barn. 
Frälsningens väg är enkel. Från vår 
sida är det endast att mottaga. Från 
Herrens sida att giva. Då vi mottaga 
Jesus bli vi Guds barn. Bundna i syn
dens fjättrar göras vi fria genom hans 
väldiga kraft. Vårt trevande i mör
ker förvandlas till en vandring i strå
lande ljus. Träldomens ande viker för 
hugsvalelse och ett evigt hopp. Vårt 
förstånd förmår icke fatta det eviga. 
Men den evige Guden kan göra mer 
än vi förstå eller tänka. Det finns 
nämligen inga gränser för vad Gud 
förmår. Genom tron på Jesus få vi 
makt att bliva Guds barn.

Hans egna togo icke emot honom. 
Redan från början blev Jesus förtro
gen med stängda dörrar och tillslutna 
hjärtan. Det fanns icke rum för ho
nom i härbärget. Han blev fattigare 
än himlens fåglar och markens djur. 
Han hade icke en plats, där han kun
de luta sitt huvud. Han kommer till 
oss i dag. Måtte han finna öppna dör
rar och älskande hjärtan som bereda 
rum för honom och hans frälsning. 
Låt oss alla räcka våra händer mot 
honom och hälsa honom som vår 
Frälsare och Konung!
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Grevinnan och Lillfrun
Några anteckningar om kvarters- och 

gatunamn i Orsa samhälle av Christina Hjelte

Från äldsta tider och fram till stor
skiftet på 1870-talet bestod Orsa 
Kyrkby av ett antal bondgårdar be
lägna i huvudsak väster om kyrkan 
och ordnade som vanligt var vid den
na tid i täta klungor längs gärds- 
gårdsinhägnade gator och benämnda 
efter sina ägare — Michols, Ångmans, 
Smids, Maklins osv.

Vid storskiftet splittrades denna 
bebyggelse och av 60-talet gårdar 
flyttades inte mindre än 48 stycken, 
bl. a. till Berget och Born. Men fort
farande bestod mycket av den gam
maldags karaktären över bebyggelsen, 
trots att järnvägens färdigställande 
naturligtvis medförde en del föränd
ringar.

Den verkligt stora förändringen in
träffade emellertid självfallet i och 
med branden sommaren 1901, då 17 
av de väster om kyrkan belägna går
darna blev lågornas rov. Denna kata
strof betydde slutet för Orsa gamla 
Kyrkby. 1902 bildades Orsa munici- 
palsamhälle, stadsplan uppgjordes, 
gatornas sträckning och kvartersin- 
delningen fastställdes och Kyrkbyn 
blev ett ”modernt” stationssamhälle.

Traditionen och sambandet med 
gamla förhållanden har emellertid 
tillvaratagits på ett förtjänstfullt sätt 
vid namngivningen av de nya gator
na och kvarteren. I det följande skall 
några av dessa namn kommenteras. 
Välkända saker för de flesta kanske, 
men för yngre och nyinflyttade Orsa- 
bor kan det kanske ha sitt intresse 
att veta varför kvarteret där ni bor 
heter just Barken, Bilen eller Hästen.

Låt oss då börja på Västeråkern 
med kvarteret Lill-frun. På 1820-ta-

let kom Johanna Sund vall från Sund- 
born till Orsa genom giftermål med 
Per Samuel Dahlberg. Deras gård var 
belägen vid sjön mittemot nuvarande 
Domänverkets fastighet och hade ge
nom sitt läge blivit en naturlig rast
plats för folk och hästar, som vinter
tid färdades över Orsasjön på han- 
aelsresor söderut. Där fanns således 
både färdställ och gästgiveri.

Vid storskiftet blev denna gård en 
av de största jordbruksfastigheterna i 
Orsa, omfattande hela det då obe
byggda området längs Orsasjön upp 
mot nuvarande Malmtorget och 
Malmgatan. I början av 1900-talet 
fanns av den gamla gården kvar en
dast ett loft och en syrenberså. Och i 
dag är det endast några ståtliga björ
kar som vittnar om var gården legat.

Denna fru Dahlberg var till växten 
liten och späd och kallades allmänt 
Lill-frun. Därav namnet på det kvar
ter, som kom att läggas ut över en del 
av den tidigare gården.

Malmtorget och Malmgatan knyter 
an till järnhanteringens tid under 
1700-talet, då malm fraktades från 
gruvor bl. a. i Ål till järnbruken i 
Orsa och Ore. Delvis gick transpor
terna med skutor över Orsasjön och 
avlastningen skedde vid nuvarande 
Ammunitionsbacken och på småhol- 
marna utanför och gick sedan vidare 
med häst till Fredshammar, Tenninge 
och Furudal.

Så har vi Grindals kanal med föl
jande förhistoria. Förvaltare Th. 
Grindal förvärvade i början av 1900- 
talet en del av den tidigare omnämn
da Dahlbergska egendomen. Där gjor
des tomtindelning, gator och avlopp 
iordningställdes och för att göra det

“'1

Det som sedan 
blev kvarte
ren Greven 
och Köpman
nen såg ut så 
här på 1890- 
talet. Det 
omålade hu
set mitt på 
bilden är 
Luth. Mis
sionshuset 
som låg där 
Missionskyr
kan nu ligger.

ORSA SKOLTIDNING

Gammal tradition 
i nya mönster . . .

Välj även i år till bordet

en tjusig 
plastduk
Av ett flertal mönster hop
pas vi att något faller Er i 
smaken. Se dem meefan 
sorteringen är störst!

Vår avdelning för

parfymeri- 
och toalett
artiklar
är bättre rustad än någon
sin och vår kvinnliga perso
nal står gärna till tjänst med 
tips och råd vid val av lämp
liga julklappar för såväl da
mer som herrar.

Levande ljus 
hör Julen till!
För Er som kräver något 
utöver det vanliga erbjuder 
vi en förnämlig sortering i 
LILJEHOLMENS LJUS.

- den färgglada butiken -
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Julklappar
hattar och mössor, garn, 
handarbeten, modeartiklar

A l b e r a  A n d e r s s o n
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

Julklappstofflor 
\ stor sortering . . .  
PJÄXOR

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

DUBBEL-
3U1KMPP

till hela familjen!

RÖRSTRANDS
att äta på!

GENERAL ELECTRIC 
att diska med!

__••••••t

5. ;. ....... »...... *................
Välkomna för demonstration!

i ti,»**

Servisen får Ni
i D a köpet!11-

•Järnvägsg. 27, ORSA 
0250/417 60.

1902 såg 
kvarteret Bi
len ut så här. 
Godtemplar- 
lokalen t. v. 
och Bystugan 
och Sparr- 
gården t. h. 
Dessa bygg
nader brann 
1909. I bak
grunden 
Smids- 
gården.

sumpiga området närmast stranden 
mer attraktivt grävdes ”kanalen” ur 
och en stenbrygga anlades. Det var 
alltså den anspråkslösa begynnelsen 
till Orsas nu så förnämliga hamnan
läggning.

På Västeråkern återfinns också 
Ulasgatan och Per Olofs Gata. Dessa 
namn hänför sig till två gamla bond
gårdar, som vid storskiftets genomfö
rande blev kvar inom Kyrkbyn. Mic- 
kels Per Olof Erikssons gård låg mitt 
emot nuvarande Idrottsplatsen och är 
nu helt borta och ersatt med ett stort 
hyreshus i kvarteret Uven. Så fruk
tansvärt gammal behöver man emel
lertid inte vara för att ha varit med 
om att hämta mjölk hos Per Olofs 
och plocka styvmorsvioler på hans 
åker.

Ulasgården finns i stort sett kvar, 
fastän ombyggd och moderniserad. 
Den siste som brukade gården var 
Agdur Erik Eriksson ”Ulas-far” född 
1839.

Orsa Kompani har också fått bi
dra till namngivningen av gator i 
Orsa. Sålunda har Trossgatan sitt 
namn av att där nere på Ammu- 
nitionsbacken stod den s. k. trossbo
den, där soldaternas persedlar förva
rades under fredstid eller då övningar 
inte ägde rum. Trossboden har flyt
tats vid åtminstone två tillfällen och 
står nu vid Lindängets gård.

Egendomligt och främmande i om
givningen ter sig namnet på kvarteret 
Krakau. Hur den namngivningen 
gått till har inte gått att helt klar
lägga, men med största sannolikhet 
är sammanhanget detta:

1887 inflyttade J. A. Simansky till 
Orsa och bosatte sig i Kyrkbyn i en 
gård, som låg ungefär på den plats, 
där nuvarande Storgatan och Sture- 
gatan möts. Denne Simansky var född 
i Polen. Kanske var hans födelseort 
Krakau? I alla händelser torde detta 
ha föresvävat namngivarna av kvar
teret.

Simansky hade en liten affär läng
re upp i Kyrkbyn, ungefär där Berg
lunds konditori tidigare låg, där han 
sålde olika förnödenheter, bl. a. klä
der. Otänkbart är det inte, att det in
officiella namnet på Bantorget, näm
ligen Byxtorget, har sitt ursprung där.

En annan handlande, som också 
fått sitt namn bevarat är C. A. Bark, 
som på 1870-talet inflyttade från 
Svärdsjö, byggde och drev handel 
här. Om honom nämns i något sam
manhang i Orsaboken, att han ” till 
billigt pris höll kort tillgängliga” . 
Något som ansågs vara orsak till det. 
fördärvliga bruket bland ungdomen 
att öva kort-spel. Bark fick också 
mottaga en reprimand härför från 
kommunalnämnden, som på den tiden 
tydligen inte bara vakade över den 
materiella utan även över den andliga 
välfärden. Efter honom har alltså 
kvarteret Barken sitt namn.

Vad kvarteret Greven beträffar så 
är det uppkallat efter Gref-gården, 
som låg på denna plats. Den röda 
timmer-byggnaden intill Handelsban
kens hus är en del av den gamla 
gården. Här var i början av 1900-ta- 
let kaffeservering. Gröf-mor stod för 
trakteringen, och särskilt uppskattat 
var det att efter söndagens högmässa 
göra ett besök på Grevens kafé.

Kvarteret Grevinnan är däremot en 
konstruktion gjord i anslutning till 
Greven. I detta kvarter ligger sedan 
början av 1880-talet Elfnersgården. 
Den utflyttades i samband med stor
skiftet och låg dessförinnan nere i den 
egentliga Kyrkbyn troligen sydöst om 
Ulasgården. Gården har tidigare kal
lats Gref-gården. Det var först 1893, 
som Gref Hans Hansson vid sitt gif
termål tog efternamnet Elfner.

Elfners är nu den enda fullständiga 
bondgård, som finns kvar inom den 
centrala Kyrkbyn. Med sitt idylliska 
läge vid Lillan och med sina många 
röda byggnader i fyrkant utgör den 
ett vackert exempel på en gången tids
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Kyrkbyn före storskiftet. Ulasgården och pilarna vid Lillan finns fortfarande kvar.

byggnads-skick, och man hoppas, att 
intet ont skall vederfaras den gamla 
gården i en tid, när det allmännas in
tresse för snabba lösningar av bostads- 
och trafikproblem ofta är större än 
omsorgen om unika byggnader och 
oersättliga miljöer.

Många kvartersnamn hänför sig 
också till olika yrkesutövare, som där 
varit bosatta och till den verksamhet, 
som där bedrivits. Så har vi t. ex. 
kvarteret Jägaren, Domänverkets jäg
mästare-boställe, och kvarteret Län
sen, där Dalelfvarnes Flottningsför- 
ening hade en smedja med bostad. En 
av de byggnaderna står förresten kvar 
och används som dagstuga vid Fri
tidsområdet.

Mårten Per Olsson, f. 1847, var 
egentligen Våmhus-karl, från Indor, 
men genom förvärv av fastigheter i 
Orsa blev han bosatt i Kyrkbyn, där 
namnet på kvarteret Rättvisan anspe
lar på hans ämbete. Han var kommu
nalman och tillika häradsdomare.

Och vem skulle bo i kvarteret Stor
ken om inte fru Höglund, som för 
något äldre Orsa-bor knappast behö
ver presenteras. Hon var ju i många 
år socknens betrodda barnmorska.

I kvarteret Hästen bodde bröderna 
Hedvalls Erik och Hedvalls Hans

och höll stall för sina många hästar. 
Till Spinnaren gick man före slit- 
och slängålderna med stick-ylle till 
spinnare Särström. I kvarteret Bilen 
har alltid försiggått mekanisk verk
samhet av något slag. Sars Erik Pe
tersson från Vinäs hade där Orsas 
första bilverkstad och efterträddes av 
Erik Lundin i samma bransch. I kvar
teret Magistern vittnar Orsa-skolans 
många nya byggnader om att kvar-

tersnamnet fortfarande är aktuellt 
och i kvarteret Travaren mitt emot 
kan man sommartid beundra Jemt 
Hans vackra hästar, där de går på 
bete.

Så knyts gammalt och nytt samman 
och så kan studiet av ett enkelt kart
blad ge stoff till något som i all an
språkslöshet vill vara ett stycke hem- 
bygdshistoria.

Christina Hjelte
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God Jul
önskas ärade kunder!

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

Armbandsklockan -
julklappen av bestående 
värde . . .
Urmakare 
G U ST. HELGESON
UR - OPTIK
Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

Oléns Sport
Tel. 402 81

Volkswagens linjer ” skvall
ra r” inte om årgångar. 
Även om du tänkt dig en 
bil i b illigare prisklassen 
så behöver den ju inte se 
” gammal” ut. Hos oss får 
du en snygg VW  till rätt 
pris. En VW  med KLAR
TECKNET. Genomgången 
av experter och kvalitets- 
deklarerad.

OU&lmM
ORSA - MORA - RÄTTVIK - MALUNG
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Det var på den tiden...
Enbusken -  min räddande ängel av Ernst

När min bror Kalle var sex år och 
jag fyra fick vi av pappa till jul
klapp en sparkstötting. Det var en 
trä-spark, vit och fin med vackert 
svarvade stakar. Det var före stål- 
meds-sparkarnas tid. Ni må tro att 
vi var glada. Kalle provåkte i små- 
backarna utanför vår stuga och på 
skaren. Men även jag ville åka

En dag då vi var ute med vår fina 
spark sa Kalle: ”Sett-di upo, sö skar i 
stjuss di.” (Sätt dej på, så ska jag 
skjutsa dej.)

Jag hade knappast hunnit sätta 
mig tillrätta förrän det bar iväg på 
skaren i vinande fart.

I en guppa tappade Kalle fotfästet 
på medarna — släpade ett gott stycke 
med tårna, tills han även tappade 
greppet om stakarna.

Jag på mitt ekipage fortsatte utför 
Viborgsbackarna.

Jag kan inte minnas om jag var 
rädd, men den som var rädd det var 
Kalle.

” 1 a tappad Ensta” ropade han 
så fort han kom hem. ”Tenk um-ån

åk i-jel si.” (Jag har tappat bort 
Ernst. Tänk om han kör ihjäl sig.)

Under min vådliga färd då jag 
knappast nådde ned att skarva (brom
sa) med fotterna, mötte jag en gubbe, 
som kom knogande med ett par hö
säckar på en kälke. ”Sjå du far ö 
åk-ijel di göss.” (Se du kan köra ihjäl 
dej, pojke), varnade gubben.

Medan jag hade ögonen riktade på 
farbrorn, tog sparken ett skutt över 
en enbuske. Jag ramlade av. Spark
stöttingen fortsatte. Ett brak hördes. 
Nu gick nog vår fina spark i tusen 
bitar. Vad skulle det nu bli hemma? 
Kalles och min fina julklapp. Vågade 
jag gå och titta hur det gick? Jo. 
Sparken hade stoppat mot en murken 
hässjestång. Det var den som braka
de. Sparken höll, den var hel.

Glad i hågen och gnolande en 
stump, knogade jag hemåt med stöt
tingen. Där uppe på backarna kom 
Kalle emot mig lika glad han som jag 
att ”stjuss’n djick bra” .

Ernst
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Faster Lovisas julklapp av Birgit Bergkvist
Så här berättar Perra från Fjäll

köping, 12 år, när han sitter och lyss
nar till novemberstormarna kring 
Holmen i Skärgården, långt, långt 
hemifrån.

Min mamma har en faster, jätte- 
gammal egentligen men toppen ändå 
på något sätt. Gillar trumpet fast hon 
fyllt sjuttio och tycker att TV borde 
rycka opp sig, när de pussas istället 
för skjuter i vildavästern-filmerna. 
Och så har gumman varit litet var
stans i världen. Både hon och hennes 
lilla stuga på Holmen är som en hel 
geografilektion. Och ingen tråkig sä
den, det kan jag lova.

Men ibland har hon sina idéer, det 
ska inte förnekas. Som förra julen, 
till exempel. För det är så, att vi all
tid får ett julpaket från faster Lovisa. 
Det brukar vara vantar och spel och 
godis och sådant. Men den här gång
en så fick jag en dagbok! Man kan ju 
bli perplex för mindre än så. Först 
trodde jag förstås att det var fel, att 
det var min syster som skulle ha den. 
Men det var minsann inget misstag. 
Det stod skrivet både utanpå paketet 
och inne i boken, att det var till Per- 
Erik ”med varm julhälsning från fas
ter Lovisa” .

Tja, vad gör man? Man skriver och 
tackar förstås, det hör till, och mam
ma ser noga till att man inte glöm
mer det. Men sen gömmer man 
minsann en sådan julklapp längst ne
re i byrålådan, för att ingen av kom
pisarna ska få se den. Och sen tror 
man att det bekymret är ur världen.

Men faster Lovisa är inte glömsk 
hon!

Joo, hon glömmer att köpa hem 
socker och tvättmedel. Och hon 
minns aldrig var hon har sina glas
ögon, inte ens när hon har dem på 
sig. Men hon glömmer inte vad hon 
har gett bort i julklapp. Så i somras, 
när vi kom till Holmen på semester, 
så frågade hon medsamma, om jag 
hade skrivit mycket i min dagbok.

Jag såg väl litet lagom generad ut, 
för faster undrade om jag inte gillade 
presenten.

— Pojkar kanske inte skriver dag
bok, sa hon. Men det är dumt att inte 
försöka. Och tänk om du skulle bli 
sjökapten. Sjömän måste alltid skriva 
dagbok . . . jaa, det kallas loggbok då, 
förstås, och så är det befälhavaren 
ombord som skriver i den

”Befälhavaren ombord” , det säger 
faster ofta, och då tänker hon säkert 
på sin man som är död nu. Jag nästan 
fryser, när jag hör det, för det låter 
så tjusigt och salt, tycker jag. Och 
sjökapten är nog ett bra yrke. Men 
det är så långt borta på något sätt, 
när man går hemma i Fjällköping och 
funderar på vad man ska bli. Det är 
något helt annat, när man är nere på 
Holmen och har hela havet till när
maste granne.

LOGGBOK — det låter också bra 
mycket bättre än DAGBOK. Men 
vad ska man skriva om i en loggbok, 
när man bor långt inne i land? Och 
det sa jag också till faster Lovisa.

— Man kan skriva om allting i en 
dagb . . . förlåt, jag menar loggbok. 
Allt! Och sen kan man slå upp och 
titta vad som hände då och då och 
då . . . Och det är minsann inte bara 
på sjön, som man behöver välja rätt 
kurs och fastställa sin position. Tänk 
på det du!

Och visst tänkte jag på, vad faster 
Lovisa hade sagt Och visst hade hon 
rätt. Men det hade nog ändå inte bli
vit så mycket skrivet i loggboken, om 
inte jag blivit sjuk.

Nåja, sjuk och sjuk. Litet krasslig 
då. Det började inte med feber eller 
ett brutet ben eller nån annan rejäl 
krämpa, om du tror det. Neej, det 
började med att jag fick en etta på en 
provräkning som var världslätt! Och 
jag är ändå faktisk rätt bra i matte. 
Och sen blev det ett tjat om, att jag 
inte kunde läxorna. Både hemma och 
i skolan. Och sen började mamma yra 
om blekhet och klenhet och tog med 
mej till doktorn. Och han hittade alla 
möjliga fel på mej, blodbrist och ägg
vita och såna där krämpor, som det 
inte är det minsta spännande att ha. 
Och jag skulle vila och ha medicin 
och luftombyte och jag vet inte vad. 
Och när vi kom hem från doktorn 
den dagen fick jag spagetti och kött
bullar och glass med chokladsås till 
middag, för mamma sa att jag fick 
önska vad jag ville. Det är egentligen 
det bästa med att bli sjuk, att då blir 
alltid mamma på ”skäm-bort-hu- 
mör” . Men min syster Monika, som 
är sexton år, hon var inte lika vänlig!

— Den där ungen, sa hon. Han 
ska vila, han! Doktorn måtte vara 
knäpp! Nog vet jag vem som skulle 
behöva avkoppling bättre än Perra.

Forts, å sid. 15.

GOD JUL önskas 
våra kunder!

DAMFRISERING
Telefon 410 80

Stackmora
Handel
Tel. 403 22

Jul-Tips

PHILIPS
Kassett-Spelare 

N 2205

N 2205 är avsedd för både nät- 
och batteridrift och lämpar sig där
för utmärkt för både hemmabruk 
och för resor eller konferenser. 
Den är försedd med tangenter och 
mycket lätt att manövrera.

★

SVÄLAS RADIO
& t » # Tel. 413 50 

■ "  Kyrkogatan 8 
Auktoriserad Radio- och TV-service
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K y r k b y n ,  å k  6  a

Främre raden från vänster: Helena Wikman, Åke Zakrisson, Ann Bälter, Irja Ryd- 
lund, Ing-Lill Sahlin. Andra raden från vänster: Elisabeth Lundgren, Annika Bruks, 
Agneta Lindberg, Christel Nordström, Kerstin Hansson, Lena Jemth, Ethel Petters
son. Bakre raden från vänster: Per Ström, Torbjörn Hansén, Birgitta Bengtsson, 
Ingegärd Larsson, Eva Blixt, Harriet Berg. Längst upp från vänster: Mats-Erik 
Holknekt, Ann-Kristin Hurlebusch, Jan-Ove Holmberg. Lärare: Erik Bjarling.

Aldrig förr så mycket nytt
Aldrig förr så mycket vackert
Aldrig förr så mycket att välja på

Ur Armbandsur, fickur, stoppur, väggur, köksur

Guld signalur, resur, väckarur,
ringar, armband, kedjor, berlocker, pärlcollier,

Silver broscher, örhängen, smycken, manschettknap
Nysilver par, bokmärken, pappersknivar, skedar, gafflar,

Tenn

Rostfritt

knivar, druvsaxar, besticksaker, skålar, ljus
stakar, brickor, fat, bägare, kannor, askfat, skrin 
m. m., glasögon, glasögonfodral, kikare, baro

Optik metrar, läsglas, lupper, mikroskop m. m.

Cigarettändare - Förlovningsringar - Presentkort

n̂ ieJk. TÄhj&duf, cAQ>
Ur ■ Optik ■ Guld 

ORSA

Skolnytt
Vakanta ord. småskollärartjänsten

i Hansjö skall enligt länsskolnämn- 
dens beslut indragas. Däremot får 
den efter ämneslär. Joh. Hasmats le
diga ordinarie folkskollärartjänsten 
vid Kyrkbyns skolenhet återbesättas. 
Det finns alltså en möjlighet för nå
gon av kommunens många icke ord. 
folkskollärare att bli ordinarie till 
nästa läsår.

Ämneslär. Margit Lundin
är tjänstledig för studier hela detta 
läsår.

Samarbetsnämnden
vid yrkesskolan innevarande läsår be
står av följande ledamöter: fru Gud
run Eriksson och fru Inga-Lill Loman 
(valda av skolstyrelsen), yrkeslärarna 
Rolf Andersson och Ernst Lövgren 
(valda av kollegiet), eleverna Christi
na Hassis och Christer Lundgren (val
da av elevrådet) samt rektor Rune 
Sahlin.

Kommunala stipendier
utgår enligt fullmäktiges beslut ej 
längre till studerande vid universitet, 
högskolor och seminarier (postgym
nasiala studier). — Stipendiebeloppen 
för elever vid folkhögskolor har höjts 
till 200 kronor.

Antalet skolmåltider
som serverades under läsåret 1967— 
68 är 165.311. Kostnaderna har upp
gått till 425.965: — kronor (el.ström, 
uppvärmning av lokalerna och av
skrivningar är då ej medräknade). 
Priset per måltid blir 2:58 kr.

Plantering vid yrkesskolan
ska det nu äntligen bli. Trädgårdsmäs
tare Sven Agneryd har uppgjort ett 
förslag, som verkar bra och även är 
billigt i utförande.

Skolskjutsarna
har varit synnerligen svåra att orga
nisera detta läsår. Allt fler bussar 
dras in, så att flera barn måste frak
tas med bil. Omläggningen till 5-da- 
garsvecka gör också att flera extra- 
skjutsar behövs. Då bilstationen en
dast har 4 bilar, måste det därför 
bli en del väntetider. Det är mycket 
svårt att göra något åt detta.

I detta sammanhang är det skäl att 
påminna om gällande bestämmelser, 
när det gäller skjutsar. För lågstadiet 
(åk 1—3) ska avståndet vara minst 
3 km. och för övriga minst 4 km. 
Några föräldrar har ringt och begärt 
skjuts för barn, som har kortare väg- 

Forts. å sid. 15.

8



ORSA SKOLTIDNING

Vårterminen 1964 påbörjades i 
våra skolor systematisk fluorsköljning 
av barnens tänder. Hur har det gått? 
Har aktionen fullföljts och har den 
givit något resultat?

Vad den första frågan beträffar 
kan man utan vidare konstatera att 
den varje vecka återkommande ”bä
garen” blivit något av en institution i 
skolan. Somliga tar sin på måndag 
morgon. Andra avslutar veckan med 
en liten klunk. Somliga står i discipli
nerade rader och gurglar i 120 sekun
der och andra sitter något mer lätt
sinnigt i bänkarna och har kanske li
tet svårt att hålla sig för skratt alla 
gånger. Men sköljer gör vi! Och skul
le man våga annat efter alla de vack
ra brev och pedagogiska presenter 
som vi fått från tandvårdsinspektö- 
ren Einar Nilars i Ludvika, en eld
själ, när det gäller den förebyggande 
tandvården bland barn och ungdom.

Resultatet då? Ja  så här skriver 
tandläkare Nilars i en cirkulärskri
velse i början av höstterminen:

”Den markanta nedgången av tand- 
rötefrekvensen bland skolungdomen 
under de tre—fyra senaste åren har 
inte oväntat inträffat under den tid 
vi haft systematisk fluortandsköljning
1 skolorna med lärarna som överva
kare. Behandlingstiden per fullstän
digt behandlat barn har gått ned från
2 tim. till 1 tim. och 45 min. Då an
talet skolbarn är c:a 32.000 blir så
ledes den insparade tiden 13.120 tim. 
per år.

Och vad betyder då detta för tand
vården i sin helhet? Jo, att vi är på 
väg att helt besegra tandrötan. Vi 
kommer snart att uppfatta tandrötan 
hos skolungdomen som en bagatellar- 
tad åkomma, som inte skrämmer oss 
längre. Vi kan ta itu med andra ar
betsuppgifter, t. ex. förebyggande av 
tandlossningssjukdomar och vi kan 
börja intressera oss för den styvmo
derligt behandlade förskoletandvår- 
den.”

Detta gäller alltså länet i sin hel
het. Men vi är förstås särskilt intres
serade av vilka resultat man kunnat 
utläsa av fluorsköljningen bland skol
barnen här i Orsa och om detta säger 
l:e distr.tandläkare Carl Axel Fjell- 
ström så här:

”Det är klart bevisat, att man er
håller en kariesreduktion, om man 
sköljer eller penslar tänderna med 
fluorlösning. Denna förbättring för
klarar man så, att fluoren inlagras i

tandemaljen och stärker denna. I 
USA har gjorts undersökningar i sto
ra distrikt där fluorhalten i dricks
vattnet varit hög. Där har man 
konstaterat mycket motståndskraftig 
tandemalj mot tandröta. Fluoridering 
av dricksvatten stöter dock på mot
stånd från många håll. Man menar, 
att det är ett intrång i människans in
tegritet. (Även de, som ej vill, måste 
använda vattnet.) Då vi således tro
ligen ej inom den närmaste framtiden 
kan få tillgång till fluor i verksam 
mängd i våra vatten, är sköljning 
med fluorlösning den väg som åter
står. (Även tabletter finns att köpa 
på apotek.)

Här i Orsa har inte gjorts någon 
exakt undersökning av hur stor ka- 
riesreduktion, som erhållits, men vi 
har inte undgått märka, att hålen är 
betydligt färre och framför allt be
tydligt mindre, varför det besvärliga 
och tidsödande arbetet med rotfyll
ning nedbringats.

I detta sammanhang vill jag påpe
ka, att vi tandläkare är skyldiga lä
rarna ett mycket stort tack för deras 
uppoffrande arbete i denna sak. Flu
orsköljningen har ej kunnat genomfö
ras utan deras medverkan. Till sist en 
liten brasklapp. Man får naturligtvis 
inte slarva med tandborstningen, fast
än man sköljer med fluor. Använd en 
tandkräm med fluortillsats!”

★

Ny redaktör
Så har vi äntligen fått en redaktör 

för Orsa skoltidning igen. Sedan Dai- 
sy Holton efter många års redaktörs- 
arbete drog sig tillbaka på hösten 
1965, har vi hankat oss fram utan re
daktör. Det har gått så till, att med
lemmarna i redaktionskommittén tu
rats om att svara för innehållet i var 
sitt nummer av tidningen. Resultatet 
av detta arrangemang får väl läsarna 
avgöra. För oss i redaktionskommit
tén — och för personalen på trycke
riet — känns det i alla fall nu som en 
lättnad att ansvaret är samlat hos en 
person. Christina Hjelte, som nu 
tjänstgör i Trunna småskola, åtog sig 
uppdraget, och hon valdes till redak
tör med acklamation vid Orsa Lärar
förenings årsmöte. Hon har tillhört 
redaktionskommittén sedan 1965.

Julen nalkas . . .
Massor av trevliga julsaker och 
lämpliga julklappar

Orsa Tobaks- 
&  Rappers handel
Tel. 402 38

Julklapps- 

tips . . .

Täckjacka
svart, blå, beige. Storlekar 
161 - 185, 48-58. Pris 64: - 
och 69: - .

%Awj. Åafczsons
TE L.  4 0 0 2 1  O R S A

Julklappen

Q
$

för hela familjen:
Någonting i FOTO!

Tips:
^  Kameror

Projektorer och 
Filmkameror 

^  Elektronaggregat 
Xh Album m. m.

□R5Hy

Tel. 416 30

erbjlCM
FULLT SORTIMENT LÅGA PRISER 

SERVICE • GARANTI
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Var så god och skölj. . .
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Jol ö jolmässo,
ö öllt deda ödra sö ärer jole til, 
wil ån minnas. 0  kamera o kum- 
iug allra bäst. Men DU måst kum- 
iug att bö kamera ö film finnas 
ed bra ö billigär när

B a l c I F l M r ®
• ORSA • TEL. 40055 • BERTH NORDLUND •

GOD JUL önskar

Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

MAJA-GRETA HOLTING

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA,  tel. 100 00

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

När det gäller 
Julklappar - Julpynt

”K LO C K AR S”
Tel. 403 20

Årskurs 6, Hansjö

Från vänster: Kjell Gustafsson, Jan Bäsén, Yvonne Eriksson, Gunilla Björck, Inge 
Björck, Pia Larsson, Johnny Wernersson, Sune Spännar, Jan Holwall, Ing-Mari 
Andersson, Anders Lövgren, Anders Andersson. Lärare: Hans-Erik Laggar.

Orsa Lärarförening av P. J.
har hållit årsmöte, det sjuttiotredje i 
dess långa historia. Mötet ägde rum i 
Orsaskolan, där högstadielärarna med 
rektor Jonsson i spetsen svarade för 
värdskapet. Det bjöds på sång, musik, 
film och kaffe. Yrkesvalslärare Einar 
Skött informerade om sjuornas linje
val. Visning av de nya lokalerna stod 
också på programmet.

Själva årsmötet inleddes enligt 
gammal tradition med andaktsstund, 
denna gång ledd av komminister 
Karl-Erik Bergquist. Ordföranden 
Erik Ullström erinrade så om att tre 
lärare avlidit sedan förra året, Lilly 
Löfh, Elin Sundström och Ester He
din.

Ur protokollet från förhandlingar
na kan följande nämnas: Orsa Skol
tidnings räkenskaper står glädjande 
nog åter på plussidan (med dryga tu
senlappen). Av dessa medel beslöt års
mötet att anslå 75 kr till premier i 
musikskolan, 200 kr till skolidrotts- 
föreningen, och 200 kr till stipendie
fonden samt att resten skulle balanse
ras till nästa år. Några val: Erik 
Ullström, Skattungbyn omvaldes till 
föreningens ordförande. Styrelse i 
övrigt är Marianne Ehrlin, Siv Lars
son, Sonja Wesström och Pelle Ja 
kobsson. Till redaktör för Skoltid
ningen valdes Christina Hjelte och 
till redaktionskommitté, förutom re
daktören, Marianne Ehrlin, Jan-Erik 
Broberg, Johannes Hasmats och Pelle 
Jakobsson. Till ansvarig utgivare val
des Hjalmar Hedman.

P. ].

Musikskolan av P. J.
Vi trodde att den fria lördagen 

skulle ställa till trassel och besvärlig
heter för musikanter och lärare i mu
sikskolan. Det gällde ju att få in lek
tionstiderna under fem tämligen an
strängande arbetsdagar. Men det har 
gått bra, och eleverna har gått in för 
det nya med gott humör. Den fria 
lördagen har inte behövts tas i an
språk för lektioner, men det passar ju 
utmärkt bra att använda den utökade 
fritiden till musicerande. '

Instrumentfördelningen detta år 
skiljer sig väl inte så mycket från 
förra årets ( =  siffrorna inom paren
tes). Men som synes tycks intresset för 
biåsinstrument vara i stigande:

46 (56) elever spelar piano,
2 (1) orgel,

14 (14) fiol,
9 (13) mandolin,

19 (21) gitarr,
4 (4) flöjt,

10 (6) klarinett,
8 (4) trumpet,
1 basun,
1 saxofon,
1 (1) trummor.

Det gör 115 elever sammanlagt 
(120 förra året).

I den förberedande blockflöjtkur
sen spelar nu 66 barn (62). Då är att 
märka att vi ännu inte startat block- 
flöjtundervisning i åk 3. Det gör vi 
på vårterminen.

Ny timlärare är Ernst Hållen 
som tagit hand om tre trumpetpojkar. 
Vi hälsar honom välkommen till mu
sikskolan! P. J.
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När vi sitta 
i vår bänk. . .

TOMTEN I STALLET
Det var en gång när mormor var 

liten. Då sade de, att det fanns en 
tomte i stallet. Den var bara oppe om 
natten. En natt gick hon ut i stallet, 
men hon såg ingen tomte. Då gick 
hon in och lade sig igen. Nästa mor
gon gick hon opp och frågade, om det 
gick att se tomten. Nej, sa pappa, det 
går bara att se den på julafton. Så 
blev det jul. Då gick hon ut i stallet. 
Där satt hon nästan en timme. Sen 
tänkte hon gå igen. Men då hörde 
hon, att någon pratade i stallet. Och 
så såg hon tomten. Då gick hon in 
och var så glad. Hon hade sett tom
ten.

Hasse Jemth, 
Åk 4

MIN SKOLVÄG
Jag bor i Fryksås och åker bil till 

skolan. På min skolväg ser jag mycket 
djur. Fredagen den 8 nov. såg jag två 
älgar, det var en ko och en kalv. De 
stannade när vi stannade och tittade 
på dem, men sedan när vi åkte igen, 
så sprang de bort i skogen. Onsdagen 
den 13 nov. såg jag fyra små rådjurs- 
killingar. De var hemskt söta. Först 
fick vi stanna för det stod en rådjurs- 
killing mitt i vägen, sen kom en till 
och en till och sen kom den sista, sen 
sprang de igenom skogen och ner på 
en annan väg. Både älgarna och rå- 
djurskillingarna var jättesöta.

Maria Borén, 
Åk 3

★  Gynna
★  Skoltidningens 
ir  annonsörer!

B d lg t S S O I lS  begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23, Vangsgärde 443 66

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

Träff
punkten 
i jul
brådskan !

Varma 
och
grillade 
rätter

ÖL Xj> Läskedrycker Kaffe Glass Juice Xj> Saft

ANDERS NÄS
o o

Glasmästeri
ORS A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas Sj- Fönsterglas 

Inramningar

Ni vet väl om
att vi utför

effektiv el-värme
med

garanti

elbolaget
Orsa

Verkm. 513 55

Presentartiklar - 
JULKLAPPSTIPS

Xj> Hushållsartiklar 
Xj> Hushållsmaskiner 

Prydnadssaker 
Sportartiklar m. m.

Se våra utställningslokaler!

Välkomna till 
ett besök - 
det lönar s ig !
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NÄR MARINA FÖLADE
Marina är en nordsvensk travare. 

Hon är tio år gammal. En dag skulle 
mamma, morfar, mormor, min kam
rat Ulla-Britt och jag åka till Grunu- 
bergs fäbodar. Morfar och mormor 
hade korna där i somras. Mormor var 
så orolig för att Marina skulle föla. 
När vi kom fram gick vi först ner till 
kalvarna, som var så busiga. Sedan 
gick vi till korna. När vi kom hem, 
skulle morfar se på TV. Och då sa 
jag: Nu ska jag gå ut i stallet och se 
hur många föl hon har fått! Jag gick 
ut i stallet och blev så snopen, när jag 
såg att hon låg. När jag tittade efter 
lite mer, såg jag att hon hade ett föl 
där. Jag gick in och sade åt morfar, 
att hon hade fölat. Några veckor se
nare döpte jag fölet till Prins.

Åsa Jansson, 
Åk 5

PELLA
Vi har en katt som heter Pella. Den 

är grå med orange trampdynor. Den 
äter mjölk och välling och torsk och 
pop-korn.

Kjell Orsborn, 
Åk 2

ERIK XIV
Erik XIV var en av Gustav Wasas 

söner. Gustav Wasa hade nämligen 
fyra söner. Erik var en svartsjuk och 
misstänksam man. Det ryktades att 
han var sinnessjuk. Han tyckte om 
lyx och konst. Gustav Wasa hade 
sparat ihop en liten förmögenhet. 
Förvaringsplatsen kallades ”Eskils ge
mak” . Den förmögenheten blev snart 
slut. Han var inte sparsam, som hans 
far varit utan tvärtom. Då han krön
tes i Uppsala, gick han inte i vanliga 
finkläder, utan han bar vitt och rött 
sammet.

Som jag skrev var han mycket 
misstänksam. Det ledde till att han 
satte Sturarna i fängelse och anklaga
de dem för allting. Men innan de fått 
domen, rusade han in i fängelset och 
mördade en av dem. Sedan lät han 
sina livvakter döda de andra.

Han gifte sig sedan med Karin 
Månsdotter, som sedan födde honom 
en son. Kung Erik blev sedan satt i 
Uppsala fängelse. Där dog han efter 
nio år av ärtsoppa som antagligen 
var förgiftad av arsenik.

Monica Holmström, 
Åk 5

Något i * För

extra gott S modern hårvård

till Jul V i färg och form . . .

Julhandla hos måste det naturligtvis vara!

Ohlins O

Abergs Eftr.
Möbler har allt Ni vill ha i matväg

Tel. 405 64
och delikatesser

1 ropet mer och mer . . . GRILLADE revbensspjäll Tel. 402 08
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Teckning: Erik Johansson, åk 4 Teckning: Katarina Blom, åk 4 Teckning: Christina Gisslar, åk 5

Teckning: Yvonne Eriksson, åk 6

Teckning: Tomten kommer av 
Ingegerd Larsson, åk 6
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Teckning: Dagens rätt: helstekt lever av 
Jan Holvall, åk 6

EN JULSAGA

Tomte-Nisse och tomtemor satt vid 
brasan och gjorde julklappar åt snäl
la barn, som satt och väntade på den 
24 december. Tomte-mor sydde en 
klänning, som hon skulle ge åt en li
ten flicka, och Tomte-Nisse höll på 
att göra ett långt, långt tåg med ett 
lok som redan var färdigt. Det var 
den 22 december. Nu gällde det att 
skynda på för snart måste Tomte- 
Nisse gå och hämta sin häst och släde. 
Det var långt till hans häst för han 
använde den inte mer än på somma
ren, då han skulle se hur många snäl
la barn det fanns och sen på vintern 
så klart.

Det var den 23 december på kväl
len. — Nu är det dags att fara, sa 
Tomte-Nisse. När Tomte-Nisse kom 
fram till stallet, mötte han sin lille 
stallknekt. — Goddag, sir, sa stall
knekten. — Jag vill ha min häst, sa 
Tomte-Nisse. — Ja sir. — Tack, sa 
Tomte-Nisse, när stallknekten kom 
med hästen och släden. Så åkte 
Nisse med alla julklapparna, och alla 
barnen fick sina klappar, och alla var 
glada.

Lena Norman, 
Åk 4

J UL VI SA
Stilla natt, helga natt.
Mörkret stiger sakta ner.
Stjärnor lyser, allt är tyst.
Ingen säger ens ett knyst.
Alla sover, det är lugnt.
Stilla natt, helga natt.

Gunnar Eriksson, 
Åk 5

FYRIBERG
Flera somfar i rad har vi bott i Fy- 

riberg. Fyriberg är en fäbod i närhe
ten av Våmhus. Vi har en stuga i 
översta delen av Fyriberg. Man kan 
se över fem mil från vår stuga. Det 
finns en lucka i golvet som leder till 
matkällaren.

Det är en fin gammal stuga.
Acke Hambraus, 

Åk 3

RÄVEN
Vi har en granne som har haft en 

tam räv. Grannen heter Mårts. När 
den var vild låg den i en mjärde.

När den blev större fick den ha ett 
koppel och en hundkoja Sen släppte 
Per räven. Den åt korv, bröd och 
pölsa. Den stannade i två och en halv 
vecka men sen sprang den till skogs.

Lars-Åke Fläck, 
Åk 3

Pianon, Orglar

Gitarrer
Transistorbandspelare

Skivspelare
Grammofonskivor
och massor av andra 

julklappstips!

Piano -Nisse
M U S i k  Radio • TV

N. Klockar Orsa 406 04

BESÖK AV POLISEN
I dag är det onsdag och vi fick be

sök av polisen. Och vi fick lära oss 
vilken sida vi ska åka spark och cy
kel och vilken sida man skulle gå på. 
Och i går så fick vi och ettan besök 
av doktor Svensson. Jag och mina 
klasskamrater fick en stelkrampspru- 
ta.

Lars Ahrahamsson, 
Åk 2

NÄR JAG FICK MIN GÄDDA
Ibland fiskar jag. Då brukar jag få 

aborre och mört. Men jag måste ha 
flytväst på mig, ifall jag skulle ramla 
i En dag lånade jag pappas kastspö. 
Jag kastade två gånger, och på andra 
kastet fick jag en gädda. Jag rodde 
hem, och vi åt gäddan till middag. 
Det var gott, tyckte jag.

Mats Ullström, 
Åk 3

En god helg
med god julmat 

till klapp-pris 

från

Valters
Livs AB

Ett julsortiment med förtjänster . . . 

El-julklappar från elbolaget
Tel. 412 55, 413 55

Där finner Ni den rätta julklappen för 
hela familjen!

Lussa utan eldfara 
med
Osram Luciakrona 
och Tärnljus

Julgransbelysningar (16 och 10 ljus), elektrisk ljusstake, mo
dern belysningsarmatur, elektriska apparater av alla slag.

Stefan Granlund, åk 6
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ASTRID LINDGREN:

Karlsson på taket 
smyger igen
BIRGIT BERGKVIST:

Nix, aldrig mer en 
hund i vårt hus
och de andra skojiga böckerna 
finns hos

Q k L s ^ . ,

Husqvarna 2000 -
en modern nyttosömsmaskin 
med elastisk raksöm . ..

Säljes och demonstreras av

B. A. Sjödén
Tel. 402 87, Orsa

Julekipera
era småttingar i

Barngarderoben
Tel. 402 19

VÄGEN TILL KÖRKORTET
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -

Tel. 406 85, Orsa 
Teori tis- och torsdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

Advokaten 
Curt Carlström

MORA
Kyrkogatan 6

Tel. 13310, 13311 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

EN MORGON PÅ SJÖN

Pappa skulle åka ut på sjön. Mina 
farbröder, som heter Sven och Edvin, 
skulle också följa med. Jag frågade 
om jag fick följa med, och det fick 
jag. Vi tog vår båt och for över sjön 
till en holme, där farbror Sven har 
sin sommarstuga. Jag frågade pappa, 
om jag fick ta båten och åka en sväng 
utanför holmen. Det fick jag. Men 
jag vågade inte starta motorn, så jag 
bestämde mig för att ro. Det var all
deles lugnt på sjön den morgonen, så 
det gick lätt att ro. Jag rodde till ett 
litet, litet skär. För några veckor sen 
fanns det fågelägg på skäret, men 
när jag kom dit, var de alldeles för
svunna. Då rodde jag till holmen 
med båten.

Nu skulle vi dra långrev. Jag för 
min del trodde, att vi skulle få en ål, 
men se då fick jag fel.

Farbror Edvin rodde, farbror Sven 
sorterade reven, pappa drog upp fis
ken, och jag tittade på. Men vad sno
pet. Flera otäcka fiskar, som var all
deles bruna, fick vi. De fiskarna går 
inte att äta, så måsarna fick dem. La
karna kastade vi i sjön. Några abor
rar fick vi, men inte många.

Nu åkte vi hem. Min katt fick 
aborrarna, och han blev nöjd. Men 
inte jag, för jag ville ha en ål.

Annika Bruks, 
Åk 6

Teckning: Gunnar Eriksson, åk 5

Att läsa själv

Boknytt
När man nyligen lärt sig läsa är 

det roligt att själv kunna klara av en 
hel bok utan att tröttna. Böcker för 
barn i 7—9-års åldern bör därför 
vara ganska korta, de bör vara spän
nande och framför allt lätta att läsa. 
En bok som uppfyller dessa krav är 
”Nix, aldrig mer en hund i vårt hus”, 
av Birgit Bergkvist (Bonniers förlag, 
inb. 12:50).

Den berättar om en helt vanlig fa
milj som genom en olyckshändelse 
förlorar sin hund. Barn identifierar 
sig mycket med det de läser om, och 
därför är det tacknämligt att berät
telsen fint och mjukt glider över den 
stora sorg som då uppstår. I stället 
uppehåller sig boken vid allt som 
händer när barnen i familjen vill ha 
en ny hund men mor bara säger: 
'Nix, aldrig mer en hund i vårt hus’. 
I boken har många vettiga råd om 
hundar och hundvård smugits in. Den 
är rikligt och trevligt illustrerad av 
Majken Banner-Wahlgren och illu
strationerna kommer i direkt anslut
ning till texten, en viktig detalj i 
barnböcker.

”Nix, aldrig mer en hund i vårt 
hus” är ett välkommet bidrag bland 
de böcker som passar för barn som 
nyligen lärt sig läsa, den passar också 
bra som högläsningsbok för mindre 
barn.

Marianne Ehrlin

★

Birgit Bergkvist, som skrivit berät
telsen om Perra och hans funderingar 
kring en dagbok i det här numret, hör 
till de återkommande medarbetarna i 
Skoltidningen. Det är därför en sär
skild glädje för oss att gratulera hen
ne till den fina utmärkelse hon nyli
gen fått, nämligen ett stipendium på 
4000 kr ur Författarfonden.

Vi vill då också passa på att fästa 
uppmärksamheten på hennes nyut
givna bok.

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

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan
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F RE L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Harry Bomans Plåtslageri
Tel. 404 65, verkst. 415 29 

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris

beräkningar.

T A P E T S E R I N G
Rums- och Byggnadsmålning

Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

A B  O R S A K A L K
Tel. 502 00

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

G U M M I-  
verkstad
•  Bilringar 
® Batterier
•  Bensin
•  Oljor

Orsa
Ringcentral
A lf  Andersson

Tel. 403 55

Faster Lovisas . . . Forts, fr, sid. 7.

Monika gillar inte spagetti, nämli
gen. Och så hade hon fyrtio sidor hi
storia i läxa och skrivning dan därpå. 
Så man får förstå att hon var litet 
purken. Fast det där med ”ungen” 
kunde hon väl ha hållit inne med.

Men det var i alla fall Monika som 
fick fortsätta att läsa om gamla kun
gar och allt annat som hör plugget 
till. Men jag fick åka till Holmen för 
att vila opp. Och nu sitter jag här i 
faster Lovisas stuga och lyssnar till 
nordoststormen och skriver i min 
loggbok, och jag ska inte resa hem 
förrän veckan före jul.

Egentligen är det rätt kul att skri
va så här om vad man har för sig. 
Men jag har förstås satt ett tjockt 
papper om den röda pärmen där det 
står ”Dagbok” i guldskrift. Med två 
hjärtan under! Helknasigt, eller hur? 
Sen har jag skrivit LOGGBOK med 
stora svarta tryckbokstäver och ritat 
dit några stjärnor och en sextant. 
(Det är en sån där grej som används 
vid navigering efter himlakroppar
na), så nu kan jag till och med visa 
boken för kompisarna när jag kom
mer hem.

Men jag har givit faster Lovisa en 
vink om, att jag inte behöver någon 
mera dagbok i år, för nån måtta ska 
det i alla fall vara.

Undrar vad jag får förresten? Till 
julklapp!

Sko lnytt Forts. fr. sid. 8.

sträckor. Det går alltså inte att få 
skjuts då. I så fall ska det gälla sär
skilda förhållanden, t. ex. av läkare 
styrkt sjukdom eller lyte.

Orsa-V åmhus-Ore
skolfilmsförening har avgivit berät
telse för året 1967—68.

Styrelsen har bestått av förestånd. 
H. Borgquist, Orsa, ordförande, folk- 
skollär. K. E. Lindgren, Våmhus, vice 
ordförande, rektor Hj. Hedman, Orsa, 
sekreterare och kassaförvaltare, vir- 
kesmätare W. Mickelsson, Ore, och 
folkskollär. B. Wenngren, Ore.

Fyra nya filmer har inköpts: ” 1 
känguruns land”, ”Folk på flod och 
savann” , ”Höst” och ”Finland” . I ar
kivet finns nu 111 filmer.

Filmarkivarie är fortfarande till- 
synslär. G. Montelius i Kyrkbyn. 
Han har under det gångna verksam
hetsåret förmedlat 686 lån.

De anslutna kommunerna betalar 
till föreningen en årlig avgift av 
100 kr. per klassavdelning. Inom om
rådet fanns förra läsåret 50 klasser.

Hj. H-n.

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik 
Tel. 500 37 - Mässbacken

Beckmans Tryckeri AB

Tel. 402 47

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

Byggnctdssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

A N L I T A  V ¥ S -  
F A C K M Ä H N 1 H

=- W E S S T R Ö M S
rörlednings ab 

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Jul
pristävling

Det ser nästan ut 
som tomten blivit 
inlåst i biologi-sa
len någon natt på 
sista tiden. Och då 
fick han inspira
tion till den här 
tävlingen, som vi 
hoppas ni skall 
tycka om. Fundera 
och skicka Era 
svar till Orsa Skol
tidning., Skolkon
toret, 794 00 Orsa 
före den 8 jan. 
1969, och märk 
kuvertet ” Julpris- 
tävling 1968” ,
Presentkort blir 
belöningen för de 
först öppnade rät
ta lösningarna.

Ordkedja.
Kedjan skall fyllas 
med ord så beskaf
fade att de ”hakar 
i” varandra med 
en eller flera bok
stäver. Föregående 
ords sista bokstä
ver (bokstav) ska 
alltså bilda de 
(den) första i nästa 
ord o. s. v. Varan
nan nyckelbild står 
till höger och var
annan till vänster 
om kedjan, och or
den är begränsade 
med linjer. Börja 
överst till vänster 
och gå runt ked
jan. Det första or
det skall således ha 
fyra bokstäver. 
Lycka till!

Red

O R S A  S K O L T I D N I N G
Nr 157 — 12 dec. 1968 

Utgives av Orsa Lärareförening
Ansvarig u tg ivare : Hj. Hedman 

Red. Christina H je lte , te l. 412 65 
Postgirokonto 13 65 58

Prenumeration sker genom Insättning å 
tidningens postg iro  av 5 kr. Skriv tyd lig t 
namn och adress å g irokorte ts  kupong.

Upplaga 1.600 ex.

G. Holmströms 
Måleri
Idrottsgatan 5 B, Orsa 
Tel. 402 35

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

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1968

Välkomna till ett

härligt bastubad
vid Fritidsområdets bastu!

Torsdagar: DAMER kl 18-20.30
Fredagar: HERRAR kl 17-20
Lördagar: HERRAR kl 07-09

Pris kr. 1: 25 inkl. oms.


