ORSA
SKOLTIDNING

Nr 1
1959

Busväder
29 årg.

Foto: Göran lohansson

ORSA SKOLTIDNING

D e g a m la
Varje söndag före sammanringningen kan man vara säker på att få
se en rakryggad spänstig dam raskt
promenera från Västeråkern till Mis
sionskyrkan. Det är f. d. småskollä
rarinnan Hulda Leander, 80 ar fyllda
och västgöte till börden.
Jag hälsar på henne en eftermid
dag, närmast för att be henne be
rätta några av de skoIKistorier, hon
underhöll sina gäster med på 80-årsdagens samkväm.
Hulda skrattar gott åt mitt ären
de. Vi slår oss ner i hennes fina kök.
Hon nappar till sig sin stickning och
låter stickorna gå, medan hon be
rättar episoder ur sitt liv.
Hur kom det sig att du sökte hitupp till Dalarna?
Jo, det fanns gott om platser här
uppe 1902. Många av lärarinnorna
gifte sig och måste då sluta med
skolan. Jag vill minnas, att här i Orsa var fru Anna Snabb den första
småskollärarinna, som fick tillåtelse
att fortsätta som gift. Jag sökte till
Fors i Malung, men fick platsen i
öje. Mitt hem låg i Hångsdala mel
lan Falköping och Tidaholm. Jag var
väldigt hemkär, och det var inte ro
ligt att ge sig i väg så långt hem
ifrån. Men några stationshåll från
Falköping steg en seminariekamrat
på tåget, och det befanns att hon
skulle till Fors i Malung. Vi hade
bada fått bud, att vi skulle resa till
prästgården i Malung, övernatta där
och sen följa med prästskjutsen, två
mil till öje.
Prosten Hedvall tog emot oss i
förstugan. Jag minns, hur han sköt
glasögonen upp i pannan och titta
de på min kamrat, som var lång och
kavat och sa: Hade jag sett er förut,
hade jag nog skickat dig till öje, för
du ser ”ilskare” ut. Och så vände
han sig till mig: Nu gäller det! Du
ska ha glädjen i den ena handen och
karbasen i den andra, och du ska an
vända båda två.
Så småningom fick jag veta att
den förra lärarinnan måst ge sig iväg
för de besvärliga barnens skull. Näs
ta morgon när jag kom till öje, var
skolsalen så packad att jag hade
svårt att tränga mig in. Alla de 34
barnen hade föräldrarna med sig.
Ingen hade vågat gå ensam, för för
äldrarna hade skrämt sina bråkiga
telningar: Tänk, vad stryk ni ska få,
när den nya lärarinnan kommer! Av
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de 34 barnen var många kvarsittare
och bland dem en tattarpojke på 17
ar. Jag stannade i öje i två år, blev
vän med barnen och allt gick bra.
Läraren i de högre klasserna i öje
var Edvard Johansson, som sen flyt
tade till Stackmora i Orsa. Familjen
skrev till mig och berättade hur
utomordentligt bra det var i Orsa,
och fastän jag trivdes i öje, flyttade
jag också dit.
I Stackmora fick jag ha l:a och
2: dra klasserna i folkskolan i 18 år.
Sen var jag i Orsbleck i 18 år. Så
gott som varje söndag gick jag ner
till gudstjänsten i kyrkan. Jag tyckte
om att höra prosten Boethius, död
1905, och prosten Gabrielsson. Agdur-far i Stackmora hade bett mig
hjälpa honom med söndagsskolan, så
det var att skynda sig upp för bac
karna igen för att hinna i tid. Ingen
affär fanns i Stackmora, så det var
manga vandringar ner till Kyrkbyn.
Men år 1917 bestämde jag mig för
att köpa en cykel. En gubbe i byn
sa till mig: du ska inte köpa nån
cykel. Det är syndigt. Gud har inte
skapat nån cykel. — Har Gud ska
pat plogen då? Den använder ju Per
var dag, sa jag.
De många barnen jag haft i sko
lan, står så levande för mig, fast det
är så länge sen. — Vill du höra, vad
jag fick för svar på en historielektion, när de haft i läxa om kyrko
mötet i Skänningen 1248? Jag frå
gade förstås, vad som beslöts där.
Per kunde inte svara, men Hans vif
tade, och kunde så riktigt tala om,
att det beslöts att prästerna skulle
leva ogifta. Per skulle upprepa det,
såg frimodigt på mig och sa: Det
beslöts att västgötarna skulle leva
ogifta. Alla barnen skrattade, så
Per snyftade fram det rätta svaret.
— Gråt inte du Per, sa jag, det
är upphävt för länge sen, sa nu får
prästerna gifta sig så mycket de vill.
En annan gång frågade jag klas
sen vad Adam och Eva fick för
straff efter syndafallet. — Dom fick
”syta”, sa en pojke, som hade många
småsyskon.
Medan Hulda så beredvilligt be
rättat, har den silke-trådiga herr
strumpan ökat en bra bit. Det blir
nog ett begärligt utbud på nästa missionsauktion. Men nu dukar Hulda
fram kaffe med egenhändigt bakade
bullar och kakor.
L. L.

Ingeborg Ackzell
— Tali!
— Tali? Vad är det?
— Jassa, visste du inte det. Jo,
det är namnet på en stad, som före
år 1920 hette Tungchofu.
— Aha!
Vill du veta något om den staden,
sa finns en, som kan ge dig upplys
ning. På nära håll. Ingeborg Ackzell
heter hon. Och om hon händelsevis
skulle vara hemma och inte ute på
resa, så träffas hon i sin bostad nere
vid Lillåvallen, ty hon är bosatt här
i Orsa sedan våren 1951. Men mera
hemma känner hon sig nog just i
staden Tali, som ligger 2 mil väster
om Gula Flodens stora krök i pro
vinsen Shensi i Kina, där hon verkat
som missionär under åren 1912—
1949.
Missionär Ackzell berättar gärna
— och hon har mycket att berätta
om. För de trettiosju åren var hän
delserika, ödesmättade år i Kinas
historia, och lugn var tillvaron säl
lan i Tali.
Missionsstationen tillhörde ”Sven
ska Missionen i Kina”, ett missionssällskap som vi dalmasar inte bara
borde känna till utan också känna
stolthet över: sällskapet grundades
av en dalkarl med imponerande and
lig resning, Erik Folke från Folkärna, som uträttat storverk bland sina
kinesiska vänner.
— Honom borde vi veta mycket
om, säger missionär Ackzell med ef
tertryck.
Och så radar hon upp minnen
från olika tider — först från tiden
närmast efter den stora revolutio
nen, som ägde rum år 1911, då stora
rövarhorder drog fram genom lan
det — sedan från tiden omkring
1920, då den första stora kommu
nistvågen gick fram över Kina, och
då missionärerna en tid tvingades
lämna de inre provinserna och bege
sig ut mot kusten. Chiang Kai Shek
får ett erkännsamt ord för sina för
sök att skapa ordning, bättre hygien
och ordnad skolgång under en lug
nare mellanperiod fram till år 1937,
det år då japanska kriget började.
Och så följde dessa år, då man stän
digt fick vara beredd på bombning
eller beskjutning från luften.
Hur skulle det väl kännas att för
lora alla sina ägodelar? Tre gånger
har missionär Ackzell varit med om
sådana fullständiga plundringar av
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Påskminnen från K ina

Allt för PÅSKBORDET
finner Ni hos

De icke kristna kineserna fira ju ej
påsk eller veta om, när den infaller.
Detta gjorde att vi under japanska
kriget, då vi ej fick almanackor från
Sverige, eller kristna almanackor
från Shanghai, ej kunde se i almanac
kan, när det skulle bli påsk. Då kom
den gamla ramsan, som vi lärde i
skolan, väl till pass: ”Påsken infaller
första söndagen efter första fullmå
nen efter vårdagjämningen. I Kina
upptäckte man att allt som man lärt
i skolan kom till användning förr
eller senare.
Eftersom de flesta stora missioner
na ej fira helger lika länge som i vårt
land, förekommer ej heller i regel
någon veckas ”påsklov”. Därför vo
ro eleverna i våra skolor kvar under
helgen, och bodde som under hela
terminen i skolhem.
Långfredagen firades gudstjänst,
och lektionerna inställdes. Påskafton
hade vi utfärd till någon vacker plats
ett stycke utanför staden. Eftersom
missionsstationens område liksom
alla andra gårdar i staden var omgi
ven av höga murar, och eleverna vo
ro inom skolans område nästan hela
terminerna, så blev utfärden en glad
och lycklig omväxling för dem alla,
både folkskolans och bibelskolans
(för kvinnor) elever. Vid påsktiden
är det som regel strålande vackert
väder i Kina, och eftersom den svåra
hettan ännu ej börjat, kunde man
kringdragande rövarband. Var hon
bitter häröver? Hon sörjde mycket
sina böcker. Men hon vann också
mycket! Ty bröder och systrar i
olyckan finner varandra lätt — ban
den mellan henne och kinesiska vän
nerna stärktes i nöden.
Så kom då året 1949, då kommu
nisterna fick makten. Alla missionä
rer måste lämna sina stationer — det
fanns intet annat att göra än resa
hem.
— Jag tyckte ju om äventyr, sä
ger hon till sist, och jag kom verk
ligen till ett land, fullt av äventyr.
Gud såg väl, att jag passade bäst där
i Kina.

Erikssons Livs
Tel. 402 33

Arm bandsur...
5$

TISSOT
^

ZENITH
CERTINA

(Qjuek. r7jlwzh^
Tel. 400 90
ORSA
Missionär Ingeborg Ackzell.

njuta i fulla drag. Vi skulle vara
borta flera timmar, och behövde
därför ”matsäck” med oss. Den sa
ken är lätt att ordna! Hårdkokta
ägg, utan något till, är vanlig mat på
vandringar i Kina, och därför koktes
en stor ”bykgryta” med ägg, så alla
skulle få två ägg var. Målet för ut
färden var ett stort persimonträd,
under vars väldiga grenar vi slogo
Forts, å tid. tö.

Ett gott råd när det
gäller köp av

TV
Vänd Eder med förtroende
till oss. Då erhåller Ni den
bästa och snabbaste servi
cen för installation och re
paration. GRATIS får Ni även
fackhandelns TV-försäkring,
som även innefattar skador
uppkomna å eller genom TVantennen.

RADIO ^

BANDINSPELARE

Service ^ Grammofonskivor

Nu berättar hon här om påskfirandet i Tali, och i ett kommande
nummer av skoltidningen har hon
lovat återkomma med något intres
sant och spännande.

Jh-

OMEGA

Orsa Radio &TV
Tel. 401 50, 403 83
"Den skrattande Budda"
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A dvokaten

I Orsa Kom panis spår -

CURT C A R LS T R Ö M

(Forts, från föregående nummer)

ORSA
Kontor 2 tr. Hotell Orsa
Tel. 410 26, 41017
Kontorstid 9.oo — 17.oo

1959 Ars

Barnvagnar
i glada färger . . .

Några vagnar av utgåen
de modell till mycket
billigt pris.

CARL

L PETTERSSON
ORSA

k v o U M ! yarj&söm

Skall Er son

konfirmeras?
Vi ha redan nu full sortering
av konfirmationskostymer.
Kostymerna ha sytts med tan
ke på, att de även skall an
vändas till "finkostymer" efter
konfirmationen och har där
för modernaste stil och pass
form i verkligt herrsnitt.
Priser från 120: —.

NERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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Fakta och funderingar kring en marschväg med anor
av Benkt Granholm

Från och med år 1700 var den
militära trafiken på Allmanvägen
en tid enkelriktad — trupp på trupp
försvann genom den mörka gluggen
i granskogen vid Micholsgården för
att via Tammeråsen och Brunnbäck
tåga ut i det stora nordiska kriget,
men länge skulle det dröja, innan
några soldater i samlad trupp kom
marscherande tillbaka — så länge,
att de skulle finna åldrade hustrur
och vuxna barn, där de lämnat unga
kvinnor och minderåriga. Men även
trafiken bort från Orsa blev allt gle
sare — redan efter 1704 års rekryte
ring rapporterade landshövding Gripenhielm, att ingen vuxen, krigstjänstduglig person fanns i hela sock
nen. Att även den civila samfärdseln
på Allmanvägen under sådana för
hållanden lamslogs är naturligt — i
åratal kunde vägen ligga helt öde.
Skogen trängde sakta men säkert in
på den. Och då Dalregementet år
1720 beordrades till Gävle för att
möta ett befarat ryskt angrepp mot
det centrala Sverige, var vägen så
igenväxt, att Orsa kompani — för
första gången på hundratals år —
fick ta krokvägen över Mora. (Här
vid bortses från båttransporterna
över Orsasjön och Siljan, vilka be
handlas längre fram i uppsatsen.)
Kommenderingen blev för övrigt
den lindrigaste kompaniet upplevt
sedan 1700. Sedan det i brist på
fiender sysslat med att uppföra ett
nytt ”staket” runt Gävle, fick det
marschera hem igen.
Vägen torde dock snart ha hug
gits upp och tagits i bruk igen, och
enligt regementets samlingsplan av
år 1755 skulle Orsa kompani som
vanligt ta vägen över Tammeråsen.
Ett märkligt förhållande, som
måste sättas i samband med den
gamla marschvägen, är, att Rättviks
kompanis chef hade sitt boställe, Fa
gerberg, i Tammeråsen. Enligt en
1764 av Otto von Hertz uppgjord
förteckning över officersboställen
var Fagerberg kaptensboställe redan
1695. Emellertid framgår ej av kyrk
böckerna, att någon militär bott där
förrän 1722, då stället egendomligt
nog beboddes av en sergeant, Olof
Fagerberg. Eftersom denne uppenbar

ligen fått ge namn åt stället (om
inte förhållandet möjligtvis var det
motsatta) tycks han ju också verk
ligen ha varit den förste. Eventuellt
hann bostället aldrig tas i besittning
före det stora nordiska kriget. Ef
ter detta låg så gott som alla offi
cersboställen i vanhävd. Skickades
möjligen sergeanten Fagerberg upp
till Tammeråsen för att röja bus
karna ur åkrarna, innan kaptenen
och kompanichefen Adam Gladstein
behagade flytta dit? Under alla för
hållanden måste det väl ha innebu
rit något av en förvisning att bli
tilldelad Fagerberg som boställe. Vad
kunde månne majoren och riddaren,
Välborne Herr Gustaf Hertzenhielm
och andra mer eller mindre välbor
na majorer och capiteiner hitta på
för ståndsmässiga sysselsättningar i
den lilla byn på högst ett tiotal går
dar uppe i storskogen en och en
halv mil från kyrkbyn? De bör ha
varit tämligen förvildade, då de
släpptes ut på regementsmöten eller
i fält. Av alla innehavarna tycks en
dast majoren Gyldenstolpe ha besut
tit en gudfruktighet, som trotsade
avståndet till kyrkan. På honom
ensam har nämligen nattvardsgång
antecknats i kyrkböckerna.
Så mycket märkligare blir bostäl
lets placering, om man betänker, att
Rättviks kompanis ordinarie sam
lingsplats vid marsch söderut var
Bjursås! Måste inte någon strategisk
fundering rörande marschvägen ha
spelat in? I slutet av 1600-talet, då
bostället fastställdes, var gränsför
svaret mot Norge synnerligen ak
tuellt. Så sent som 1679 hölls vakt
vid Orsa skans, och tydligen hade
man inte lämnat denna helt ur räk
ningen år 1700, eftersom länets höv
ding då i brev beklagade skansens
förfall. Ansåg man det fördelaktigt
att vid danskt anfall över Norge ha
Rättviks kompanis chef i en fram
skjuten position, så att han snabbt
kunde nås med kurirbud från Orsa?
Dessutom kan man faktiskt se till
Orsa från Tammeråsens höjder, och
vårdkassystemet hade vid denna tid
inte spelat ut sin roll. I varje fall
uppfördes vårdkasar i anslutning till
skansarna i Lima. och Älvdalen un-

ORSA SKOLTIDNING

CYKLAR » MOPEDER
av ledande märken.
Körkortsfria Scooter

— sensationellt lågt pris.

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Du som inte
bor i eget hus
anmäl Dig
som medlem i

Orsa Kompani pä 1870-talet.

der gränsoroligheterna 1676. I detta
sammanhang kan också nämnas, att
år 1729 chefen för Rättviks kom
pani uppfört en ammunitionsbod
vid sitt boställe för att alltså flytta
kompaniets ammunitionsförråd från
dess tidigare centrala plats i Rättviks
kyrka till utpost-stället Fagerberg.
De namn på Orsa kompanis
marschväg, som nämndes i början
av uppsatsen tarvar knappast några
kommentarer utom möjligen den,
att namnet Allmanvägen (i Mora
Allmänvägen) ger ett gott begrepp
om hur betydelsefull vägen ansågs
vara. Emellertid har även namnet
Gamla postvägen upptecknats. I an
slutning därtill har Erik Eriksson i
Bergkarlås till och med lämnat den
något fantastiska uppgiften att en
”gästgivargård” enligt gammal tra
dition skulle ha legat utefter vägen
mitt i vilda skogen söder om Brunnvasselbodarna. På utpekat ställe kan
verkligen resterna av en byggnad
skönjas. Alldeles otänkbart är det
väl inte, att någon filur, som speku
lerat i soldattörst, anlagt en lönn
krog här.
Emellertid meddelar generalpost
styrelsens trafikavdelning, att fast
postanstalt inrättades i Orsa först
1867. Postföringslinjen gick i början
troligen från Falun över Rättvik,
Ore och Skattungbyn till Orsa, se
dermera över Rättvik—Mora. Det
senare var fallet enligt en tidtabell
från 1880.
Före 1867 fick orsaborna själva
hämta sin post på närmaste postan
stalt, som från 1831 var Mora och
dessförinnan Falun. Troligt är, att
denna posthämtning organiserades

av sockenborna och att deras privata
postföringslinje före 1831 gick över
Tammeråsen. Dessutom fanns fram
till slutet av 1870-talet, då lantbrevbäringen inrättades, vid sidan av
den ”allmänna posten” en annan
postgång på landsbygden, nämligen
den så kallade kronoposten. Denna
var avsedd speciellt för tjänstepost
från Kungl. Maj:ts befallningshavande i länen till underlydande funktio
närer i bygderna och ombesörjdes
av byamännen i socknarna. Möjligt
är, att en kronopostlinje gick från
Falun över Tammeråsen till Orsa.
Emellertid tycks kronopostföringen ha varit för sporadisk och lång
sam för att kunna utnyttjas av re
gementet, som i stället hade egen
postföringslinje. Denna gick enligt
regementschefens order 1690 runt
bland kompanierna i följande ord
ning: Livkompaniet, överstelöjtnan
tens, Gagnefs, majorens (Leksands),
Rättviks, Orsa, Mora, Västerdals och
därifrån tillbaka till överstelöjtnan
tens och Livkompaniet — alltså löp
te postknektarna den gamla marsch
vägen över Tammeråsen och Viborg,
vilket ju också var det enda natur
liga med tanke på Rättviks kaptensboställes läge. Brevbäringen organi
serades till en början så, att varje
soldat några dagar om året vistades
hos kompanichefen som ordonnansvakt, varvid han försågs med kost
av roten, över denna extratjänstgöring knorrade emellertid både sol
dater och rotehållare, och 1687 för
bjöd Karl XI all ordonnansvakt. I
stället skulle kompanicheferna skic
ka sina mönsterdrängar eller vända
sig till de närmast boende soldater-

ORSA
HYRESGÄSTFÖRENING
Tel. 410 75

411 21
408 65

Tänker Ni köpa piano?
Behöver pianot stämmas?
Hakar tangenterna upp sig?
Dålig ton i Edert piano?

Ring oss och vi står gärna till
tjänst med råd och upplys
ningar.

— Fullständig service —

F:a Piano-Nisse
Nils Klockar — Orsa, tel. 406 94
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För god H A R V A R D
anlita

Liljcfs Damfrisering
Tel. 403 06

TAPETER slumpas!
Stuvar och utgående mönster
slumpas till kraftigt redu
cerade priser.

FÄ R G H AN D EL
Tel. 401 55

GLAD
PÅSK

blir det när man
ekiperar sig i
värnyheterna
från
Barngarderoben

— välsorterad
barnaffär, där
även mamma
kan köpa sig
klänning, kjol
och blus.
Populärt just nu:
Skumgummiunderkjol m. spets

Barn 8: 25

Dam 9: 50

V.
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Garderoben
Lennart Olsson — Tel. 402 19
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na, varvid roten ej behövde dra för
sorg orrj. dessas kast. Vidare förbjöds
kompanicheferna strängeligen att ut
nyttja soldater för befordran av
privata brev. Emellertid var anord
ningen med ordonnansvakt givetvis
synnerligen bekväm för kompani
cheferna, och de stora avstånden
gjorde det mycket frestande att trot
sa förbudet. 1694 avskedades che
ferna för Rättviks och Orsa kom
panier, kaptenerna Coiet och Landzberg, som redan tidigare varit något
av olycksfåglar, för att de uppehål
lit ordonnansvakt. Ända fram till
1693 kan man förutsätta, att för
bittrade och svärjande knektar pus
tade uppför Ringsbackarna öster om
Viborg med kapten Coiets mer eller
mindre tjänstebetonade skrivelser till
kollegan Landzberg i Orsa.
1724 kom ett nytt kungligt för
bud mot soldaternas användande
som ”brefdragare”. Officerarna skul
le själva hämta sin post på postkon
toren, och brev inom regementet
skulle befordras från soldat till sol
dat. I Dalarna, där ordinarie post,
som förut nämnts, gick bara till Fa
lun, och soldaterna bodde mycket
långt ifrån varandra samt dessutom
långa tider kunde vara ute på arbete
i skogarna, kunde en sådan postbe
fordran ej genomföras, utan legal
ordonnansvakt infördes på nytt.
Fortfarande fick bara tjänstebrev
skickas med soldater, men att detta
påbud trotsades, kan utläsas av den
”chicaneusa annotation”, som kap
ten Aminoff på Fagerberg 1763
gjorde på den med postväskan föl
jande postkartan: ”Ankom till Fa
gerberg d. 12 nov. 1763 kl. öU/s
minut på tu och avgick efter V2
minuts uppehåll, och efter capitaine
på Fagerberg eij finner det importe
ra något att hålla räkning på privata
brev, så hafwa de till att vinna tiden
denna gången blifvit oräknade, likwäl anmärkes, att ett paqvette till
herr capitain Kruse war opbrutit.
Aminoff.”
Som alternativ till marschvägen
över Viborg och Tammeråsen angavs
i alla samlingsplaner för regementet
båttransport över Orsasjön och Sil
jan samt på Dalälven. Sålunda be
stämdes t. ex. i krigskollegium 1693,
att ”enär regementet, som bemält är,
kommer att sammanträda uti Brunbeck, så kunna följande compagnier
begifva sig på båtar dit, nembl.
Orsa, Mora, majorens och 87 man
af Retwiks compagnie. . . ” Enligt
Johannes Boethius (Orsaboken del I

sid. 395) förvarades nycklarna till
båthusen av fjärdingsmannen och
utlämnades till kompaniernas befäl
havare, som tillsåg, att båtarna drogs
ut och gjordes täta. På 1860-talet
sattes ångaren Mora in för transport
av orsa- och morasoldater ner till
Gagnef och på 1870-talet vidare från
Gagnefsgrådan ned till Båtsta i Sto
ra Tuna.
Sedan Allmanvägen någon gång
på 1800-talet övergivits som militär
marschväg, användes den, ända tills
Mora 1891 fick järnvägsförbindelse
med Falun, ganska flitigt för civila
ändamål. Bl. a. berättar man både i
Viborg och Tammeråsen om MökiasAnna från Röjeråsen, en tid bosatt i
Bjursås och i Orsa känd som BjusAnna, att hon drev kreaturshandel i
stor skala och vid sina kreatursdrifter från Härjedalen till Bjursås i slu
tet av 1800-talet nyttjade vägen Vi
borg—Tammeråsen. Det var stora
följen med klövjehästar, som bru
kade övernatta på Micholsgården i
Viborg. Under marschen genom sko
garna stannade man då och då för
att mjölka och kärna smör.
På hösten 1954 hände det sig, att
soldatskor på nytt klafsade genom
gyttjan vid Lupptå och att sentida
tammeråsbor liksom sina förfäder
fick höra taktfast tramp på Allman
vägen från orsahållet: delvis som
nyttig övning och delvis för att
hedra minnet av Orsa kompani mar
scherade en övningsbataljon ur Dal
regementet den urgamla soldatvä
gen. En del medförde cyklar. Hade
corporal Gucku fått se dem, skulle
han ha sällat sig till den talrika
skara, som trott sig varit förföljda
av troll på den gamla skogsleden.

Billiga
musikinstrument
Strängar
och tillbehör
Hemslöjd
PÄSKART1KLAR

MUSIK & HEMSLÖJD
G. Klockar
Tel. 403 20, Orsa

ORSA SKOLTIDNING

Påskhandla och
proviantera för fjäll
färden hos o§s!

BROBERG ORSA AB

Hela tvätten
klar fortare med

H00VERMATIC
Tvättmaskinen som klarar
av mer tvätt pä kortare
tid och med mindre
arbete.

Klass 7 i Digerberget
Flickorna fr. v.: Anna-Greta Snabb, Lilly Westerberg, Kisti Åkesdotter, Ingegerd Ax,
Gudrun Norman, Gerd Viborg, Birgitta Liss, Anita Grandell, Ingela Lindgren.
Pojkarna fr. v.: Henning Norström, Kjell Masser, Ture Hansson, Sivert Hansson,
Lennart Hane (skymd), Kjell Hansson, Enar Hansson, Jan-Olov Sundström, Håkan
Kratz, Åke Larsson, Toralf Johansen, Leif Persson, Rodny Larsson, Kjell Smedberg.
Ej närv. Nils Sundkvist.

Begär demonstration!

AKTIEBOLAGET
ERLANDSSONS ELEKTRISKA

Orsa, tel. 407 65, .412 55

En tidsbild från 1800-talet av
— Ur gamla handlingar —

Den kamerala delen av Orsa för
valtning synes pa sin tid ha varit
behäftad med vissa svagheter att
döma av följande ampra revisions
berättelse.
”Revisionsberättelse.
Sedan kommunalstämmans ordfö
rande på sina tider till underteck
nade aflemnat hosgående pappers
lunta med uppgift att det vore Orsa
Sockens räkenskaper, som skulle re
videras, hafva undertecknade för så
dant ändamål sammanträdt för att
verkställa nämnda revision dervid
antecknades följande.
2) Revisorerna togo del af omskrifna pappersamling, som bestod
af en massa lösa blad och qvittenser
utan någon numrering, inbördes
reda och ordning, eller det ringaste
sammanhang, bildade det hela en
högst oordentlig och slarfvig pap
perslunta, som ingalunda bär vittne
om att vederbörande räkenskapsfö
rare med nit, ordning, noggranhet
handhaft kommunens kassor och
förvaltning, utan pynes dervid i stäl
let hafva rådt en stor vårdslöshet
och grof okunnighet. ,
; Trenne av dessa pappersblad, hvil-

ka till formen mera likna tvättnotor
och andra summariska annotationer
än räkningar. Ett af räkenskapsprofven var försedd med den betecknan
de rubriken 'kladd’!
Enär dessa lösa pappersblad, hvilka förmodligen tillsammans skolat
utgöra Orsa Sockens hufvudräkning
jemte verifikationer, icke vore i det
skick att de kunde få namn af rä
kenskaper, nödgas revisorerna, som
icke hafva någon skyldighet att af
dylika materialier utarbeta och afsluta kommunens räkenskaper, så
att de kunna revideras, och med
stöd af gällande kommunallag samt
de särskilda föreskrifter Kommunal
stämman i sådant afseende beslutat,
härmed återlemna omförmälda pap
perslunta till kommunalstämmans
Ordförande, utan vidtagande af an
nan åtgärd, än med den anmärk
ning, att meromnämnda papperslun
ta först bör bringas i form af or
dentliga räkenskaper, innan någon
revision i enlighet med 72 paragra
fen gällande kommunallag dermed
kan företagas.
Namn.

Namn.”
N .N .

Vårens nyheter
i Mopeder och
Cyklar
>

>
*
ORSA
CYKEL

inkom na!
Välkomna in och
se de nya, läck
ra färgerna och
välj ut den mo
dell som passar
Er bäst!
MONARK — det
moderna cykel
märket . . .
Obs! Vi tar gär

na Er gamla cy
kel eller moped
i utbyte.

s SPORT

Sven Olén — Tel. 402 81
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Vårnyheterna
börja nu inkomma!

Albert Andersson
Tel. 400 04

För modern hårvård
anlita

Nya Damfriseringen
Telefon 404 53

Känns bilden igen?
Vårnyheter
i dam- och herrskodon inkomna!

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Allt för
P Å S K B O R D ET
Lundblads Eftr.
Tel. 402 25

I förra numret av tidningen hade
vi ovanstående bild och rubrik.
Denna bild har tydligen väckt stort
intresse. Många har undrat, om det
kommit några svar på den fram
ställda frågan, vilka personerna på
bilden kunde vara.
Och svar har visst kommit, t. o. m.
många. Ett av de mest intressanta
har kommit från flickan längst till
höger på bilden. Hon heter nu fru
Pettersson och bor i Nässjö. Vi lå
ter fru Pettersson presentera bilden.
Hon skriver bl. a. följande:
”Fick i dag mig tillsänt Orsa Skol
tidning. Döm om min häpnad, när
första bilden, som möter ögat, är
från mina barnaår. Visst kände jag
igen den. Har undrat många gång

Glad Påsk

s

önskas ärade kunder!

A

WIKNERS EFTR.

A

Det är trivsamt på

Konditori

Biltjänst Orsa
Uno Carlsson

På sista sidan finner Ni en ny "efterlysning'' från Kommunens bildarkiv. En
femma för den som kan ge beksed.

R E N O V E R IN G

C h a rk u te riv a ro r

av cyklar, mopeder, m c utföres
snabbt och förstklassigt.

med kvalitet finner Ni hos

M O TO RSÅ G A R
— och gott. . .

C. G. N Y S T R Ö M
8

De flesta är nu döda, men alla är
väl igenkända. Jag tyckte det var
som en julhälsning från barndoms
tiden. Det var inte utan att ögonen
tårades. Fast man varit smålänning i
snart 40 år, finns inget så kärt som
hembygden.”
A-

Tel. 401 56, 404 90

B

Holen

En bil för svåra vägar,
— för våra vägar,
— för alla vägar.

er, om det fanns någon, som hade
kortet. Det togs i Torrvål ”milla
gardömå”, bakom Tigers på vägen
till Burtsmyr. Den första som står
på gärdesgården är Anna Snitt, född
Lassar eller Gulis, intill hennes svär
mor Oeört Anna och sedan Kerstin
Tiger. De andra två bakom ”rogardim” tror jag är Jämpers Jerk och
Fjäll Hans och han med skägget är
min Far, Nöjd. Främre raden är först
Lassas Kisti (syster till Anna), sedan
Karns-Kisti. De båda pojkarna är
bröderna Anders och Erik Tång. Ti
ger står och håller i gärdesgården
och flickorna är först Kerstin och
Anna Tiger och undertecknad Nöjd
Margit. Den lille som sitter på en
sten är Erik Snitt.

8. S. Bälter
Cykel- & Rep.-verkstad Tel. 40711

o

A bergs
Slakteri

AB,

Orsa
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Slipstensloppet 1959
Slipstensloppet gick i år den 24
februari i Nederberga skola. Ovan
ligt tidigt i år alltså. Och tack vare
det, blev det inga större vallningssvårigheter. Solen sken och allt klaffade som det skulle. C:a 70 skolbarn
deltog. Lärarnas vandringspris gick
till Nederberga.
Resultat:
Pojkar klass 1—2, 750 m.
t. Sven-Olov Laggar, Ne . .
2. Ulf Jemth, K a ................
3. Torbjörn Holmberg, Ne . .
4. Hardy Lindström, Sk . . .
4. Olle Söderblom, Ka . . . .

min.
3,18
3,23
3,40
3,46
3,46

Flickor klass 1—2, 750 m.
min.
1. Kristina Svalas, S k .......... 4,07
2. Ingela Sundelin, S k ........ 4,25
3. Lilian Mattsson, Ne . . . . 4,28
4. Monika Heden, S k .......... 4,33
5. Eva Skarp, Ne .............. 5,17
Pojkar klass 3—4, 1,25 km.
min.
1. Åke Lycke, Sk .............. 6,15
2. Peter Sundelin, S k .......... 6,16
3. Kenneth Andersson, Sk . . 6,18
4. Nils Johnzon, Ne .......... 6,19
5. Ulf Liljeholm, Ne .......... 6,26
Flickor klass 3—4, 1,25 km.
1. Gun Jakobsson, Ne . . . .
2. Anna Jannissa, Sk ..........
3. Doris Danielsson, Ne . . . .
4. Barbro Dahlberg, Sk . . . .
5. Gerd Hansson, S k ..........

min.
6,44
7,27
7,40
7,42
7,48

Pojkar klass 5—6, 2,5 km.
1. Krister Lenner, K a ..........
2. Gunnar Eriksson, Ne . . . .
3. Sten Mattsson, Ne ..........
4. Jan-Axel, Berglund, Ne . .
5. Leif Rosén, S k ................
5. Egon Hammare, Sk . . . .

min.
12,29
12,34
13,33
13,36
13,55
13,55

Flickor klass 5—6, 2,5 km.
min.
1. Monika Lindström, Ne . . 15,02
2. Annika Eriksson, Sk . . . . 15,22
3. Britt-Marie Jakobsson, Ka 15,40
4. Evy Eriksson, S k .............. 15,58
5. Margareta Berglund, Ne . 16,04
Göran Johansson

VÅRSKOR
för STORA och SMÄ . . .

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37
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Den fasta-dag
E skwälär o drop fro pärtörna
ö mesarär tjilå upi bjärkömå,
fär um dågå råd-o, soli.
E biro bi livärn’d ö roli.
Ajsticköln fros-upp upo
kweld’n,
do kennös-ä än lit åv tjeld’n.
Um männå do b)ar-ä ” kajtskårån” .
Men snärt du, sö fo wi är
stårän.
E a we wänsta sö kusöli
ö költ
ö sö snogöt, för-ovånliga,
evör-öllt.
A-zve djerå tä muk-si-fråm
börti ajsi.
Töck-um wittörn wild venda
ö biro dja-si.
Men fastadagär dem i-sö ims
däm,
ö sö ar-ä weri sö långt
ån mins-däm.
Fär jen dag, ån kån wa solön
ö smek ån,
ödörn i bistör ö full i
swek ån.
Att wåri ska kumå, wi
upösöm öllör,
dö drivor a tåjnåd ö wårbétsön
pöllör,
ö fok ö kritär däm ken
ur-ä dra
mot tid’n dö snärt börti budär
ä bjar.
åv Ensta

Margareta Hassa, klass 5

Stipendiefonden
Orsa Skoltidnings Stipendiefond
står öppen för alla ungdomar, som
erhållit avgångsbetyg från någon av
skolorna inom Orsa skoldistrikt.
Det är säkert många, som efter
att ha slutat folkskolan går utan
sysselsättning på grund av allmänna
svårigheter att erhålla arbete. Ett
klokt sätt att använda tiden är att
bedriva korrespondensstudier, som
inte bara leder till meriter utan ock
så kan vara led i en yrkesutbildning.
Men sådana studier kräver koncen
tration och uthållighet.
Stipendium utgår i regel i form av
korrespondenskurser, men det kan
även utgå i annan form, t. ex. som
bidrag till kursavgifter vid folkhög
skola eller yrkesskola.
Stipendium nr 169 har i vinter till
delats Gunnar Holmberg, Hansjö,
för korr.-kurs i aritmetik och nr
170 Bengt Borgqvist, Kyrkbyn, kurs
i matematik.
Ansökan om bidrag ur stipendie
fonden kan inlämnas till styrelsen
när som helst under året tidigast det
kalenderår, som avgångsbetyg erhålles från folkskola och senast det
kalenderår sökanden fyller 18 år.
Elev, som med gott resultat genom
gått kurs, kan inkomma med ny
ansökan även efter fyllda 18 år, dock
ej senare än det år han fyller 20 år.
För erhållande av ansökningsblan
kett och övriga upplysningar kan
man vända sig till skolexpeditionen
i Orsa.
L. A.
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N ä r vi s it t a i vår b ä n k . . .
var jättestora traverser, som lastade
flera ton. Salen var jättehög. Man
hade sprutat med sprutor cement
uppe i taket, så det blev ett stort
valv. Nästan hela Trängslet är un
derminerat med tunnlar.

NÄR VI FOR TILL
TRÄNGSLET
Tisdagen den 14 oktober 1958
beslöt vi att åka till Trängslet, om
Bi och jag fick lov. Far ringde upp
fröken, som sa, att vi fick fara till
Trängslet. Vi startade klockan 9.
Det syntes inte en bil efter hela
landsvägen till Älvdalen.
Sen började det komma hilar från
kraftverksbygget. Efter några tim
mar var vi vid målet. Först skulle
vi se borrmaskinerna vid dagbrot
tet. Borrarna var tio meter långa. De
var så stora, så de hade en vagn som
de var fastsatta på. Nere i dagbrot
tet arbetade en Mairon (som är köpt
bagagnad från USA och har kostat
en miljon kronor) med att fylla
truckar med sprängt berg. När tre
skopor var lastade, så var trucken
full och bar iväg ut på dammen. En
truck tar i regel 21 kbm. Föraren i
Maironen har 2,6 öre för var kbm
han lastar. Sen gick vi ner på dam
men och kom sedan över till andra
sidan av dammen. Mor och BrändJerk gick på ett kafé, medan Bi, Far
och jag gick för att titta på maskin
salen under dammbyggnaden. Vi fick
lov att ta på oss skyddshjälmar pl
huvudet. Inne i en stor tunnel gick
vi in. Plötsligt kom vi till en kors
väg.

Bi var så rädd där nere. Vi fick
en fruktansvärd huvudvärk nere i
jorden av alla dynamitgaserna. När
vi kom upp på jordytan, försvann
värken. Sen gick vi till moräntaget.
Där hade en Mairon sjunkit ner i
jäslera, så det blev kortslutning i ma
skinerna. Den går nämligen med
elektricitet, och kabeln som leder
23 000 wolt är ungefär lika tjock
som en Rädda Barnen sparbössa. En
axel, som hade gått sönder, kostade
20 000 att byta ut. Jag fick gå upp
i den. Med möda kom jag upp
i maskinen. I förarhytten var det
tre små spakar, tre pedaler och någ
ra knappar som man skulle manöv
rera vidundret med. Motorerna var
jättestora.
Det var ett verkligt minne för li
vet att åka till Trängslet.
PETER DIFFNER
Klass 6

POLI OVACC t Nk TI OV

En väg gick ner i avloppstunneln,
den andra till maskinsalen. Där inne
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vJan Hansson, klass 7

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot
Älvgatan 62

Mora, tel. 100 OO
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EN KRONAS VANDRING
jag är en krona, som har varit i
många händer.
Först låg jag i en stor låda till
sammans med många andra slantar.
Men en dag kom en stor hand och
tog i mig. Den lade ner mig i en
annan hand. Där fick jag ligga en
stund, innan jag hamnade i en fin
börs. Där fick jag inte vara länge,
fast jag gärna hade velat stanna. Ert
dag kom jag i en liten flickas hän
der. Hon lade mig i en sparbössa.
Även där trivdes jag, och jag ville
inte komma därifrån.
En dag gick flickan till banken.
Där tog en farbror och öppnade
sparbössan. Sedan dess har jag varit
pl banken.
ANICKA ANDERSSON,
Klass 4
SAGAN OM JÄTTEN
SOM KASTADE EN STEN PÅ
KYRKAN
Det var en gång en jätte som för
sökte kasta en sten på kyrkan i
Skammgbyn, Jätten var stor och
stark, jätten gick omkring på Djur
berget. Så fick han tag i en stor
sten. Han satte sig på stenen, så att
det blev en stor grop i stenen, och
funderade och funderade. Till slut
kom han på en idé. Han skulle kasta
stenen på kyrkan. Han tog sikte och
kastade, och stenen flög genom luf
ten med sådan kraft, att den rullade
cirka tio meter, men ingen träff på
kyrkan blev det. Nej, den träffade
en björk i stället, och jätten blev så
arg, att han sprack av ilska. Och den
björken kallas för trollbjörken, och
den björken har löven kvar året
runt. Och på stenen syns märken
av skinkorna och händerna.
SÖREN LENNER,
Klass 3

Pigga upp vårhum öret
m ed e n ny frisyr!

& FR IS ÉR S A LO N G

Rekommenderas!

ANNIES Damfriserlng
Orsa, tel. 410 80
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VINTERDIKT

RÅTTOR I BRÖDPAKETET

Nu är det snö och kyla.
Rävarna på natten yla.
Vi får nu åka skidor,
Hipp hurra.

Jag bodde i Malung då. Det var en
vacker dag, Åke (min kamrat) och
jag skulle gå och handla tunnbröd,
då sa Åke: ”Du a full int’ glömt
pänningan”. Då sa jag: ”Nä, hä ant
i”. När vi kom till affären, sa Åke
åt expediten: ”Ve skull a tönnbrö
för fem kronör”. ”Ja, hä ska er få,
men er får allt akt’er, sönt’ ä e röttör
ti bröe”. Vi fick brödet och betalade
det. Åke tog brödet i famnen, och
så gick vi. Då vi kom till bron, sa
Äke: ”Ä e nön söm kli innave
stjorta”. Då tog han av sig skjortan,
och vi tittade efter, vad det kunde
vara som kliade. Rätt som det var,
kom det en lång rad med möss ki
lande. Då sa Åke: ”No slänni ve
bört bröe”. ”Nej, hä djärnt ve”, sa
jag då. Men mamma slängde bort
det i alla fall, när vi kom hem.

Först uppför backen,
och klia sig i nacken.
Sen åka ned med fart,
Hipp hurra.
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TPå väg till Blåkulla av

Lisbet Nylén, klass 2

VINTERBADAREN
Bonden Jonsson har alltid varit en
konstig figur. En kall vinterdag i
februari såg jag honom gå ner mot
sjön. Jag såg, att han bar en såg i
ena handen och en handduk i den
andra. Vad har han nu hittat på för
något? tänkte jag. Nu ska jag allt
följa efter honom och se, vad han
har för sej. När jag kom ner till
sjön, såg jag honom slänga av sej
badkappan. Jag såg honom gå ut på
isen i bara badbyxorna. Tänkte han
bada? eller vad hade han för dum
heter i huvudet. Nu tog han sågen
och skar upp ett stort hål i isen. Så
såg jag honom hoppa ner och för
svinna under vattnet. Då blev jag
rädd. Jag sprang hem och sa, att
Jonsson hade hoppat i sjön. Han ha
de bara badbyxorna på sej. Jag
sprang tillbaka till sjön igen, där
jag mötte honom. Han såg då så
frisk och kry ut som allra helst.
Det är då allt en konstig figur
bonden Jonsson.
ANNELIE BENGTARS,
Klass 5

Till Påsk!
Vackra färgsprakande biommor
Påskliljor

A-

Tulpaner 4 Narcisser

Sjön är frusen,
fryser gör musen.
Nu vi åka skridskor,
Hipp hurra.
Vinter med snö,
är roligare än tö.
Tänk så kul,
Hipp hurra.
Sportlov är roligt,
när vädret är soligt.
Då är man ledig,
Hipp hurra.
Nu kan vi leka,
att vi gör en eka.
Vi gör den av snö,
Hipp hurra.
Men snart har den smält.
Då gör vi ett tält
och leker sommar,
Hipp hurra.
Sedan börjar träden
knoppas,
och vi på sommarn åter
får hoppas
med friluftsbad,
Hipp hurra.

LENNART ALFREDSSON
Klass 5
VÅRT FÅGELBORD
En dag skulle morfar göra ett få
gelbord. Han jobbade i många dar,
men till slut blev det färdigt. Mor
far hade målat det gult och svart.
När morfar hade satt upp fågelbor
det, lade han dit havre och talg. Jag
brukar sitta och titta i timtal på
fåglarna. Det brukar vara mest talg
oxar och gråsparvar och nån enda
gulsparv. En gång såg jag en katt,
som försökte klättra upp till fågel
bordet, men han kunde inte, för
stången som boet satt på var för hal
för katten.

NILS-ERIK GÖTHE,
Klass 4

För vårens slask!
Gummistövlar
Gislaved

LEIF LUNDBERG,
Klass 4

Elektrolux-Nytt
^

Frys- och kylskåp
Hushåiisassistent

VACKRA CINERARIOR
isj- Tvättmaskiner

Strålande fina färger
Blomman som skapar vårglädje
Ring eller gör ett besök!

Levenius

Blomsterhandel &

Handelsträdgård, telefon 400 92

KONSUM
Ovan Siljan

Mora-Orsa Elektriska
AB
Orsa, tel. 401 92
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NÅGRA SCENER FRÅN
ORSA MARKNAD
Marknadsdagen är den dag, som
de mindre barnen längtar till nästan
lika mycket som till födelsedagen,
men många av de vuxna tycker, att
den bör slopas. De finner inte något
stort nöje i att gå runt stånden och
frysa och höra de skrällande hög
talarna.
Marknaden i Orsa är inte mycket
lik marknaden från förr i tiden, då
det såldes mycket djur, både kor
och hästar. Man ser inte till sa
många sådana kreatur nu för tiden.
Endast några hästar kan man få syn
på bakom brandstationen.
Gatorna vid marknadsplatsen är
tämligen fullpackade, och ilskna bi
lister på genomresa använder signal
hornet flitigt. Det är fuktigt i luf
ten, och man känner dofter av varm
korv och våfflor. Fuktiga höstlöv
virvlar ner ifrån träden och blir till
en stor, färgrik matta på de nyplöjda åkrarna och regnvåta gatorna.
Många stånd är uppsatta längs
gatorna och på torget. Där säljs bl a.
skinnvaror från Malung, prydnads
saker av gips och porslin, leksaker
samt grännapolkagrisar och andra
karameller.
Ballongförsäljarna bjuder ut färg
glada ballonger i stor sortering. En
liten flicka väljer ut den ballong,
som hon tycker är den vackraste.
Hela det brokiga ballongknippet
sänks ner, ballongen blir avsliten och
fästs på ett längre snöre, och det
stora knippet stiger så högt som snö
ret, vilket fasthåller det, tillåter.
Vid leksaksstånden trängs små
pojkarna för att titta på härlighe
terna. Här finns det bilar i alla stor

Allt för bilen!
Billacker:

Cellulosa och halvsyn
tetiska såsom GERAM
och GERYLONLACK.
Underredsmassa
Grundningsmaterial
Rostskydsfärg
och mycket annat i biltillbe
hör finner Ni i vår välsor
terade affär.

ORSA FÄ R G H A N D EL
Tel. 403 40, 405 41
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lekar och färger. De minsta ställer
sig på t i för att kunna se men blir
ofta undanträngda av de större. Inte
är det många av dem, som köper
någonting av de finaste och tyvärr
också dyraste sakerna, men det är
ju så roligt att titta, och det kostar
ingenting.
Stånden, där textilvaror utbjuds,
får lagret omrört med stor nog
grannhet av nyfikna orsagummor,
som tittar och känner på nästan all
tingPå tivoliområdet är det också
mycket folk. Det finns gott om
attraktioner. Corsobilarna körs runt
sin bana av ivriga pojkar, så att det
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: Tåget kommerav

Åke Ström, klass 6

gnistrar om hjulen. Vid skjutbanan
trängs både stora och små, antingen
för att pröva sina färdigheter eller
endast för att beundra skyttarna.
På ett ställe gäller det att med en
boll kasta omkull plåtburkar, upp
staplade i form av en trekant. Man
får försöka tre gånger för femtio
öre. Men detta tycks inte vara så
populärt. Det är ingen stor trängsel.
Framför biljettluckan, där det
finns biljetter till ”Virvelvinden” att
köpa, ringlar en lång kö. De som
kommit långt fram i kön, får snart
sätta sig i någon av de olikfärgade,
halvmånformade vagnarna, och det
dröjer inte länge, förrän dessa bör
jar snurra, först sakta, sedan allt
fortare. Förtjusta skrik och utrop
hörs därifrån.
I ett tält, som har ena sidan bort
tagen, är en massa spelautomater
placerade. De används flitigt, och
det rasslar i dem, när någon har tur
och vinner. I ett hörn sitter någon
från tivolisällskapet, väl påpälsad,
och säljer poletter för tio öre styck.
När det börjar mörkna, tänds
lamporna över tivoliområdet och i
stånden. Några försäljare börjar att
plocka ihop sina varor. Framför
korvkioskerna är det trängsel, och
ångorna från korvkokningen letar
sig ut och blandas med doften av
fuktiga löv. Högtalare skriker ut
över hela marknadsområdet, att lot
terna bara kostar femtio öre. Män
niskorna rör sig runt stånden i den
kyliga kvällsluften. Prat och skratt
ljuder från alla håll, och sorlet låter
inte olikt surret från en bikupa. —
Det är en typisk stämning från en
marknadskväll.
KARIN HEDMAN,
SR 24B
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Stig Ek, klass 7

Tänk i tid på
sommarkläderna!
Lämna redan i dag
KOSTYMEN,
ROCKEN,

Plast-Rem sor
för vävning, 10 — 17 mm breda,
olika färger. Färdiga mattor i
stor sortering.
Låt oss ta hand om Eder
päls för sommarförvaring.

KLÄNNINGEN
till kemisk tvätt.

Snabb-Tvätt
Tel. 406 29, Orsa

FilipS
Ski nn-

och

pälsvaror

Orsa, tel. 403 88

ORSA SKOLTIDNING

PÅ BÄRPLOCKNING i SKOGEN

den. Det miste vara mammas mocka
jacka, som syns, tänker jag, och med
nytt mod rusar jag mot den bruna
fläcken. Då jag är på tio meters av
stånd från ”mamma”, märker jag
till min fasa, att det är ett djur.
Plötsligt skakar jag som i frossa, och
hela min varelse andas ut: ”En
björn!!”

Att vistas i skog och mark är häl
sosamt och skojigt, helst när det är
bär- och svamptider. För studerande
och andra, som har stillasittande ar
beten, är det oerhört nyttigt att
fritt få röra sig i Guds underbara
natur. Man kan ju också förena
nytta och nöje genom att, då årsti
den tillåter det, insamla olika bär,
svampar m. m.
Nu ska jag berätta om en rolig
och solig1 bärplockningstur en lör
dagseftermiddag i mitten av augusti.
Bilmotorn surrar melankoliskt, och
trots att jag sitter hopklämd mellan
mina båda bröder i baksätet, känner
jag mig så fri och lycklig. Plötsligt,
när jag är långt borta i mina tan
kar, stannar bilen med ett ryck och
pappa meddelar, att nu är vi fram
me, och så tillägger han med en
blick på oss: ”Här ska bli bärplock
ning av, ungar!” Vi hoppar genast
ut ur den kvava bilen och blir stå
ende ett ögonblick och andas in den
friska och rena luften. Efter att ha
kastat av oss diverse onödiga plagg,
rusar Bengt och jag iväg åt varsitt
håll för att ”paxa” för de bästa
lingontuvorna.
Där borta ser jag några röda fläc
kar. På en sekund är jag framme
vid stället ifråga. Asch, det var bara
några vissna löv! Jamen, långt där
borta skymtar några röda tuvor
mellan två granar. Efter en hastig
språngmarsch är jag framme och
verkligen: det är alldeles överfullt
med härliga, mogna lingon. Jag ploc
kar, tills svetten dryper om mig, och
jag tänker inte ge upp, förrän bär
plockaren är full. Nu ska jag min
sann visa Bengt, som brukar skryta
med att han hinner plocka fem liter,
medan jag får ihop en. Jag är så iv
rig med att ”klå” Bengt, att jag inte
alls reflekterar över, att jag alldeles
tappat kontakten med den övriga
familjen. När jag plockat bärplocka
ren full till bristningsgränsen, reser
jag på mig, varm men överlycklig.
Nu ska jag gå och tömma bären i
den gemensamma konten, och o, vad
Bengt ska bli snopen, när han ser,
att jag redan är klar. Men vad i all
världen nu då!! Vart har de andra
tagit vägen? Medan förtvivlan bör
jar välla upp inom mig, springer jag
kors och tvärs, hit och dit och ro
par allt vad jag förmår.
När jag är färdig att ge upp, upp
täcker jag något brunt mellan trä
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Kristina Westling, klass 5

En ridtur.

Karin Svensson, klass 3.
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Ulf Jemth, klass 2

Chatte. . .
Vårens o. sommarens modefrisyr

Vi presentera den
med rätt utförd klippning

Jag kastar mig skräckslagen ner
pa marken och försöker komma
ihåg, vad man skall göra, om man
plötsligt stöter ihop med en björn.
Min första tanke är att bara rusa
därifrån. Tänkt och gjort! I panik
flyr jag, allt vad jag förmår, och till
min förskräckelse tycker jag mig
höra förföljande steg bakom mig.
Jag kastar allt jag har i händerna
och springer, bara springer. Efter,
som jag tycker själv, en halv mils
språngmarsch, orkar jag inte längre.
Flåsande kastar jag mig ner på bac
ken, och med hopknipna ögon vän
tar jag, att björnens tänder, vilket
ögonblick som helst, skall hugga
tag i mig. Det går en sekund, två . . .
tre, inget händer. Då jag försiktigt
öppnar ena ögat, kan jag till min
lättnad och förvåning inte finna
tillstymmelse till någon björn. Jag
sänder en tacksamhetens bön upp
till himmelen, reser på mig och är
nära att falla igen, då jag upptäcker,
att jag befinner mig fem meter från
vår parkerade bil. Med lätt hjärta
springer jag fram till bilen och fin
ner där Bengt, som just tömmer sin
sjunde liter i korgen. Med föraktfull
blick granskar han mig från topp
till tå och säger: ”Vad har du för
dig?”
När hela familjen är samlad om
kring den medförda matsäcken, be
rättar jag om mötet med björnen.
Nu, då allt är över, och jag sitter
välbehållen hos de andra, kan jag
förstås lägga till en hel del och tala
om, hur hemsk och stor björnen
var, och vilka väldiga ramar den
hade.
Just som jag slutat min drastiska
skildring, hör vi steg, och ut ur
skogen kliver lantbrukare Olsson
fram. Han har en bekymrad rynka
mellan ögonen, men då han får syn
på oss, skyndar han fram, hälsar och
frågar, om vi möjligtvis har sett till
hans hund, som försvann igår. Den
är stor, brun och har yvig päls.
Hoppas ingen ser, hur jag rodnar!

Tel. 402 08

MARGARETA HAHNE,
SR 24 b
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J ulpristövlan 1958
Ett par dussin skickliga anagramlösare kom tomtefar till hjälp med
julklappsadresserna. Så här skulle
paketen fördelas:
1. Olavus Petri, 2. Tsar Peter, 3.
Birger Jarl, 4. Engelbrekt, 5. Sten
Sture d. ä., 6. Fredrika Bremer, 7.
Carl von Linné, 8. Selma Lagerlöf, 9.
Greta Garbo, 10. Tage Erlander.
Och priserna fördelades enligt föl
jande:
1) Ann-Marie Nyberg, Borlänge,
2) Elin Tönnberg, Hansjö, 3) Gun
nar Kilman, Hansjö, 4) Erik Bengtar,
Lindänget, 5) Kerstin Hansson, Orsa
I MORA

På isen.^

EN NATTLIG BESÖKARE
Det var 1957 i september. Vår
katt, som hette Sambo, hade varit
borta i två veckor, och vi saknade
honom mycket. Det var då det hän
de. På natten, innan jag hade som
nat, klockan var ungefär halv 11,
låg jag och tänkte på Sambo. Vin
den tjöt, och jag hörde något som
krafsade någonstans. Jag brydde
mig inte om det. Jag trodde, att det
bara var en kvist, som blåste mot
huset någonstans. Men det var fel,
för om en stund hörde jag en låg jamning. Jag hoppade ur sängen och
gick till ytterdörren, och när jag
öppnade, stod Sambo där, den stora
svartglänsande katten. Jag blev så
glad, när jag fick se honom. Jag gav
honom mjölk och köttfärs. Sedan
fick han ligga i fotändan av min
säng. När jag vaknade på morgonen
och talade om, att Sambo hade kom
mit hem på natten, blev hela famil
jen glada.
JAN-ERIK ANDERSSON,
klass 4

Foto: Eva Thurberg

FÅGELBORDET
Hemma har vi ett fågelbord. Där
är det talgoxar, domherrar och talltitor. Jag kan sitta så länge som
helst och titta på dem.
En dag gjorde Olle ett nytt fågel
bord. Om fåglarna satte sig på en
pinne, for en lucka upp. Men det
lyckades inte. Ingen av fåglarna tor
des sätta sig på pinnen.
Men en dag när jag tittade ut ge
nom fönstret, fick jag se, att en
domherre satte sig på pinnen. Då for
luckan upp, och då kunde han ta ett
frö. När de andra fåglarna såg, att
den domherren satt där och åt, ville
de också försöka. Domherrarna tor
des allihop. Men talgoxarna tordes
inte. För när en domherre tog ett
frö och flög iväg, small det till lite
i locket, och då blev talgoxarna
rädda och flög sin kos. Talltitorna
var lite rädda de också först, men
sen tordes de också sätta sig på pin
nen.
ANNIKA EDVARDSSON,
Klass 4

En sommardag när jag vaknade
ringde det i telefonen. Jag svarade,
och det var Ingela. Hon frågade, om
vi skulle åka till Mora. Alldeles själva
förstås. Vi packade trunkarna och
gav oss iväg efter alla förmaningar
vi fått. När vi kom fram började det
regna, så vi skyndade oss till när
maste kafé. Vi satte oss på en skön
plats och åt upp vår matsäck. Sedan
spelade vi en grammofonskiva, in
nan vi gick ut. Då vi kom ut, sken
solen igen. Vi tittade oss omkring
i affärer, samt tittade på statyer och
gamla saker. Vi köpte oss en glass
och annat gott. Sedan mötte vi en
pojke i sexårsåldern. Han gick och
skalade en banan, och skalet kastade
han ner på trottoaren. Alldeles bak
om honom kom en tant, som hal
kade till på skalet, så hon satte sig.
Vi frågade hur det gick, och det ha
de gått bra. Hon kunde ha gjort illa
sig. Så småningom märkte vi, att
pengarna började ta slut. Så vi begav
oss iväg till stationen. När vi kom
dit, satte vi oss på bänken och pus
tade ut. Sedan steg vi in i bussen
och åkte hem. Då vi kom hem tyck
te vi, att det hade varit en riktigt
skön dag.
ANN-MARI DAHL,
Klass 5

Vägen til! körkortet
bäst

genom

N ym ans B ilskola
Tel. 406 85, Orsa
Teori tisdagar och torsdagar kl 19
Lokal: Brobergs Affär, 1 tr.
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Påskminnen . . .

FRELINS

KONDITORI

Telefon 400 27

II
M e d lem a v S v e rig e s K o n d ito r 
f ö r e n in g o c h T å r tf ö r m e d lin g e n
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Värme-, Vatten-,
Avloppsledningar
u tfö re s av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 400 !*4

TAPETSERING
R u m s- och B ygtrn ad sm åln in g
O m s o rg s fu llt a r b e te - B ä sta
m a t e r i a l - L ä g s ta m ö jlig a
p ris e r!

B röderna N ääs M å le ri
Tel. 405 28. 408 62

0

Forts, från sid. 3.

oss ned. Dét blev sång och berättan
de och lek. Innan vi återvände till
staden blev det en andaktsstund och
någon tackade Gud för den härliga
dagen.
Påskdagsmorgonen vandrade de
kristna ut till ”den kristna kyrko
gården”,
uppståndelsegravgården,
som den hette. Där blev nu i den
tidiga morgonstunden läsning av
texter om uppståndelsen och det
kristna hoppet. Många vackra sång
er, som talade om det ämnet, sjöngs
också. De härliga påsksångerna
sjöngos med jubel av dessa, som förut
levt i fruktan för döden och straffet
efter döden, men som nu genom tron
på den uppståndne Frälsaren blivit
fria från fruktan.
Efter hemkomsten firades påsk
gudstjänsten i kapellet. Då ljöd star
kast av alla sånger: ”Han har upp
stått, Han har uppstått. Halleluja!
Han har uppstått.” Den kristna för
samlingen visste skillnaden mellan
att tillbedja döda avgudar och den
uppståndne levande Frälsaren.
Är påskens budskap ett personligt
glädjeämne för dig som för dessa
kinesiska kristna?
Ingeborg Ackzell

BYGGNADSSNICKERIER
In red n in gar, trap p or m . m.
L a g e r av
M ason itc, W allb oard , P ly w o o d

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37

Mitssbacken

JOHN PETTERSSONS
S ad elm ak eri,

T a p e tse r a reverk stad

Tel. 401 64
M ö b le r o c h m a d r a s s e r o m sto p p a s .
N y a m a d ra ss e r och m a rk is e r p å
b e s tä lln in g .
Billiga priser!

SKOREPARATIONER
u tfö ra s

M.

o m s o rg s fu llt

av

Wikström

(Laatmannagården)
T el. 410 82 k l 8.00 — 17.oo

BRANDTS

PENSIONAT

O rsa, tel. 401 73

fö r in d u s tri, bygge och jo rd b ru k

AB O RSAKA LK
Tel. 500 21, 500 52

C. F. C a rls s o n A B
Å K D O N S F A B R I K
O rsa, tel. 40188, bost. H olen 44058
A R B ETSV A G N A R - KÄLKAR
B y g g n a d ssm id e, S v e tsn in g a r
R e p a r a tio n e r

L IN D Ä N G E T S
PEN SIO N AT
REKOMMENDERAS !
Tel. 440 01

GUMMI verksta d
B ilr in g a r,

B a tte 

rie r , B e n sin , O ljo r

Orsa
Ri ngcentral
A l f A n d e rsso n
T e l. 403 55

EN ROLIG DAG
I går var vi till Skattungbyn till
kyrkan. Vi åkte med skolskjuts dit.
Och det var så fint i kyrkan. Alla
skolbarn i Skattungbyn var där
också.
Och vi sjöng psalmer. Och far
bror prästen predikade. Och vi fick
se så mycket där. Sen gick vi till
Skattungbyns småskola. Och vi lek
te en ordlek och frågesport och
sjöng några sånger. Sen åkte vi till
baka med buss igen till vår skola.
Det var en rolig dag.
ANN-BRITT PERSSON,
Klass 2
POJKEN SOM KLIPPTE SÖNDER
SLIPSEN
Det var en gång en pojke, som
hette Ulf. En gång skulle han klippa
julgranssaker. Och han var så ivrig.
Han klippte så fort, så inte fingrar
na syntes på honom. En dag skulle
han klippa en julgran. Han hade sa
bråttom, så att han inte såg sig för.
Men vet du vad? Han klippte sönd r slipsen. Han blev så ledsen, för
han hade klippt sönder sin finaste
slips.
OLLE ERIKSSON,
Klass 3

H elin a ck o rd erin g a r

-

Middagrar

B e g r a v n ln g sk a ffe

BYGGNADSSNICKERIER
In red n in g a r, T rappor, L istv e rk
A u k to r is e r a d f ö r s ä l ja r e för
M ason ite, W allb oard o ch P lyw ood

BEGRAVNING SBYKÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
O rsa, tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
O ljo n sb y n , tel. 403 46
R E K O M M E N D E R A S !
G las, P o rs lin , S p e c e r ie r och
M a n u fa k tu r

ERIK

WESSTRÖM

U tf ö r V ärm e-, V a tte n o c h
A v lo p p sled n in g a r av
@

a lla

sia g .

R e c l b e h a n d lin g ! B illig a s te p r is e r !

Tel. 401 19
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Föräldrafunderingar
Gör vi föräldrar allt vad vi kan
för att underlätta arbetet för våra
barns lärare? Vi tycker, att denna
fråga är oerhört viktig att ställa och
besvara. Försöker vi verkligen att
sätta oss in i, hur mycket arbete,
som fordras av våra lärare för att
de ska nå ett gott resultat?
Vi föräldrar bör om möjligt fl
barnen att förstå, hur viktigt det är
med skolan, hjälpa dem att intres
sera sig för skolarbetet. Därvid be
tyder det mycket, om vi delar bar
nens intressen, sorger och glädjeäm
nen. Nu för tiden fordras det myc
ket av barnen, de har en lång ar
betsdag och behöver allt det stöd,
som de kan få.
”Vi har inte tid”, kanske många
svarar. Men har vi inte tid nu, me
dan barnen är mest mottagliga, får
vi aldrig se något gott resultat i
framtiden. Som utvecklingen och
tidsandan nu är, betyder det myc
ket, om man hjälper till i den mån
man kan att få sina barn till goda
och ansvarskännande medborgare. I
det sista stycket brister det nog myc
ket hos oss föräldrar. Vi föräldrar
skjuter gärna allt ansvar på skolan
och lärarna. Men vi får aldrig glöm
ma, att det är först och främst på
oss föräldrar, som ansvaret vilar.
Och vi kan inte vara nog tacksam
ma mot våra barns lärare, särskilt
då man hos dem möter en god vilja
till samarbete med oss.
Föräldrar till tre barn.

För påsken . . .
Bonader, löpare, påskägg,
kycklingar, påskkort,
dekorationer.
Största sortering hos

Orsa Tobaks- & Pappershandel
Tel. 402 38

O R S A SKO LTID N IN G
Nr

118 —

21

d ec. 1 9 5 8

U tg ives av O rsa Lärareförening
Postgirokonto 13 6 5 58
R ed.: D aisy Holton, Hansjö, tel. 4 0 2 90
P r e n u m e r a t io n sk e r genom in sä ttn in g å
tid n in g en s p o stg iro a v k r. 3 : —. S k riv ty d 
lig t nam n o . a d re ss pä g iro k o rte ts kup ong .

Upplaga 1.800 ex.

1890-talets landsvägsriddare. Vilka äro de? Det är av intresse att veta då bil
den tillhör Orsa kommuns bildarkiv. I samband därmed frågar vi: Vem ägde den
första cykeln i Orsa? Den som först ger rätt svar på någondera av dessa frå
Orsa kommuns bildarkiv
gor erhåller 5 :— kr.
Eric Borgert

Rätt svar på frågan i föregående nummer gavs av Erik Snitth i Torrvål.

Skolnytt
Skolexpeditionen
Skrivbiträdestjänsten på skolexpe
ditionen skall enligt kommunalfull
mäktiges beslut ändras till kontorsbiträdestjänst.
Sedan nya skolorganisationen träd
de i kraft den 1 juli 1958 har arbe
tet ökat ofantligt. Många av de
kommuner, som är jämförbara med
Orsa, har utom kontorsbiträde och
skrivbiträde även hel- eller deltids
anställda assistenter. Alla löneuträkningar för både samrealskola, yrkes
skola och folk- och fortsättningsskolor skall nu ske på skolstyrelsens
kansli. Dessutom passerar där en
mängd ärenden, som rör realskolan
och yrkesskolan.
Yrkesråd
I den nya skolorganisationen in
går också yrkesråd. Dessa ska vara
ett slags rådgivande organ, till vilket
skolstyrelsen, då den så önskar, kan
remittera ärenden för yttrande.
Skolstyrelsen har utsett följande
ledamöter i yrkesråden:
1) för metall- och billinjerna: fab
rikör Erik Kristensen, ö n , disponent
Bengt Rywe, Stenberg, metallarbeta
re Gunnar Källman, Born, och me
tallarbetare Gillis West, Skattungbyn.
Beckm ans Tryck eri AB, Orsa

2) för husmodersskolan: fruarna
Brita Bjarling och Margareta Wilan
der, Samhället, Ulla Boren, Fryksås,
och Margit Håkansson, Slättberg.
3) för handels- och kontorslinjer
na: köpman Artur Persson, Born,
bokhandl. Ivar Ohlsén, Samhället,
kamrer Olle Andersson, Samhället,
och förestånd. John Hellström, Sam
hället.
4) för skogliga linjen: förvaltaren
Torsten Lögdberg, Samhället, hemmansäg. Anders Gropman d. y.,
Skattungbyn, skogsförman Erik
Järnberg, Bäcka, och skogsarb. Her
man Håkansson, Torrvål.
Till rektor
vid yrkesskolan har skolstyrelsen
och länsskolnämnden bland 16 sö
kande förordat förste yrkesläraren
G. Nyberg, Borlänge.
Yrkeslärartjänsterna
har lockat följande antal sökande,
metallinjen 17, bilmekanikerlinjert
16, skogliga linjen 8, handelslinjen 9,
husligt arbete 2, sömnad 1. Tjänster
na tillsättes av länsskolnämnden.
Länsskolnämnden
har medgivit att en ord. folkskollärartjänst i Stackmora och en ord.
småskollärartjänst i Kyrkbyn får
återbesättas i vanlig ordning, sedan
nuvarande tjänsteinnehavarna er
hållit avsked.
Pris 75 öre.

