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Hon har ingen mat - du äter godis.
Av Lisbeth Olsson, klass 4 a i Samrealskolan.

"Hon har ingen mat — du äter
godis''.
Så lyder parollen i Rädda Barnens
kampanj för hungrande barn runt om
i världen, och så står det också på
det anslag, som hänger i vårt klass
rum. Vem är då denna "hon" ? Ja,
det måste ju vara vem som helst av
alla de flickor, som behöver hjälp.
Rädda Barnen har emellertid perso
nifierat dem alla i den lilla, litet truliga flickan, tecknad med hästsvans
och trasdocka bredvid parollen.
Jag tror fullt och fast, att det nå
gonstans i något av flyktinglägren i
Europa eller på någon annan plats i
världen finns en liten flicka, som har
likadana frågande och sorgsna ögon
som flickan på bilden och som endast
äger en trasdocka att leka med.
Större delen av flickans kropp är
dold av en trappa, men benen syns,
och de är ynkligt smala. Man kan se,
att hon minsann inte äter tre mål om
dagen och ännu mindre godis.
Låt oss undersöka en vanlig dag
för oss svenska ungdomar och ta
reda på vad vi äter. Vi börjar dagen
med choklad och smörgåsar e. d.
Till frukost får vl alla ett rejält mål
mat, men ändå är det så förfärligt
lätt att för några lösa ören i fickan
köpa en kola, mums eller choklad
kaka. När vi far hem från skolan,
tycker vi kanske, att vi gjort oss för
tjänta av ytterligare en kola, och när
vi kommer hem, väntar saft och bul
lar till mellanmål. Till middag äter
vi återigen ett riktigt mål, och sena
re på kvällen tar mamma kanske
fram en chokladkaka och delar den
bland barnen. Ett äpple eller en apel
sin kan också slinka ned, innan vi
somnar.
Hur mycket av allt detta kan det
tänkas, att den lilla flickan också
kan få äta? Med all säkerhet äter
hon högst en gång om dagen och då

Vid köp av RA D IO

Behöver du då allt du äter?
Var det nödvändigt att köpa kolan
och chokladkakan? Varför köpte du
dem överhuvudtaget ? Inte berodde
det på att du var hungrig. Nej, du
hade några ören över, och det är ing
en idé att låta småpengar ligga, för
då tappar man dem bara. Dessutom
var du så "sugen" på något sött just
då. Tänk, om du då hade kunnat se
den lilla hungriga flickan med bed
jande ögon i lägret. Du hade säkert
hejdat handen med kolan på väg till
munnen, och om du redan tuggade på
kolan, smakade den inte lika gott
som vanligt.
Naturligtvis är det inte meningen,
att vi ska dra in på vår mat och gå
hungriga eller låta bli att äta frukt,
på grund av att en annan människa
inte får lika stor mängd som vi. Det
vore att gå till överdrifter. Nej, det
är det onödiga, det som vi köper utan
att tänka: "Behöver jag verkligen
det här?", det är det, som i stället
skall gå till dem, som den lilla flickan
representerar.
I stället för att tänka på tänderna
och midjan, vilket vi i alla fall glöm
mer eller skjuter åt sidan, när fres
telsen blir för stark, bör vi tänka på
den lilla magra flickan och alla män
niskor i samma ställning som hon.
Jag har svårt att tänka mig den, som
inte hejdas av hennes vädjande ögon
och tänker efter en stund. Men vi bör
inte låta det stanna vid tanken utan
låta den omsättas i handling.

kan Ni med förtroende vända
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Eder till oss. Vi ha de förnäm
sta svenska och tyska märkena

Orsa Radio & TV

i lager.
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knappast så mycket, att vi kallar det
ett mål. Hennes mat består mest av
soppa, som till största delen innehål
ler vatten, och bröd. Hon vet kanske
vad choklad och annat gott är, om
hon är så gammal, att hon kommer
ihåg tiden före flykten, men är hon
liten eller rentav född i lägret, har
hon aldrig sett en chokladkaka.
Frukt är också en okänd lyx.

Tel. 401 50, bost. 403 83

Om jag vore morfar
Om jag vore morfar så skulle jag
ha bil och åka och hämta barn-bar
nen i min bil. Då skulle ja g vara 68
år. När de reste skulle ja g ge dem
en slant. Jag skulle skjutsa dem
mycket länge. Om jag bodde i Malmö
och dom lite utanför stan, då skulle
jag gå på bio en gång i månaden.
För en gång i veckan blir alldeles för
mycket. Jag vill inte att de ska bli
biospringare som andra barn.
Leif Almeling,
klass 2

Om jag vore mormor
Om jag blir mormor ska jag bli
väldigt snäll mot mina barnbarn. När
de kommer till mig ska jag ge dem
en slant. Men jag vill helst att det
ska bli en flicka eller två flickor.
Då skulle jag vilja att de hette
Marianne och Åsa. Men det fick inte
vara pojkar, för jag tycker att pojkar
är så dumma.
Margareta Landin,
Klass 2
Småskolan, som fått höra att
sexan skall spela en pjäs för en an
nan klass, undrar om de också får
gå och höra på.
— Nej, det är på engelska, så ni
förstår ingenting av det.
— Ska dom spela teater på engel
ska! Ska dom klä ut sej på engelska
också då?
—

0 —

På kristendomstimmen har man
läst: Allt vad I viljen att människor
na skola göra Eder o. s. v. Så talar
läraren om vikten av att hålla fred
med sina medmänniskor och att inte
kivas med kamraterna och säger:
En god regel, som hjälper en att
tänka sig för, är att, när det vill
blossa upp till strid, först räkna till
10 tyst för sig själv, innan man före
tar sig något.
Röst ur klassen: Ja men, magis
tern, då hinner ju den andra springa
sin väg!

För fjällresan
ha vi rikhaltigt konservlager.

L undblads E ftr.
Telefon 402 25
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Med
"Lilltrollet" Eriksson

i långt bort
belägna östern
Kurdisk familj. Endast männen är med, dä det är förbjudet att fotografera
kvinnorna.

Det här är ingen saga utan ren
verklighet upplevd av en orsagrabb.
"Lilltrollet" är ett smeknamn — kan
inte vara ett ök-dito, eftersom han
inte på minsta vis ger associationer
av något småtroll. — Många orsabor
har väl redan förstått, att jag syftar
på Gösta, yngsta pojken till Karl
Eriksson i Trunna. Pojken är numera
trettiofemårig, uppsaliensisk licentiat
— geolog med specialitet jordarter.
Låter hans kunskapsområde torrt och
tråkigt? Det är i varje fall inte han
själv och det sätt han använder sina
kunskaper på. Här kommer över
skriftens "långt bort belägna östern"
in i handlingen.
Gösta har nämligen varit litet var
stans som geolog, och för mig berät
tade han en kväll om ett par östern
resor, närmare bestämt till Indien
och Irak. Här är några glimtar av
det han sett och upplevt.
"På 52 följde jag en svensk arkeo
logisk expedition under ledning av dr
Hanna Rydh till Indien. Vi skulle ut
forska några gamla kulturer, som
legat i norra delen av öknen Thar i
västra Indien."
"Hur tog ni er dit?"
"Båt till Bombay och jeep därifrån.
I Suezkanalen ska du tro det hände
mig något fantastiskt. Det var för
resten på Luciadagen. Jag kom rätt
tidigt upp på däck. Men det var inte

bara för att jag var nymornad, som
jag gnuggade mig i ögonen. Mitt ute
i sanden på ena stranden av kana
len stävade en stor oceanångare
fram. Jag blundade, men den fanns
kvar, när jag försiktigt tittade upp
igen. Jag erkänner att mitt förstånd
stod stilla. En besättningsman fick
igång det, då han talade om, att
Suezkanalen består av flera parallella
vattenvägar. Sanddyner skymmer
sikten mellan dem.
Till Bombay kom vi på julaftonen
-— 28° varmt i skuggan. Vi sjöng ’Nu
är’e jul igen’ och tog långdans runt
däcket trots värmen, och snart stod
hamnens hela kuliekår runt båten och
stirrade skräckslagna på vår fram
fart."
"Blev ditt arbete i Indien hårt ?"
"Det är klart. Hettan där nere tar
ju på en nordbo. Men jag hade en se
mester, och då orkade och hann jag
i alla fall se mig om en del också.
Jag såg t. ex. Eullora och Ahjanta.
Det är två hinduiska kloster från
SOO-talet. De ligger mellan Bombay
och New Delhi. Det märkliga med de
där klostren är, att de är inhuggna i
var sin jättestor klippbrant. I Eullora
finns det en lång gång. Till den
mynnar tjugotvå salar — var och en
stor som en svensk tvåvåningsvilla.
Runt salarna finns det dessutom en
mängd nischer för munkarna — nu

mera obebodda. Ahjanta hade visst
femton sådana salar inhuggna. Vilket
arbete!
Jag måste berätta om en upplevel
se jag hade i Indien. Den var så
vacker, att den fortfarande tycks mig
överjordisk. Nu får du förlåta, om
jag blir högtravande. -—
Det var månsken den där kvällen
jag begav mig ut till Tal Mahal. Det
är ett marmortempel. När man när
made sig det framstod i månskenet
en mängd underbara mosaikinlägg
ningar och en indiskt kraftig trädgår dsgrönska mot den vita marmorn.
När blickarna vilade på den tavlan,
blev allt andlöst stilla i och omkring
en. Sedan greps man av en hänfö
relse, som fullständigt betog en. —
Ens tankar försvann och med dem
verkligheten. — Kvar var en känsla
av rymd, som vore man nära himlen.
—- Jag glömmer aldrig den kvällen.
Vid varje fullmåne har indierna
stora religiösa fester vid Tal Mahal.
Då är där så fullt av människor, att
det inte finns en möjlighet att kom
ma i närheten av templet."
" Var du med om någon religiös
fest ? "
"Inte precis, men jag har sett ett
indiskt bröllop. Till ett sådant ford
ras många förberedelser. När man
nen söker sig en hustru, är han
(d. v. s. hans familj) mycket noga
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med att hon skall komma från ett
folkskikt med ungefär samma sociala
nivå som hans —■ helst från samma
kast. Kastväsendet är ju i teorin upp
hävt, men absolut inte i praktiken.
Vanligt är, att man annonserar ut
den lediga hustruplatsen. Sedan re
ser mannens mor eller systrar om
kring och beser de hugade flickorna.
Den giftaslystne har inget att be
stämma. Då man funnit någon lämp
lig, ser man efter i horoskopet, om
de unga skall kunna bli lyckliga. Sä
ger horoskopet ja, låter man det se
dan bestämma bröllopsdagen, över
huvud taget undersöker en indier all
tid, vad horoskopet säger, innan han
företar sig något.
På bröllopsdagen kommer brud
följet till brudens hem. Det brudfölje
jag såg, var kamelberidet. Det var
grant — de ståtliga, utsmyckade,
litet högdragna kamelerna och män
niskorna i sina lysande, färgskiftan
de högtidskläder.
I bröllopsgården var alla presenter
utlagda, och de var inte få. Brudens
fader skulle nämligen i hemgift ge
flickan kläder och husgeråd, så att
hon klarade sig resten av sitt liv.
Den här bruden fick väl ungefär ett
hundrafemtio klänningar. Ett bröllop
blev på det sättet totalt ruinerande
för flickans fader. Den här seden var
närmast en slags socialförsäkring.
Om mannen dog, var det ingen, som
brydde sig om hans änka. Hon fick
dra sig fram genom att tigga. I så
dana fall var hemgiften en nödvändig
hjälp.
Vigseln förrättades i bröllopsgår
den. Den började kl. tre på natten.
Två präster officierade. I rummet
glödde och rykte flera små eldar.
Brud och brudgum fick inte se var
andra förrän på tredje dagen efter
giftermålet. Därför bars bruden in
och sattes ned som ett paket, invirad
i en mängd kläder och schalar. Det
måste ha varit mycket spännande för
brudparet. Bland alla ceremonierna
minns jag, att de unga bands ihop
med rep, att de fick vidröra den färs
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En bil för svåra vägar,
— för våra vägar,
— för alla vägar.

Biltjänst Orsa
Uno Carlsson
Tel. 401 56, 404 90

Indisk gårdfarihandlare.
kaste kospillning, som fanns i när
heten, och att man strödde ris och
birs över dem. Vigseln pågick unge
fär tre timmar och blev ganska trött
sam i längden. Sedan varade bröl
lopet ett par dagar, men då hade jag
mitt arbete att sköta."
"Hörde du talas om något av de
där barnäktenskapen, som är kända
från Indien?''
"Jadå, men de är inte så underliga,
som vi västerlänningar tror. Visserli
gen giftas barnen bort med varandra,
men de flyttar inte tillsammans, förr
än de är mogna att bilda familj.
Barngiftet har levt kvar från Stormoguls tid. Då rövade männen sig
hustrur. Gifta kvinnor tog de dock
inte. Flickorna räddades därför ge
nom att bortgiftas redan som barn."
"Har du mött några trevliga män
niskor i Indien?"
"Trevliga? Säkert! Jag får väl
skryta med att ha talat med Nehru.
Som vanligt hade han sin ros, tecknet
på hans fredsvilja, litet kokett i han
den. Nehru blir man lätt charmerad
av. Han invigde en arkeologisk ut
ställning, som vår expedition ordnat
i siste vicekonungens palats i New
Delhi.

Cyklar, M opeder
av ledande märken.

En verkligt ’rolig’ person — obser
vera citationstecknen — var maharajan av Bikaner. Han var tjugoåtta år,
sjukligt — fint sagt — korpulent,
hade alltid i följe en sekreterare, vars
huvudsakliga uppgift var att då och
då bjuda honom kall dryck ur en
termosflaska. Han disputerade i hi
storia vid universitetet i Bombay.
Sina elefanter hade han sålt och köpt
sex flygmaskiner i stället. Han hade
en mekaniker anställd, men var själv
pilot. Trots att han var mycket snål,
var vi några gånger inbjudna till ho
nom på middag. Bordsskicket var
inte svårt att lära. För en orsabo var
det t. o. m. välkänt. Vi fick nämli
gen ’bitå’ ! Något kryddstarkare kanpke än det vi är vana i Orsa. Varje
person serverades en bricka med fle
ra skålar av olika innehåll. Till det
fick man tjaj (te) samt tjapati (en
sorts tunnbröd av pannkaksformat).
Man rev en bit av tunnbrödet, plocka
de i från de olika skålarna, rullade
ihop och åt — ’bitå’ !
Jag gjorde till sist bort mig allde
les förfärligt hos den där maharajan.
Det gick till så här. — Han hade lo
vat att hjälpa oss med att flygfotografera några högar, som vi höll på
att utforska. Jag skickades upp med
honom och fotograferna för att diri
gera planet till de rätta platserna.
Maharajan skulle tilltalas ’Your
Highness’, Ers Höghet. Vi hade
knappt hunnit börja, förrän jag i
ivern glömde det där och började nia
honom. Efter två ’ni’ sade Hans
Höghet: ’Vi går ned’. —
Vi gick ned. — Där stod jag och
de andra medlemmarna i expeditio
nen mycket långa i ansiktet och bu
gade, medan ’Hans Feta Höghet’
troppade av. Det värsta var, att vi
hade behövt de där fotografierna.
Jag skulle nog kunna berätta hela
kvällen om Indien, men jag lovade
ju att ge dig några intryck från Irak
också.
Dit kom jag i mars 55. Jag hade
tagit anställning i ett amerikanskt
bolag, som hade till uppgift att finna

I V A I\

skall det vara

en ny hatt och klänning från
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en lämplig plats för ett stort damm
bygge. Med den dammen skulle irakska staten slå två flugor. Dels skulle
man förhindra de väldiga översväm
ningarna, som förekommer varje år.
Dels skulle man dra nytta av det
samlade vattnet och bygga kraftverk.
Syndaflodshistorierna från de här
trakterna har en hel del verklighet
bakom sig. I januari det året jag Kom
till Irak hade vattnet nått över tele
fonstolparna i Mesopotamien. Massor
av gårdar och folk hade sköljts med,
fastän amerikanska helikoptrar hade
utfört ett gott räddningsarbete. Bag
dad hade räddats, genom att man
kastat upp sandsäckår till skydd. Det
berättades, att man slängt på sista
sandsäcken och sett floden stiga ända
till kanten av den, innan vattnet bör
jade sjunka.
Vi skulle undersöka markbeskaf
fenheten vid en biflod till Tigris, som
heter Greaterzab. Landsdelen den fly
ter genom, heter Kurdistan och är ett
vilt berglandskap. Vilda är också in
vånarna, kurderna. Huvudparten av
befolkningen i Irak är araber. Dess
utom finns det, utom kurderna, per
ser, assyrier och turkar i landet. Det
vore överdrift att påstå, att de olika
folkslagen håller sams. För en arab
skulle det vara livsfarligt att bege
sig till Kurdistan. En europé går för
resten inte säker han heller.
Vendettor (blodshämnder mellan
olika släkter) är vanliga. Man höll
därför mycket noga reda på sin släkt
många generationer bakåt i tiden.
Följden av vendettorna var också,
att männen gick vakt, medan kvin
norna fick arbeta. Hårt arbete kunde
det vara. Deras åkerbrukssätt var
ungefär detsamma, som de haft un
der Kristi tid, med böjda trädgrenar
som plogar o. s. v.
Kurderna är muhammedaner och
har alltså rätt till månggifte. I verk
ligheten är det bara schejkerna, som
har råd med denna extravagans. En
schejk vi lärde känna, skaffade sig
en dag en ny hustru. Morgonen där
på kom han, totalt sönderklöst i an
siktet, till vårt arbetsläger och be

klagade sig. Kurderna hade som sagt
temperament. Schejkerna här hade
inget av följetongernas romantiska
skimmer över sig. De var helt enkelt
storbönder med arrendatorer och
amerikanska lyxbilar.

Den gyllene moskén, Baghdad. Muhamme
danernas heligaste plats i Irak. En ”otro
gen'' dödas utan pardon, om han kommer
innanför murarna och blir upptäckt.

Insamling av bränsle. Endast kvinnor job 
ba med sådant, liksom att insamla dynga.

Tänk i tid på
sommarkläderna

Hettan var under sommarmånader
na oerhörd. I tre månaders tid sjönk
inte temperaturen under 45°. Mycket
svårt var det, att t. ex. hålla maten
färsk i den värmen. Infödingarna ha
de ett finurligt sätt att ordna kött
leveranserna på. En bonde, som ville
sälja sin ko till slakt, gick till torget
med den. Sedan kom köpare och pe
kade ut vilka delar av kon de ville
ha, och bonden kritade upp dem
direkt på djuret. När kon var full
tecknad, slaktades den, och köparna
hämtade sina köttstycken. Mjölken
levererades också absolut färsk. Bon
den tog helt enkelt kon med sig och
mjölkade den utanför köparens dörr.
Vårt arbete i denna hetta blev na
turligtvis krävande. Vi hade förstås
många infödda arbetare, och de kla
rade givetvis klimatet bättre, fastän
också de var pressade. Våra transpor
ter var ett kapitel för sig. Något väg
nät fanns inte i Kurdistan. Enda sät
tet för oss att flytta maskiner och
redskap var att lassa på mulåsnor
eller flottar. Flottarna var ytterst
speciella. Det tog lång tid för kur
derna att göra en sådan. Inte att
undra på. För att bli bärkraftig
monterades flotten på uppblåsta get
hudar. Man sydde ihop ett sextiotal
hudar och sedan var det att sätta
munnen till och blåsa för hand — om
du förstår, vad jag menar.
Som du hör, och som du väl redan
vet, är Irak underutvecklat. Det är
ändå ett möjligheternas land med
dess stora oljefyndigheter. Jag såg,
att staten hade börjat lägga ned en
del av oljeförtjänsterna på utbygg
nad av konstbevattningar. Vi kanske
skall få se ett blomstrande Babylonien igen. Men det är långt dit.
Nu har jag pratat mig hes. Hur
skulle det smaka med en kopp tja j?"

lämna redan i dag

J. B.

kostymen, rocken,
klänningen

Hellborgs bakar

till kemisk tvätt.

så det smakar!
HELLBORGS Hembageri

Snabb-Tvätt

Orsa, tel. 410 68

Elsa Bengtsson

Tel. 406 29, Orsa

Köp F IL M i dag!
Ladda kameran för söndagens ut
flykt eller den trevliga resan till
fjällen.

TEGM ANS
Fotomagasin, Orsa, tel. 400 93
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Om
skolbarnsbespisning
förr och nu
Nils Nordström fortsät
ter att bläddra i gamla
protokoll och har den här
gången hittat följande:
FÖRR:
I gångna tider var missväxten ing
en ovanlig hemsökelse, och vi kunna
knappast föreställa oss, hur svårt
ett missväxtår drabbade befolkning
en, vars enda eller viktigaste in
komstkälla och näringsgren var jord
bruket.
År 1867 var ett dylikt missväxtår,
som svårt hemsökte Dalarne, en
kannerligen Orsa, med påföljd att
nöden och hungern härjade allmänt i
byarna. Ett protokoll från den 1
mars 1868 förtäljer därom:
"Enligt utlyst sammanträde infunno sig samtliga Kommunal Nämn
dens ledamöter, Skolrådets ledamö
ter och Byskolmästarne för att ge
mensamt besluta om Fattiga Skol
barns underhåll denna winter och
Wårtermin; Ehuru sammanträde fle
ra gånger förut under Skolgången
egt rum om samma fråga, men ej
kunnat hwarken till beslut fattas el
ler i protokoll upptagas, alldenstund
inga utwägar förefunnits att anskaf
fa medel till uppköp af Mjöl och
Strömming derför, och ej wille nå
gon på borgen lemna samma lifsförnödenheter. Men nu då ordföranden
erhållit bref ifrån Handlanden J. H.
Kronberg i Falun med underrättelse
att Undsättningskommittéen för de
nödlidande i Dalarne, lemnar de inom
Orsa fattigaste och Skolbarnen att
tilldelas 480 lisspund (1 lisspund=
8,5 kg) mjöl till hwilkets hltforande
Ordf. redan afsändt forbönder som
torde få hemförwäntas om 2 å 3 da
gar, samt att wid samma tillfälle en
forbonde äfwen medföljt för uppköp
af 5/2 5:or Strömming, hwilket allt
war en glädjande underrättelse för
samtlige närwarande.
Derpå beslöts att till en början de
fattigaste Skolbarnen skulle få un
derstöd sålunda: Mjölet äfwensom
Strömmingen skulle till hwarje Skol
lag hemtagas för att af ledamöterna
utdelas, ingående wecka 5 skålpund
(1 skålpund=425 gr) mjöl och 1
skålpund Strömming erhåller hwarje
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Gerd Lindström, Göran Andersson, skymd därbakom Monica Kallman,
Erik Olsson, Margareta Fjäll. Knästéende: Stig Lindström, Anders Knuts
son, Kjell Enochsson, Kurt Jakobsson, Leif Jakobsson, Hans-Åke Thalin.
Frånvarande: Marianne Pettersson.

barn, samt följande wecka för 14 da
gar i sender 8 skålpund mjöl och 2
skålpund Strömming samt sålunda
för 14 dagar i sender så länge Skol
gången pågår och med wilkor att
barnen dagligen infinna sig i Skolan.
Och som Prosten af Herr Landshöfdingen erhållit Contant 200 Rd. till
utspisning åt Skolbarnen: beslöts ef
ter någon öfwerläg(g)ning att nå
gon Matbespisning med tillagad mat
icke kunde inrättas för någon mera
skola än för Folkskolorna i Orsa och
Skattungbyn samt för Nattwardsbarnen dä Nattwardsskolan börjas.
Fattiga i folkskolan erhålla twå
måltider mat."
Ca 150 barn anmäldes genast, för
utom nattvardsbarnen, såsom behö
vande och flera tillkommo senare.
Det var sålunda ej endast de "fatti
gaste” enligt vedertaget språkbruk,
som kommo i åtnjutande av mattill
delningen, utan vida flera.
Till jämförelse visas här ett utdrag
ur den matsedel för skolorna i Orsa
som gäller
NU.
III:e veckan.
Måndag: Havresoppa m. plommon
(Smörgås m. leverpastej).
Tisdag: Kalops med potatis och mo
rötter (eller pepparrotskött m. sås
och potatis).

Onsdag: Stuvad torskfilé med pota
tis (eller stekt torskfilé till m i n 
d r e barnbespisningar). Persilja.
Torsdag: Pannkaka m. lingonsylt.
Fredag: Köttsoppa m. grönsaker och
klimp. (1 mjuk smörgås och 1 hård
med (mjuk-) ost).
IV:e veckan.
Måndag: Stuvade makaroner med
bräckt falukorv.
Tisdag: Risgrynskaka m. saftsås el
ler sylt.
Onsdag: Ärtsoppa m. fläsktärningar
(1 mjuk och 1 hård smörgås med
messmör).
Torsdag: Stekt strömming m. pota
tis.
Fredag: Pytt i panna med rödbetor.
Dessutom m j ö l k vid lämplig
måltid. Hård smörgås serveras till
v a r j e måltid. Mjukost kan gärna
användas.
N. N.

GLAD PASK
önskas ärade kunder!

Wikners Eftr.
Holen

ORSA SKOLTIDNING

SLIPSTENSLOPPET 1958
Slipstensloppet gick i år i Kallmora. Här följer namnen på de bästa
åkarna på de olika banorna:
Pojkar, 750 m:
1.
1.
3.
4.
4.

Ulf Jämt, Ka
Sune Morén, Ka
Mats Bältare, Sk.
Sören Lenner, Ka
Olle Eriksson, Ne

3,54
3,54
3,56
3,57
3,57

Flickor, 750 m:
1. Margareta Pettersson Ka 4,26
2. Kristina Svälas, Sk
4,31
3. Monica Hedén, Sk
4,47
4. Birgitta Hörlén, Sk
4,55
l:a lagpris Kallmora 11.45

Pojkar 2i/2 km:

Pojkar, iy 2 km:
1.
2.
3.
4.
5.

Stefan Larsson, Ne
Sten Mattsson, Ne
Krister Lenner, Ka
Åke Lycke, Sk
Johan Sundelin, Sk

8,38
9,06
9,10
9,11
9,12

1. Tord Olsson, Ka
2. Björn Hansson, Ne
3. Gunnar Eriksson, Ne
4. Jan E. Rosén, Sk
4. Rolf Hansson, Sk

12,26
13,04
13,14
13,27
13,27

Flickor, 2 /2 km:

Flickor, 1y2 km:
1. Gun Jakobsson, Ne
2. Evy Eriksson, Sk
3. Gerd Hansson, Sk
4. Margareta Berglund, Ne
5. Monica Lindström, Ne

9,46
9,47
10,08
10,12
10,17

l:a lagpris Nederberga 46.58

Vägen till körkortet
bäst

genom

1.
2.
3.
4.
5.

Margareta Svälas, Sk
Annica Eriksson, Sk
Britt Mari Jakobsson,
Ka
Ann Marie Karner, Sk
Pia Tåli, Ka

12,59
14,11
14,13
14,38
14,40

l:a lagpris Skattungbyn 67.49.

GLAD PASK
önskas ärade kunder!

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa
Teori mån-, tis- och torsdagar kl 1!5

Nya Dainfriseringcn
— Ann-Britt Tysklind —

Julpristävlan 1957
Tomtefar hade ju inte lyckats pla
cera floder och sjöar i sina respektive
länder, men Orsa Skoltidnings läsare
klarade av det hela. Ingen enda av
de hjälpsamma läsarna hade tagit
fel. Där återfann man Dalarna med
Dalälvarna, Jämtland med Storsjön
och Indalsälven, Jylland med Lim
fjorden, Egypten med Nilen, Irak
med Eufrat och Tigris, Venezuela
med Orinoco samt Förenta staterna
med Kanadiska sjöarna.
Vinnare av Orsaboken blev Ma
rianne Rehn, Falun, en trevlig djur
bok fick Henning Borbos, Älvkarle
by, medan Orsa Skoltidning för inne
varande år gick till Erik Granström,
Skattungbyn, Frida Holmberg, Han
sjö och Skräddar Hans Andersson,
Hänsjö.
Hs.
—0—

Nytt från musikskolan
Alla instrument med undantag av
ett par cellon är nu utlånade. Det
finns alltså möjlighet för den, som
har goda förutsättningar, att få lära
sig spela på en klangskön cello.
Också i år står elever "i kö" och
väntar på att få låna instrument. Av
lättförståeliga skäl drar sig många
föräldrar för att köpa t. ex. en kla
rinett eller en trumpet för omkring
300 kr, innan de vet om barnet i frå
ga klarar av det. Skolans instrument
är till för att utlånas i dylika fall.
Det är därför önskvärt att, om en
elev visat sig behärska ett instru
ment, han eller hon så småningom
får ett eget. Därmed beredes en vän
tande elev tillfälle att få börja spe
la. Rådgör gärna med musikläraren,
när det gäller instrumentköpet!
P. J.
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Klass 5, 2,5 km.

Skidtävlingen
för skolorna i södra delen av di
striktet hölls torsdagen den 6 mars
i Hansjö. Tävlingen gick under myc
ket ogynnsamma väderleksförhållan
den. Efter tävlingen höll skolidrottsföreningen sitt årsmöte, varvid ordf,
R. Mångs omvaldes. Efter B. Lindskog-Ambrosiusson, som har flyttat,
valdes den blivande ordinarie lärarin
nan i Digerberget. Övriga styrelse
ledamöter omvaldes.
Resultat:

1.
2.
3.
4.
5.

Klass 3, 1,25 km.
Pojkar:
Tommy Olsson, K y........ 8.08
Allan Wilhelmsson, Ky. . . . 8.09
Ingvar Hagman, K y A ........ 8.15
Sune Fyhr, D i ............... 8.25
Leif Källman, K yB........ 8.32

1.
2.
3.
4.
5.

Flickor :
Annemor Bölling, Ky B. . . . 8.34
Britt-Marie Östlund, Dl . . . . 8.54
Anna Jågas, K y A .......... 9.43
Greta Andersson, D i .... 10.26
Bi. Eriksson, KyA
.......... 10.37

Lag :
1. Kyrkbyn A ..................... 46.34
2. Digerberget ......................... 46.49
3. Kyrkbyn ............................... 47.10
Klass 4, 1,5 km.
1.
2.
3.
4.
5.

Pojkar:
Hans-O. Hansson, K y.........
7.20
Tommy Liljeholm, KyB. . . . 7.26
Leif Lundberg, H a ........ 7.3-1
Per-Olov Arvidsson, Di. . . . 7.49
Ingvar Bruhn, H a .......
7.56

1.
2.
3.
4.
5.

Flickor:
Solveig Nilsson, S m ...... 9.23
Kristina Finn, D i........... 9.24
Carina Granath, H a ...... 9.36
Inger Hansson, H a........ 9.36
Kerstin Halstensson, Di. . . . 10.10

1.
2.
3.
4.

Lag :
Hansjö ................................ 43.01
Digerberget ......................... 43.47
Kyrkbyn B ..................... 45.28
Kyrkbyn ............................... 45.51

INRAM NINGAR
-

1.
2.
3.
4.
5.

Carl A. Pettersson

Bo Svedin, K y B .................
Anders Moraeus, K y B ........
Hans Johansson, K y A ........
Arne Andersson, D i.............
Sven-Olov Bäck, D i.............

11.31
12.09
12.23
12.41
13.13

1.
2.
3.
4.
5.

Margareta Wassberg, KyA
Lisbet Berglund, H a ..........
Marianne Lilja, D i.............
Elsbet Ors, D i.....................
Lisbeth Masser, K y A ..........

13.59
14.30
14.36
14.48
14.50

Lag :
1.
2.
3.
4.

Kyrkbyn B .........................
Kyrkbyn A .........................
Digerberget .....................
Hansjö ...............................

PUCH

nu i tre modeller

Flickor:

68.21
68.42,5
69.15
72.10

SUCCÉMODELLEN. M opedi stens dröm åk
med e ttrig , flå k tk y ld motor, ska lra m , två
v ä x la r i bekväm t vrid h a n d ta g , fram- octo
b a kh ju lsfjä d rin g , hastig hetsm åtare.
N YA LYXM ODELLEN med succém odel
lens finesser och dessutom: Fullnavsbrom sa r, d ju p a re fra m fjä d rin g , h e lk ap slad
k e d ja , stic k a x la r, d ju p a re skä rm ar, nytt
avgassystem , större ta n k , p a k e th å lla re av
h e ld ra g n a rö r.
N YA SUPERSPORT helvasst sportåkm ed
h e la Puchsnitsen och dessutom TT-tank
med p erfekt knäslut, lä n g re fjä d rin g sv ä g
fram , nytt avgassystem , TT-sadel, fullbromsnav med s tic k a x la r, större k ylyta på
cylin d e rn, krom list p å fram skärm en. Riktris 1065:— kr. F rå g a en P uchäg are om
v a lite t och k o m fo rt!
O B S ! F u lls tä n d ig t
r e s e r v d e ls la g e r .

2,5 km., klass 6.

G e n e ra la g e n t:

M O T O R L U N D , R o s e n d a ls v . 2 7 c.
T e l. v ä x e l 9 3 4 2 3 0 , M a lm ö .

Pojkar:
1.
2.
3.
4.
5.

Åke Ljunggård, K yA ..........
Per-Uno Wallin, D l.............
Kjell Masser, D i.................
Bengt Fahlström, H a..........
Kjell Smedberg, D i.............

12.05
12.08
12.44
13.02
13.34

Försäljning och service:

F:a Sven Berglund
Kallholsfors

Flickor:
1.
2.
3.
4.
5.

Monika Lindkvist, K y A . . . .
Inger Jågas, K y A .............
Lisbet Östlund, D i .............
Gunnel Kallman, H a .........
Chatrine Mårten, KyA . . . .

Tel. 500 37

12.48
14.16
14.40
14.42
14.50

kvalitet i varje söm

Lag :
1. Kyrkbyn A ......................... 67.19,5
2. Digerberget ..................... 69.11,5
3. Kyrkbyn B ......................... 73.26,0

Som Ni behagar
Klass 7.
Stafett. 1,35 km.

1.
2.
3.
4.

Digerberget .........................
Kyrkbyn A ...........................
Kallmora .............................
Kyrkbyn B ...........................

38.56
41.13
43.09
45.30

kan Ni få Er n ya k o sty m sydd
efter mått hos oss. Välj själv ut
tyg och modell — resten ordnar
vi. Leveranstiden är 14 dagar.

Skall
Sträcktider.
1.
2.
3.
4.
5.

Pojkar:
Hans Berg, K y A .................
Rolf Orsen, K yB .................
Leif Sundkvist, D i.............
Leif Jakobsson, K a .............
Kurt Jakobsson, K a .........

1.
2.
3.
4.
5.

Anni Lind, D i .....................
Monica Lindqvist, K y .........
Ingrid Granlund, KyA . . . .
Lisbeth Bruks, D i .............
Pia Tåli, K a.........................

alla slag -

Slort urval ramlister

8

Pojkar:

Er son konfirmeras?
6.19
6.37
6.43
6.50
7.13

Vi har redan nu fall sortering av
konfirmationskostymer med verk
ligt herrsnitt. Priser från 145: —.

Flickor:
8.26
8.41
9.06
9.08
9.20

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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N ä r v i s it t a i v å r b ä n k ...

I Mexiko
Jag skall berätta litet om vårt
skolliv i Mexiko. Det är nog ganska
lika som här, man skall försöka lära
sig så mycket som möjligt.

på morgonen och går till halv två.
Våra vanliga skolämnen läser vi på
spanska, vilket är vårt modersmål.
Det tar halva tiden av vår läsdag.
Resten av dagen läser vi engelska,
vilken inte är riktig engelska, kan
ske amerikanska. Vi har ingen slöjd
i skolan i Mexiko. Vi har också gym
nastik och vi får spela baseball. Det
är likt brännboll, men i baseball
finns det inte så många spelare ute.
Och så får vi spela fotboll. Det är ett
mycket roligt spel. Vi får också spe
la handboll. Det är också ett mycket
roligt spel.

Själva skolhuset här är ju mycket
vackrare, för det är nybyggt. Vårt
skolhus i Mexiko är ganska gam
malt.
Där börjar vi skolan i februari må
nad och går till november, och om
jag minns rätt, är läsåret indelat i
tre terminer. Där börjar vi skolan i
fem—sexårsåldern. Det som här i
Sverige kallas lekskola, är ju frivil
ligt. I Mexiko måste man gå två år,
innan man kommer in i ettan, och vi
går till fjorton, femton års ålder. I
skolan har vi mest lärarinnor och tre
magistrar.
När vi går in i skolan är det olika.
Vi får ställa oss ute på skolgården
och sjunga spanska nationalsången.

Snömannen.
Birgitta Frodell, klass 6.

Skinnknuttar och
mopedister!
Skinna upp Er hos

Filip
Tel. Orsa 403 88

P lastrem sor för vävning
i sorterade färger på lager.

Vi börjar vår skoldag klockan åtta

” ........... Man var välkommen in till
Hansson, även om man bara skulle
köpa en varmare mössa för marknads
dagarna eller ett par vadmalsbyxor
eller en storväst. Ibland kunde man
slå på stort och köpa en kostym —
någon gång skramlade det htet mera
av silverslantarna i Smålandspungen
och fanns någon sedel mer i plån
boken och då hade man råd till stör
re affärer.
Min allra första konfektionskostym
köptes hos Hanssons, men del var
inte under m marknad utan strax
före en pingsthelg. Kostymen av
mörkblå cheviot, och jag minns hur
den provades framför en stor spegel.
Gissa om jag kände mig glad när
den dressen emballerades och jag klev
ut på gatan med kartongen under ar
men — kostymen skulle bäras första
gången vid konfirmation.”
K lip p ur K. A :s " Frän skogarna i

När jag kommer hem fr&n skolan,
gör jag läxorna, och sen går ja g ut
och leker med mina kamrater. Det
är aldrig vinter i Mexiko, så vi kan
aldrig åka skidor. Det är bara som
mar. Vi får bada ute på kusten och i
simbassänger hemma hos oss.
Jag har aldrig sett snö förut. Jag
har lärt mig åka skidor och skrid
skor i vinter.
Den glädjen varade inte så länge,
för jag bröt av mig benet, och nu
ligger jag i sängen och väntar på att
benet skall bli bra igen.
Anders Gustavsson,
klass 4

Det var annorlunda då
. . . men redan för mer än 60 år
sedan var Hanssons ett begrepp för
lyckade köp av kvalitetskläder.

För årets konfirmander
framhålla vi modellen härintill, ut
förd i enfärgat eller småmönstrat
kamgarn. Priser från 1 1 0 : - .

^H^frkläder

n o r r ” i M ora Tidning.
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Prinsen och prinsessan

För god hårvård
anlita

Liljas Damfrisering
Tel, 403 06

i
:Skridskoprinsessaa
ig
n
eck
T
v
Annika Danielsson, klass 6

VÅRSKOR
för stora och små . . .
Aktiebolaget

Orsa Skomagasiu
Orsa. tel. 400 37

Vårnyheter
i dam- och herrskodon inkomna

Segers
Skoaffär Eftr.

Allt {ct päskbordet
linner Ni hos

Erikssons Livs
Tel. 402 33

När jag var och fiskade
En dag följde jag Margaretha och
hennes mamma och pappa ut på
fisketur. Vi var långt ovanför Torsmo. Jag kommer inte ihåg vad sjön
heter. Den ligger nära vägen. Mar
garethas mormor följde också med.
Hon skulle plocka bär, men det fanns
inga.
Först satte Margarethas pappa på
masken, men så gick jag och Marga
retha längre bort.
Vi tog masken i en liten påse. Då
vi skulle sätta på masken, tog vi i
den med ett blad. Margaretha fick
den första fisken. Sen fick jag också.
Margarethas mamma tog av fisken
och bröt av den nacken.
Då vi fiskat ett tag, skulle jag
kasta ut reven, och så kom den till
baka, och kroken fastnade i skinnet
strax nedanför ögat (den kom inte
in långt). Margarethas pappa tog en
tång och nöp av kroken. Så tog han
ut den. Vi hade på Salubrin, och så
åt vi.
Då vi ätit, gick vi ner och började
fiska igen. Jag fick elva abborrar och
Margaretha tolv. Sen var det slut på
masken. Då vi åkte hem, åkte vi så

Caravelle . . .

Billiga

Vårens och sommarens modefrisyr

musikinstrument

Vi presentera den ined rätt
utförd klippning.

Strängar och tillbehör
Hemslöjd

Påskartiklar

Det var en gång en liten prinsessa,
som hette Stina. Hon var så vacker,
så det kan Ingen tänka. En dag hade
Stina fått lov att gå ut i skogen och
leka tillsammans med sin bror prin
sen, som hette Nils. De var tvillingar.
De tyckte mycket bra om bär. De
gick ut ur slotttet och ut genom grin
den, bort över ängarna och bort till
skogsbrynet och in i den stora, stora
skogen. När de hade gått en stund,
blev de trötta och satte sig att vila.
Om en stund somnade de.
När de vaknade, såg de, att en
gammal gumma stod framför dem.
Hon var så vänlig mot dem. Hon sa,
att de skulle följa henne hem och få
pannkaka och lingonsylt. De följde
med henne hem. Men i verkligheten
var hon den farligaste häxan i lan
det, så nu låg de illa till. De blev
inlåsta i en bur. Om en stund gick
häxan ut för att skaffa mat. Men
hon hade glömt att låsa buren. När
hon kom hem, var de borta. Vad
hon sade, vet jag inte, för jag var
inte med, men prinsen och prinsessan
lever lyckliga i slottet.
EVY EMANUELSSON,
Klass 3

många vägar. Vi såg Ola Lindgren
och Greta och Pelle Jakobsson. De
hade nog varit och plockat hjortron.
Vi åkte förbi Ången. Där stannade vi
och gick ur. Då vi kommit en bit
utanför Ången, såg vi ett rådjur, som
sprang över vägen. Sen åkte vi raka
vägen hem. Klockan var nio, då vi
var hemma.
GUNHILD JONSSON,
Klass 6

Figurvård genom
SPIRELLA
Ungdomliga figurlinjer och god
hållning — det är vad varje
kvinna eftersträvar och vad
Spirella också kan skänka, så
väl fylliga som slanka. Först
med Spirella har Ni gjort det
bästa av Eder figur!
Pröva även Spirellas Under
kläder och Strumpor.
Råd och upplysningar i
korsetteringsfrågor genom

Runa Hedman
Tel. 413 48

Musik & Hemslöjd
G. Klockar -
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Tel. 403 20

Maja Lager
Tel. 402 08

Tel. 40144
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När jag var i Amerika
Proviantera

Jag var bara två år, då mamma
och pappa åkte till Amerika. Min
syster Christina var bara tio måna
der, när vi for.

för fjällfärden
och påskhandla hos

Först bodde vi en stad, men jag
vet inte vad den heter. Sedan flyttade
vi ut på landet. När vi hade bott där
i ungefär ett år, så flyttade vi igen.
Jag har sett Niagarafallen. På
kvällarna finns det strålkastare, som
lyser med olika färger på fallet. Det
är så fint.
Pappa har varit i Texas. Han hade
sett bufflar och björnar och många
andra djur. Vi har också varit i
Ohio. Pappas farbror bor där. Av
honom fick min syster och jag pen
gar. För de pengarna köpte vi in
diandockor. Vi har också varit i Canada, New York och Pennsylvania.
I New York är det mycket vackert
på kvällarna. Det lyser överallt 1
staden.
Jag gick i en amerikansk skola i
två år. Skolan i Amerika är bättre
än i Sverige, tycker jag. Jag skulle
vilja åka tillbaka dit.
På påskaftons morgon fick vi gå
ut och leta efter påskägg, som låg
gömda i gräset någonstans. Mamma
och pappa sade, att det var en hare,
som hade lagt dit äggen. Men jag
visste, att det var mamma eller pap
pa, som hade gömt äggen.
Hade man dragit ut en tand, så
skulle man lägga den under kudden
på natten, så kom en fe och tog tan
den och bytte den mot en slant. Jag
förstod, att det var mamma eller
pappa, som tog tanden och lade dit
en slant i stället.
Efter fyra år skulle vi åka till
Sverige igen. Jag tyckte, att det

Vi stämmer
och reparerar

Broberg Orsa A B
:Fäbodvintera
ig
n
eck
T
v
Göran Spiris, klass 6

Pigga upp humöret

Tand-troll
En dag gick jag och mina kamra
ter och fröken upp till Diger-berget.
Då fick vi se film om tand-troll. De
bodde i Lasses tänder. De hackade så
det gjorde så ont, så ont. Men tand
trollen bara skrattade och klappade
sig på magen. En dag då lille-bror
Tand-troll var på balkongen fick han
se en lampa som lyste in i Lasses
mun. Då blev de så rädda att de
sprang och gömde sig. Jag vill då
inte ha några tand-troll i min mun så
jag borstar mina tänder var kväll
och morgon och sköljer mina tänder
efter maten.
Karin Bruksner,
klass 2

skulle bli roligt. Men nu tycker jag,
att det är så tråkigt här i Sverige.
När vi kom hem, så trodde de, som
var nere och mötte oss, att jag och
Christina bara var små barn, därför
att mamma och pappa kom och bar
på min och Christinas dockor. Men
jag var hela sex år och Christina
fyra år.
MARGARETA STRÖMBLAD,
Klass 5

Den största sortering och
senaste nytt i

alla slags musikinstrument
snabbt och billigt.

TAPETER

Egen tillverkning av orglar.

finnes hos oss.

Nya och begagnade pianon
och orglar alltid på lager.

med en ny frisyr!

cfkim&b
DAMFRISERING
Orsa, tel. 410 80

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

Abergs
Slakteri

AB,

Orsa

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

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

DKW
— en vagn att lita p å —
Begär demonstration!

*
Orsa Färghandel

F :a P ia n o -N isse
Orsa, tel. 406 94

Tel. 403 40, 405 41

Ryborgs Motor A B

Allt i färger!

Orsa, tel. 402 03
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En händelse
,

1

.

Bränd KALK och
KALKSTENSM|0L
av

h ö g sta

k v a lité e r

t ill f ö r d e l a k t i g a s t e
p rise r

AB

e rh å lla s

frå n

O R S A K A L K

Tel. 500 21

Nu när vårsolen skiner
är det tid att förse fönslren med

:I påsktida
ig
n
eck
T
v
Sivert. Hansson, klass 6

PERSIENNER . . .
Kvalitetspersiénner till mycket låga
priser, fri måttagning o. montering.

Firma M ÖBELTJÄNST
Barkgatan 3 — Tel. 410 35

A rm b a n d su r
i stor sortering: Longines. Omega,
Tissol. Svalan m. fl. märken.

Gust. Helgeson
Urmakare
Orsa T el. 408 05

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot
Älvgatan 62

Mora, tel. 100 00

ELEKTHOUJXM YTT
lör de mindre hushållen

C2X±j^J3crx.

Mora-Orsa Elektriska AB
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Snömannen
Anföraren stannade och såg fram
för sig. "Titta på de här fotspåren!
Vad kan det vara?" Alla började
springa härs och tvärs. Rakt framför
anföraren fanns ett par jättesp&r i
snön. De var inte så olika ett par
människospår. Några meter längre
bort v a r ett till par spår fast de här,
var ännu större. Nu började några
plocka fram papper, pennor, linjaler
och plåtskivor samt mäta och göra
anteckningar. Det var första gången
jag hade sett något som påminde om
snömannen. Jag kanske hade tvivlat
på att han fanns förut, men nu fanns
det inte något tvivel kvar.
Tio dagsmarscher sen vi hade sett
spåren av snömannen. Vi var nu vid
Khajalama glaciären. Från början
hade jvi varit 50 personer med i ex
peditionen, men nu var vi bara 30
stycken kvar. De flesta hade dött av
svält, för man tappar aptiten på så
hög höjd. Man måste tvinga sej att
äta. Några hade lämnat oss och vänt
om.
Natten kom, vi kröp in i våra sov
säckar. Jag tog ett sömnpulver men
kunde inte somna, jag tog ett till,
men när jag skulle lägga ner asken,
såg jag till min fasa, att jag hade
tagit fel ask. De tabletterna var till
för att man inte skulle somna. Jag
satte på mig stövlarna och gick ut,
för någon sömn den natten kunde jag
inte räkna med.
När jag kom ut, gick jag upp på
ett stort stenblock. Jag tänkte, att
jag skulle få se något av snöman
nen. Men det var så mörkt, att man
knappast kunde se handen framför
sig. Jag gick tillbaka till tältet, men
just som jag skulle krypa in, hörde
jag ett hånskratt alldeles bakom mig.
Jag blev stel i hela kroppen. Jag för
stod vad det var. Skrattet tillhörde in
gen människa, det visste jag. Alltså

Pappa skulle ha Svegtåget den här
kvällen, men pappas kamrat fick ta
det i stället. När pappas kamrat när
made sej Sveg, såg han en tant
springa över spåren. Han kunde inte
bromsa fort nog, så han körde över
henne. När tåget stannade, hoppade
han ur. Han gick fram till henne och
frågade, hur hon mådde. "Det är in
get fel på mej", sade hon. Ni kan
fortsätta resan, jag är ju alldeles bra,
ser du väl", sade hon.
Men han trodde inte henne, utan
tittade efter. Han drog upp kjolen till
knäet, men, men vad såg han — hela
benet var borta. Hon kom strax på
sjukhus, hennes ben hade blivit bedö
vat, så hon kände inte, att det var
borta. Hon låg på sjukhuset någon
tid. Men den gamla kvinnan överlev
de inte. Det måste ha varit något mer
fel någonstans. Felet var inte lok
förarens utan kvinnans, för det var
hon, som sprang över spåret.
Monica Berglund,
klass 6

måste det vara snömannen. Jag tor
des inte röra mig. Jag hade nog inte
kunnat heller, varenda muskel var
avdomnad. De andra hade också hört
skrattet och kom springande med
pistoler och gevär. De hade förstått
att det var något ovanligt.
Men snömannen började springa ut
ur lägret. Skjut! Var det någon som
skrek. Och på en gång bröt ett öron
bedövande ljud ut. Men hade vi blivit
förvånade förut så då vet jag inte
vad vi blev nu. Kulorna studsade till
baka! Vi stod och stirrade på varan
dra som om en gris skulle komma
gående på bakbenen. Och någon mer
sömn den natten ville nog ingen ha.
Man såg bara skuggan av snöman
nen, när han skyndade bort över gla
ciären. Det var det sista jag såg av
snömannen.
Men vårt riktiga mål var ju att nå
Mount Everests topp. Det blev allt
kallare och luften allt tunnare. Vi
var vid Lashana-platån ungefär en
dagsmarsch från toppen. Den värsta
klättringen hade vi avverkat. Vi bör
jade klockan sex på morgonen. Och
klockan tolv mitt på dagen tog vi det
sista steget. Vi hade besegrat Mount
Everest! Något som ingen annan ha
de gjort, och kanske Inte kommer att
göra heller.
Karin Eklund,

klass 6

ORSA SKOLTIDNING

En händelse

Trollet Dum Dum

Brandklockan ringde.
Pappa skyndade sig till brand
stationen. Det brinner i nya järn
handeln.
Det tog några få minuter för
brandkåren att kommit dit.
"Det brinner i magasinet innanför
butiken", sade någon.
Pappa gick in med slangen och
sprutade vatten.
"Det är sprängämnen där inne",
ropade någon annan.
Brandmännen fick order att inte
vara så många inne i huset i taget,
ifall det skulle explodera.

Det var ett gammalt troll som het
te trollet Dum Dum och han bodde i
ett berg i skogen. En dag fick han
se en läcker groda. Och trollet sa:
Mums, nu ska jag äta upp dig. Nej,
sa grodan, ät inte upp mig, jag är

:Flygfoto över Orsasjöna
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Ingvar Hansson, klass 3

En vecka
Nu ska jag berätta om dagarna i
veckan. De kommer och går. Trista
och ej trista, långa och korta, goda
och onda, sörjande och glada dagar.
Måndag, ja, vad gör man på mån
dag? Usch, vad man är trött och yr
vaken! Ska man gå till skolan, fast
man är yrvaken och så trött? Usch
då! Mamma min säger: "Gå och lägg
dig tidigare, så kommer du opp tidi
gare. Innan man får liv i dig, måste
man nästan hälla en skopa kallvat
ten i ansiktet". "Ja, men mamma",
säger jag, "om jag går och lägger
mig tidigt, så vaknar jag på natten
då får jag ligga länge, innan jag
somnar igen. Om jag tvättar mig om
morgonen med kallt vatten blir jag
skapligt vaken."
Sen går man ner och dricker lite
te, så går man som vanligt till det
dagliga jobbet.
Tisdag. Då har man spelläxa, och
det är inget vidare. Läxor på läxor,
ja, den dagen är inte bra.
Onsdag. Ja, vad gör man på den
dagen. Ja, just ja, då skall alla fina
snobbiga flickor ut och ha roligt,
kanske på dans eller på bio. Men vi
i skolåldern, vi få allt gå och lägga
oss, så de så! Ingegerd säger:
''Barn-kammaren stängs klockan
nio!"
Torsdag. Då har vi slöjd två tim
mar och engelska två. Vi slutar inte
förrän fyra. Sen är det lagom att
åka hem och ta sig ett mål mat. Den
dagen går vi längst av alla dagar.
Fredag, då har vi teckning, och
det är den roligaste timmen på vec
kan.
Lördag. Kommer roliga timmen

med sånger, tävlingar och pjäser.
Lördag är den roligaste dagen. Vi
slutar halv tolv.
Söndag får vi ha roligt, för alla är
lediga, vl går på bio och ha mycket
annat trevligt, till det blir kväll.
Sen börjar den gamla vanliga vec
kan. Tänk, för var. sekund som går
blir vi en sekund äldre.
LILLY WESTERBERG,
Klass 6

GLAD PASK
blir det med en BLUS från
BARNGARDEROBEN
Pia-blusen m. halsband, vit,
gul, blå 8— 14 å r........ 9: 75
Skjortblus non-airon u. ärm,
8—10 å r..................... 9: 50
12— 14 å r..................... 10: 50
Tonårsblus non-airon u. krage
och ärm, 34— 12......... 10: 50
Skjortblus sanf. poplin u. ärm
36—44 ......................... 7: 50
Skjortblus
non-airon 1. ärm . . .
3/4 ärm ....................
tulpanärm .............
u. ärm .....................

16: —
15:75
12: 75
11: 75

Garderoben
Lennart Olsson
O r s a - Tel. 402 19

inte en vanlig groda. Hum, sa trol
let, vad är du för en? Jag är för
trollad, sa grodan. Om du släpper ut
mig så får du tre önskningar av
mig. Och så släppte trollet ut gro
dan. Och grodan hoppade iväg till en
brunn och där hämtade grodan en
pärla. Sen sprang grodan till trollet
med pärlan, och lade den på bordet
framför grodan. Och så sa grodan:
Lägg din hand på pärlan, då kan du
önska.
Och så här önskade trollet: Jag
vill ha en gumma och en liten troll
pojke och ha fint. Och så fick trollet
allt på en gång, och grodan hoppade
glad och lycklig hem.
INGA-BRITT LINDBLAD,
Klass 2

När det brunnit en bra stund
började brandmännen fundera, hur
det skulle gå. Hur mycket spräng
ämnen var det? Men de var fast be
slutna, att de skulle släcka elden.
"Väck allt folk, som bor här om
kring", fick brandmännen order av
brandchefen om.
Nu, äntligen, det började ryka
mindre och mindre.
De skulle lyckas.
Det hade kommit mycket folk till
platsen, men de fick absolut inte gå
nära elden.
Nu hade de lyckats alldeles, det
slutade brinna.
Det hade brunnit runt skåpet med
sprängämnena.
Det fick lov att vara en vakt där
resten av natten.
Nu åkte brandbilen iväg.
Det hela hade tagit ett par timmar.
Ja, det var en av bränderna på 30talet.
Mait Ohlsén,
Klass 6
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Barnvagnar, årets nyheter
Carl A. Pettersson, Orsa

:I Blåkulla a
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För påsken . . .

Christina Finn. klass 4

Bonader, löpare, påskägg, kyck
lingar, påskkort, dekorationer.
Största sortering hos

Orsa Tobaks- & Pappershandel
Tel. 402 3H

c L (L^ a ck
RAK - & F R I S É R S A L O N G

Rekommenderas!

Handarbeten och garner
i riklig sortering.

Albert Andersson
Tel. 400 04

N y duk till Påsk!
Anneplastdukar i stor sortering

Stooren

:I Kycklingbyn a
ig
n
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Nelly Paulsrud. klass 5

En saga
Det var en gång en råttfamilj,
som hette Knaperberg. Det var en
mycket förnäm familj, för farfarsfarfarsfar hade varit kyrkråtta. De ha
de två råttpojkar, som hette Filip
och Frallis. Filip var en mycket
snäll pojke, men Frallis var det vär
re med. På söndagarna skulle de ha
sammetskostymerna på sig. Filip ha
de gått opp och tvättat sig, och satt
på sig sammetskostymen, men det
hade inte Frallis. Då sade mamma
Knaperberg åt Frallis: "Gå upp och
tvätta dej och sätt på dej sammets
kostymen, så ska du få gå med en
korg morötter till tant Vestlund, du
Filip kan bli med Frallis upp och se
till att han tvättar öronen ordent
ligt". Men innan Filip hann vända
sej, så var Frallis redan långt uppe
i trappan. Så när Filip var oppe, så
hade Frallis redan låst dörren. Filip
sade: "Om du inte öppnar, går jag
ner och talar om för mamma". Mot
villigt öppnar Frallis dörren, för han
var rädd att få stryk av mamma.
Men så hittade Frallis på någonting.
"Titta", sade han, "det är något djur

Hela tvätten
klar fortare med

Hoovermatic

i botten på handfatet." Filip brydde
sej inte i det först, men så blev han
så nyfiken, att han fick lov att titta.
Han bockade sig djupt ner, men såg
inget. "Jag ser ingenting", sade han.
"Jo, titta", sade Frallis, och så dop
pade han ner huvudet på Filip. "Får
jag en handduk", sade Filip, "annars
blir det synd om dej." Frallis gav
honom en sotig handduk, som deras
far hade haft när han sotat. Och så
stack Frallis iväg ner för trappan.
När han kom ut frågade han mor:
"Är det den här korgen, jag ska
ha?" "Ja, är Frallis fin, nu då?"
"Ja-a", sade Frallis och härmade Fi
lips röst. Då hörde han steg i trap
pan. Han tog korgen och försvann.
"Mamma", ropade Filip. "Titta."
"Men Frallis då", sade mor. Men kän
ner du inte igen mej, det är ju Filip,
det är Frallis som har ställt till det
så här." "När han kommer hem ska
han få smaka riset", sade mamma.
Men han kom aldrig hem, för han
hade gått ut i vida världen.
INGA-LILL LARSSON,
Klass 5

För vinterfisket:
Snabbgående isborrar
'Sfy Lösa skär, 7 5 -1 7 0 mm
Angeldon

till draperier, gardiner m. m.

kj.

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

Plaslmask
kl

Pirkar i slor sortering,
även Bergmans Original

Begär demonstration!

AB Erlandssons Elektriska
Orsa, tel. 407 19, 412 55
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Orsa Cykel &Sport
Sven Olén

Tel. 402 81

ORSA SKOLTIDNING

På upptäcktsfärd

F RE L I NS

KONDITORI

Telefon 400 27

II
Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

#
©

Värme-, Vatten-,
Avloppsledningar
utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 400 94

TAPETSERING
Rums- och Byggnad smålning

Omsorgsfullt arbete - Bästa
material - Lägsta möjliga
priser!
Målarmäst. Näs Per Andersson
Tel. 400 67

Omsorgsfull
PERM A N E N T N I N G
utföres av

GULLY

En dag skulle jag åka till Spökhålan, där min farmor bor.
Spökhålan är en liten fattig by
utanför Niagara-fallen. I utkanten av
byn fanns ett spökslott. För resten
fanns det många spökslott i Spökhå
lan, men det här var ett särskilt rus
kigt spökslott.
Jag och min kamrat Niag brukade
ligga och lyssna på spökhambon, när
spökena hade fest. Ibland gick vi upp
till dom och var med i ståhejet. Nu
var det så, att farmor hade rest bort
till sin farfars-morfars-mor för att
hälsa på. Då fick vi ligga i spökslot
tet. Utan att farmor visste om det
förstås. En natt sade jag till Niag,
att vi skulle gå på upptäcktsfärd i
slottet. Det var han genast med på.
Vi klädde på oss mycket fort. Sedan
tassade vi omkring lite överallt. När
vi kom till källaren hörde vi ett
mummel av röster. Jag öppnade dör
ren mycket lite och kikade In. Där
fick vi se någonting, som gjorde oss
paffa. Där satt våra bröder livslevan
de och skrattade åt oss.
Det var dom som hade spökat för
oss hela tiden. Jag tror, att dom
skrattar åt oss än i dag.

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37

Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad
Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstoppas.
Nya madrasser och markiser på
beställning.
Billiga

priser!

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M.

Wikström

(Lantmannagården)
Tel. 410 82 kl 8.oo — 17.oo

BRANDTS

PENSIONAT

Orsa, tel. 401 73

Margareta Olén,

BOHMAN

klass 5
Helinackorderingar - Middagar

Holen, tel. 440 49

Begravningskaffe

En dröm

C. F. Carlsson AB
Å K D O N S F A B R I K
Orsa, tel. 40188, bost. Holen 44058

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR
Byggnadssmide, Svetsningar
Reparationer

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

GUMM Iverksta 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 natt drömde jag, att jag var
ute och åkte motorcykel på en bred
väg. Jag körde ända upp till tre
hundra. Det gick, så det visslade om
mej. När jag kom till en kurva, hann
jag inte svänga, utan jag körde av
vägen och ner i diket. Men när jag
tittade efter såg jag, att jag åkte på
en annan väg. Den vägen var så
konstig, att jag inte kunde åka så
fort. När jag skulle dra in kopplin
gen, drog jag fel och drog i gasen i
stället. Mitt på vägen stod en rad
med granar. När jag drog i gasen
stack motorcykeln iväg uppför en
gran och nedför, sen uppför en an
nan och så nedför och så vidare. Till
slut fanns inga granar kvar att åka
på. Då drog jag gasen i botten. Det
gick så fort, att jag inte hann med.
Men plötsligt var jag på väg rakt
mot ett träd. Bong, sa det, när jag
låg på golvet bredvid min säng. Vad
har hänt? sade jag, men ingen sva
rade. Då förstod jag att jag hade
drömt.
Hans Johansson,

klass 5

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för
Masonite, Wallboard och Plywood

BEGRAVN INGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
Oljonsbyn, tel. 403 46
R E K O M M E N D E R A S !

Glas, Porslin, Specerier och
Manufaktur

ERIK

WESSTRÖM

Q

Utför Värme-, Vatten och

0

Avloppsledningar av alla

A

slag.

Reel behandling! Billigaste priser!
Tel. 401 19
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SKOLNYTT
Förflyttning av lärare
Folkskolläraren J. E. Broberg har
på egen begäran erhållit förflyttning
från Nederberga skola till Diger
bergets skola fr. o. m. 1 juli 1958.
Konst i skolan
Skolstyrelsen har inköpt en del
konstverk till Kyrkbyns och Diger
bergets skolor av de anslag, som
kommunalfullmäktige ställt till förfo
gande för ändamålet. Konstnären
Åke Johansson har även erbjudit sig
att för Kyrkbyns nya skola utföra en
större målning i trapphallen. Skol
styrelsen har förklarat sig intresse
rad och har bett konstnären komma
med förslagsskisser. Herr Johansson
har själv en gång i tiden varit elev
vid Kyrkbyns skola.
Realskolan fortfarande 4-årig ?
På skolans område ska nästan all
ting utredas och ändras nu för tiden.
Bl. a. är det meningen, att 3-årig'
realskola ska bli det normala. Varje
kommun, där det finns realskola, har
ålagts att göra en utredning och till
Kungl. Maj:t inkomma med förslag.
För Orsas del är utredningen nu fär
dig. Den är gjord av en kommitté,
bestående av kommunalnämndens
ordförande Herry Borgquist, överlä
rare Hj. Hedman, rektor Joh. Hellman och rektor Alb. Landin med den
sistnämnde som sekreterare. Kommitterade föreslår, att fullmäktige
till Konungen måtte hemställa, att
samrealskolan i Orsa under över
gångstiden före enhetsskolans genom
förande bibehålies vid nuvarande or
ganisation som 4-årig realskola.
Både lärarkåren och skolstyrelsen
har enhälligt tillstyrkt detta förslag.
Folkskolexpeditionen
har nu flyttat till det rum i Tings
huset, som ligger på hörnet mot
brandstationen, överläraren träffas i
regel varje dag efter överenskommel
se per telefon samt utan förutbeställning onsdagar kl. 12—14. Tel. 409 50
(tingshusets växel).
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Ny skolläkare
Prov.-läkaren dr Erik Eriksson har
förordnats som skolläkare efter dr
Gerhard Bona.
"Att vara tonåring"
heter en trevlig broschyr, som
flickorna i klass 7 kommer att er
hålla fr. o. m. detta läsår.
Kyrkbyns småskola,
d. v. s. fasadtegelbyggnaden från
1911, är nu föremål för en grundlig
reparation. Ny vattenledning har dra
gits dit. Den gamla är alldeles igen
slammad och dessutom för dåligt di
mensionerad för vattenklosetter. Sa
larna förses med diskbänkar och mo
derna skåp, nya "svarta tavlor", som

För vårens slask!
Gummistövlar
Gislaved

v

Moraus, klass 55.
Anders Mörtens,

nu för tiden är gröna, samt tavlor
för teckningar och anslag. Belysning
en förbättras också, då antalet ljus
punkter ökas från 4 till 6 i de större
salarna. Och dessutom installeras
särskild tavelbelysning, som förut
saknats. Och så blir det korkmattor
på golven och fullständig ommålning.
Två salar är redan färdiga, och de
gör verkligen ett glatt och trevligt
intryck.
Arbetet kan pågå under läsåret.
Man tar en sal med tillhörande kapp
rum i taget. Under tiden läser ele
verna i gamla slöjdsalen i källar
våningen, som också snyggats upp,
så att den längre fram ska kunna bli
hobbylokal för ungdom.
H. H.

Armbandsur
Auktoriserad försäljare för
O M EG A
T ISSOT
ZENITH

O R S A SKO LTID N IN G
Nr

114 —

C E R T IN A

2 7 mars 1 9 5 8

U tgives av O rs a

Lärareförening

Postgirokonto 1 3 6 5 5 8
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 s ä ttn in g å
tid n in g e n s p o stg iro a v k r. 3 :—. S k r iv ty d 

KONSUM

Rich. Thorby

Ovan Siljan

Tel. 400 90

lig t nam n o . ad re ss p å g iro k o rte ts ku p o n g .

Upplaga 1.750 ex.

B eckm ans T ry ck e ri A B , O rsa

Pris 75 öre.

