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Ett hett 50-årsminne
Det var en het sommardag i juni må
nad 1901. Jag och en kamrat voro på
väg till Trunna. Dä, vi kommit mitt för
Strandells, fingo vi se folk rusa i väg
som galningar till Kyrkbyn. Vi vände
oss om för att se, vad som stod på. En
stor rökpelare steg mot skyn och ropet:
” Elden är lös! Elden är lös!” ljöd runt
omkring oss.
Snart hördes kyrk-klockan klämta. Vi
skyndade åter till Kyrkbyn, och då vi
kommo fram var släckningsarbetet i full
gång. En lång s. k', vattenarm hade an
ordnats från Lillån, som vår nästan ut
torkad, och vattenhinkarna langades
från den ene till dén andre fö r att sedan
tömmas i stora sprutan. Det fanns in
gen ordnad brandkår och dåligt med
släckningsmaterial.
Utav torkan som då rådde och vinden
togo lågorna fart. Tätt bebyggt som
samhället var, antändes hus efter hus.
Alla försökte rädda så mycket som m öj
ligt, och kyrkan öppnades, så att de hus
villa där skulle få härbärgera sitt bo
hag. Där uppstaplades så mycket att
kyrkan till sist liknade en saluhall. Hela
Västra Kyrkbyn brann ned, ungefär
sjutton gårdar, däribland tingshuset och
köpmannaföreningens hus.
Byn och omnejden var ett enda eld
hav. Det dånade och brakade, och lå
gorna sträcktes ut lik långa tungor fär
diga att slicka det första bästa som kom
i deras väg.

Eldbränder slungades långa vägar.
Bränt papper hittades efteråt på en mils
avstånd från eldstället, och en gård på
Born, Hedvallsgården, brann i grunden
ned. Eldgnistorna stodo som stora kvas
tar högt i skyn, då husen störtade sam
man, och rop och skrik blandade sig
med det förskräckliga dånet.
Många byggnader, i synnerhet uthus
längor, hade pert-tak, och överallt i nor
ra Kyrkbyn, åt vilket håll vinden låg och
elden drev, sutto folk på taken med
handsprutor för att släcka de gnistor,
som kommo farande ned på de lättantända taken. En liten episod såg jag
i förbifarten, då ja g skyndade till min
bostad, som även började hotas av el
den. Vid kyrkoherdeboställets stora stenladugård stod prästens son med en pyts
spruta och sprutade uppåt väggen oupp
hörligt och på samma fläck, under det
han upprepade: ” Rädda, vad som räd
das kan! Rädda, vad som räddas kan!”
På e. m. kom Mora ångspruta till plat
sen, men då var elden i det närmaste
begränsad, d. v. s. den tätast bebyggda
delen av byn hade lagts i aska.
Kyrkoherdebostället, utom uthusen,
blev räddat till det yttre, tack vare de
stora träden som skyddade det; men
dess inre. var ett enda kaos.
Där hade de som voro med vid rädd
ningsarbetet i sin iver rivit ned och kas
tat ut gardiner, tavlor och många vär
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defulla saker. Möblerna hade rampone
rats icke av eld, utan av ovarsamma
händer och vatten flöt i strömmar inne
i rummen. Bland all denna förödelse satt
prästfrun och klagade över ” hur folk
kan fara fram ” .
Vakt gick både den natten och många
följande nätter, ty det rökte ideligen
och lågor slogo emellanåt opp ur askan.
Även stora sprutan var i ständig rörelse.
Förhöret om hur och var elden börjat,
gav inte något egentligt resultat.
Det antogs, att elden hade börjat i en
snickareverkstad; men då man ej haft
eld i spiseln på dagen, förmodade man,
att någon genom det fö r tillfället öppna
fönstret kastat en glödande tändsticka
eller cigarrett i den där befintliga hyvelspånen.
En stor del av dem som fått sina hus
och sitt bohag brandskadade hade vis
serligen brandförsäkrat i Dalarnas Nya
Brandstods Bolag, men lågt. De övriga
som ej hade försäkrat fingo hjälp och
en insamling igångsattes för de mindre
bemedlade.
A tt många vid denna eldsvåda blevo
hemlösa, säger sig självt, men rum be
reddes fö r dem litet varstans. Somliga
flyttade till anhöriga i närbelägna byar.
Utredningen av eldsvådan tog flera
veckor, och ordföranden i Brandstodskommittén, folkskolläraren E. Eriksson,
hade inte mycken glädje av sitt som
marlov, ty hans hela ferietid togs i an
språk för densmma. Denna eldsvåda le
ver kanske i friskt minne hos dem som
ännu finns kvar sen den tiden.
Ett stöd för minnet är att den inträf
fade under Gävle-utstäliningen, ty en
hel del folk från Orsa hade rest till ut
ställningen och då de kommo åter, voro
åtskilliga av dem utan hern och härd.
C.

L — q v is t.

*-

Erik har nyss börjat småskolan och till
frågas en dag av en farbror hur det är
att gå i skolan. Erik: ”Ä bö eftös litä ö
deda”.

Se till att Eder cykel

N y frisy r till hösten?

får den rätta skötseln. Lämna
in den till fackmannen. Renove
ring, lackering, vinterförvaring.

D A M F R IS E R IN G E N
(Ann-Britt Marcusson) tel. 453

B. S. B A L T E R
Cykel- & Rep.-verkstad
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I egenskap av nykomling här i Orsa
har ja g blivit ombedd att ta mig en titt
på Sörmedsjöns nya skola
och delge
mina intryck för Orsa skoltidnings lä
sare. Trots att det då detta skrives ännu
dröjer en månad, innan skolan skall tas
i bruk, tror ja g nog, att man får en god
föreställning om hur den kommer att ta
sig ut som färdig. Låt oss följas åt!
Vi knogar uppför ” Skerbacken” , tar
in på en avtagsväg åt vänster och har
snart skolan i sikte, där den ligger på
Digerbergets sluttning. Medan vi när
mar oss, lägger vi märke till att skolan
till det yttre är stilren och vacker och
att den inte ” sticker av” alltför mycket
mot den omgivande terrängen. Den är
ett långsträckt tvåvåningshus i rött fasadtegel.
Så är vi framme, och vi drar oss mot
huvudentrén, som är inramad av kalkstensplattor. Vi måste i fortsättningen
ta det försiktigt, när vi kliver mellan trä
bockar, ^arbetsbänkar, rördelar, verktyg,
målarpytsar och allt annat, som hör
samman med ett bygge.
Huvudingången för oss in i första vå
ningens korridor.
Det första intryck
man får i det långa rummet är tyvärr
ganska dystert. Den ena väggen består
nämligen av mörkrött och ganska skrov
ligt fasadtegei. Åsynen av en mörk in-

Ijuddämpande plattor, som tar bort det
besvärliga ekot, och gör det lätt både att
höra och att tala. Rymliga välplanerade
skåp har man hunnit placera in, men
det är också allt. Moderna bänkar och
katedern kommer på samma gång som
barn och lärare. Förlåt! V i glömde att
nämna ” Svarta tavlan” , som faktiskt blir
grön till färgen. Den består av ett m ju
kare material än det vi är vana vid.

frånvaro, men det intryck av ljus och
färgglädje, som vi få tt i de andra sa
larna, det står sig.
Därmed kan vi säga, att vår lilla rund
vandring i den nya skolan är slut. Men
det återstår i alla fall ett par saker att
nämna. Det är en del lokaler, som vi på
grund av byggnadsbestämmelserna tills
vidare får föreställa oss i fantasin: gym
nastiksal, lärarrum, bostäder för vakt-

Ett b e sö k i S ö rm e d sjö n s C e n tra lsk o la
nervägg gör egentligen ingen människa
glad. Men om korridoren har e n oför
delaktig sida så finns det andra, fördel
aktiga saker att notera. Den är natur
ligtvis av modern typ, bl. a. gemensam
för flera klasser. För att i någon mån
lägga sordin på det oväsen, som lätt
uppstår i ett ekande rum fullt med barn,
har man belagt taket med ljuddämpande
ribbor. En annan liten finess, som skolstäderskan säkert blir glad åt, är de
små ribborna, som finns nertill på alla
dörrar. Vi misstänker att de tjänstgör
som ett slags ” sparkskydd” .
Låt oss titta in i ett av de fem klass
rummen, där man som bäst lägger in
korkmattor. Här- är det ljust och glatt.
Stora fönster vid ena väggen och en ljus
färgton överallt bidrar till detta intryck.
Kanske det är särskilt behövligt här, då
alla klassrumsfönster finns på husets
östra sida. På en av väggarna ser vi

Besök uårt

o arustånd

på
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I första våningen ryms också två
slöjdsalar för gossar. I den ena har man
gjort diverse anordningar fö r metall
slöjd, som ju blir en nyhet fö r Orsa folk 
skolor. Ett särskilt rum med plats för
ett ganska omfattande skolbibliotek och
ett materielrum med giasdörrförsedda
skåp vittnar om förutseende byggherrar.
Vi drar oss mot huvudingången igen,
varifrån trappan leder oss upp till andra
våningen. Förutom klassrum finns här
naturkunnighetsrum och handarbetsrum.
Naturkunnighetsrummet är så praktiskt
inrett, att också en lärare med stora
fordringar har anledning att vara nöjd.
Barnen ska här placeras i avsatser vid
särskilda bänkar för att de lättare ska
kunna fö lja med i lärarens försök. Ett
s. k. dragskåp för illaluktande och far
liga kemikalier och mycket annat ingår
i utrustningen. Inventarierna i handarbetssalen lyser tyvärr ännu med sin

Specerihandla
förmånligast hos

W ik n e rs Eftr.
Holen, tel. 2

mästare och lärare samt tyvärr också
bespisningslokaler. Särskilt tråkigt är
det ju att man inte som på andra håll
få tt bygga lokaler för barnbespisning.
Det talades i början om en mörk och
dyster korridorvägg. Men det nämndes
inte vad som finns på den andra väggen.
Jo, där finns fönster, och det som den
lille skolgrabben ser genom dessa fön 
ster, kan han känna sig stolt över: En
betagande utsikt över byarna vid Diger
bergets fot, Orsasjön med sin alltid blå
vattenyta med den ståtliga bergmuren
som mäktig bakgrund. Säkert finns det
i vårt land ingen skola, som har ett så
vackert läge som Sörmedsjöns central
skola.
V i bugar oss för Orsa skoldistrikt och
gratulerar till en ny, praktisk, trevlig
och vacker skola! Men varför inte kalla
den Digerbergets centralskola?
Pelle Jakobsson

H ö s te n s n y h e t e r
nu inkomna i Hattar, Väskor,
Handskar, Scarves, Klänningar
i modernaste modeller och
tyger.
Strumpor i stor sortering.
Bra kvalitéer, billiga priser.

Dahls Eftr., Orsa

Tel. 191, 389
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brukspojkepå 1870-talets Fredshammar.

Förre maskinisten och klensmeden
Abel Nordahl i Skattungbyn är åttio
åtta år gammal och spänstig och vig
som få i den åldern. Ännu har han inte
haft någon känning av reumatism och
inte varit sjuk sedan barndomen.
Han föddes i Tänninge i norra Orsa
17 juli 1863, men redan samma sommar
flyttade familjen till Fredshammar, där
de fick bo i den sedermera så kallade
Långkatekesen. Här stannade de i tolv
år, och Nordahl har mycket att förtälja
från sin barndomstid, särskilt då vi en
dag i bil tar honom med till ort och
ställe.
” V i metade mycket harr på den ti
den” , berättar han, ” och fångade ål i
ett ålkar. På somrarna dök vi från den
bro som då fanns och simmade som fis
kar i vattnet. Vintrarna roade vi oss
med skridskor och kälke. Smidiga gran
skidor med fina utsirningar framtill
kunde man köpa från finnskogarna. Far
var smed och hade god förtjänst, men
vi blev inte bortskämda som barnen nu
för tiden blir. Om söndagarna var det
noga med sabbatshelgden. På förmidda
gen fick vi barn sitta inne med de äldre
och läsa ur postillan och sjunga psalmer
till psalmodikon. Sedan var det att bära
in vatten och ved. Först därefter var det
lönt att fråga, om man fick gå ut och
leka. En del söndagar rodde vi till Skatt
unge kyrka. Då hade vi linkläderna på,
men dem fick vi byta ut så fort vi kom
hem.
Vid midsommar var det minst två da
gars fest pä bruket. Då kläddes en stor
m ajstång med kransar och slingor av
grönt, och socknens skickligaste spelmän
togs hit. På herrgården hade man bryggt
hemöl, som nu bars ut i stora såar.
Ibland kom förvaltare Larsson på B äc
ka åkande med parhästar och livréklädd

Orsa
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L å n g k a te k e se n .

kusk. Det såg stiligt ut, och vi barn
kivades om att hålla upp grindarna, så
vi skulle få grindslantar.
Mitt emot längan där vi bodde var en
lång rad med ladugårdar och lador.
Många smeder hade kor, getter och
höns. En del lånade kor från Mora un
der sommaren. Vi sålde mycket ägg på
herrgårdarna i Mora. Vi gick hela vägen,
och från det ja g var 8— 9 år följde jag
ofta med mor på dessa vandringar. På
brukskontoret tog man hem kaffe, soc
ker och säd åt oss att köpa. För övrigt
åt vi mest potatis, sill och strömming.

G e n o m ” s u m p e n ” le d d e s v a t t n e t
t i l l s m e d ja n .

Strömmingen hade vi på tången och
stekte över elden. Längs älven hade
bönderna sina små kvarnar, där de mal
de säden. Men dessförinnan torkades
denna på de heta valven över smälthärdarna, där sädeskornen hälldes ut på
plåtar och rördes omkring med en raka.
I skolan hade vi en duktig lärare
som hette Eriksson. V arje examen gav
han dem som skött sig bra pengar eller
böcker som belöning. När de stora poj
karna gick och läste för prästen, fick vi
skolpojkar hjälpa till i smedjorna i de
ras ställe. Läsbarnen undervisades i perrioder på några veckor i taget. På det
sättet kom jag att tillbringa växelvis
någon vecka i smedjan och någon vecka
i skolan fr. o. m. tio års ålder.
I en lång rad av smedjor under sam
ma tak bearbetades järn, som fraktades
upp från Bäcka. Där ja g arbetade till
verkades järnstänger av 7 % tums bredd
och med % tums kant för export. Hur
långa de var kommer ja g inte ihåg. I
vardera änden stämplades brukets mär
ke, i vilket inom en stålring stod F H
på sidorna om dalavapnet. Dessutom
stämplades ett nummer i ena änden.
Med häst fördes de färdiga stängerna
till Orsa för att med båt skeppas över
Orsasjön och Siljan.
Under varje skift tjänstgjorde en
smedmästare, en dräng och en dammbordsryckare. Alla var klädda i långa
linneskjortor och träskor. Som dammbordsryckare hade ja g till uppgift att
med en lång stång reglera vattentillför
seln, så att hammaren gick lagom fort.
Det gällde att vara påpasslig. Då mäs
ter slog nedåt med armen, betydde det:
” Plela åa!” och ja g drog på för fullt.
Men då järnet skulle slätas, ruskade
han på huvudet som tecken, att hamma
ren måste gå saktare. V arje smälta de-
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Handskar, Vantar, Handväskor, Scarves, Klännings
tyger, Flaneller m. m. Vantar, Strumpor.
Låga marknadspriser!

EMMA

God sortering!

OLSSON
Telefon 125
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lades upp i tre— fyra järnstycken att
smida stängerna av. När tre smältor var
avklarade var skiftet slut. Det tog un
gefär åtta timmar. D å vi höll på med
sista smältan, var det tid fö r mig att
gå och väcka nästa arbetslag. Det var
gott om vilda djur i trakten. Älgar gick
ibland rätt igenom bruket. Björnar höll
till rätt nära, och då vi pojkar gick över
bron i mörka nätter fö r att väcka dem
som bodde på andra sidan älven, hände
det att vi tog av oss träskorna av rädsla
för att vargar annars skulle höra oss.
På Fredshammar använde man sig av
fransksmide, en metod då färskning och
smältstyckenas vällning sker i en och
samma härd. Luften till smälthärdarna
leddes genom gjutjärnsrör från ” blåsmaskiner” , som gick med vattenhjul. En
stångjärnshammare var kraftiga don.
Tre smältor gick åt fö r att tillverka en
sådan. Städets underlag var en viktig
detalj. Vid varje slag av hammaren
måste det fjäd ra något, så att det inte
blev stumt för armarna, när man höll i
tången. Längst under lade man därför
granris och mossa. På detta ställdes en
stubbe förstärkt med järnringar, som i
sin tur omgavs av bräder, och det hela
omslöts av kraftiga järnringar. Där
ovanpå placerades själva städet.
Under smälthammare slogs smältorna
fyrkantiga. A v det sämre kantjärnet
gjordes hästskor. För övrigt tillverkades
även plogbillar, liar, spik m. m.”
I dag finns endast spiksmedjan kvar.
Och även den är förändrad till det yttre.
Med hjulstockarna, några städ, den spet
siga knipphammaren och den platta
spikhammaren är bevarade. Vid en vägg
står också en bänk, där klensmederna
höll till. Själv har Nordahl aldrig arbe
tat i spiksmedjan, men han demonstre
rar, hur småpojkarna slog huvud åt spi
karna. Smeden förde ned spiken i hålet
i det s. k. tornet — en U -böjd järnstång
fäst vid en stubbe — pojken passade på
med tre raska slag. Så ur med den fär
diga spiken! Det gick undan med fart.
Genom Nordahls livfulla berättelse

Skolnytt.
Sextio år
fyllde lärarinnan fröken Kerstin Talu,
Torrvål, den 25 sept.
Nya lärare.
Två lärarinnor tillträdde vid detta läsårs
början ordinarie tjänster i Orsa. Den ena
är fru Mårts Dagmar Hansson, Aberga,
har vi förnummit som ett eko av det
gamla brukets pulserande liv, sådant det
tedde sig för ett åttiotal år sedan. Stilla
står nu spiksmedjans hammare. Borta
är smeder och drängar. Endast forsen
sjunger och brusar som förr.
L . E.

som förut under många år tjänat distriktet
som extra ordinarie och som därför är väl
känd både i skolområdet ocn i kamratkret
sen. Den andra är fröken Berta Wikberg i
Nederberga, som kommer långväga ifrån.
Hon har tidigare tjänstgjort i Arvidsjaurs
skoldistrikt i Lappland.
Flera lärare har även tillträtt extra eller
extra ordinarie tjänster. Sålunda tjänstgör i
Kyrkbyn den kände spelmannen Pelle Ja
kobsson från Säter, i Skattungbyn kantor
Stig Bergerheim från Göteborg och fru
Anna Holting-Andersson från Tackåsen
(läs Kallmora).
Vi hälsar alla dessa nya lärare välkomna
till vårt skoldistrikt. V i hoppas, att de ska
trivas både med barnen och med kamra
terna.
M u s ik u n d e r v is n in g e n

kommer under detta läsår att fortsätta
efter samma linjer som förut. De resultat,
som visades fram vid musikuppvisningen i
våras, bör sporra både elever och lärare
till nya tag.
Musikkommittén består under detta år
av hrr E. Berglöf, Nissa E. Ersson och Hj.
Hedman.

” S p i k t o r n e t " - u p p t i l l fi n n s e tt h å l
fö r sp ik e n .

Många skolbarn.
Antalet skolbarn inom distriktet var vid
terminens början 797. Föregående år var
sifran 762. Första klassen har 147 elever,
andra 133, tredje 118, fjärde 103, femte 106,
sjätte 113 och sjunde 77.
I Kyrkbyn, Trunna och Hansjö är små
skolorna alldeles överfulla. 11 barn från
Born fraktas upp till Slättbergs småskola,
3 barn från Trunna har måst överföras till
annan skola och från Västra Hansjö, där
det blev 33 elever mot beräknade 26, har
ordnats skolskjuts till Holens skola för en
del av barnen.
Ny skolläkare.
Till skolläkare fr. o. m. höstterminens
början har förordnats provinsialläkaren Dr
Rune Sjöholm.
L ov d a ga rn a

N u stå r h a m m a r n a s tilla .

under höstterminen blir den 1, 29 och 30
okt. samt den 24 nov.

Memttemaden
(iötyatL med lapet&ma ...
Vare sig Ni är hyresgäst eller värd vill Ni ha moderna, hållbara
tapeter, som göra en våning trivsam i många år. Se våra provkartor,
smakfulla mönster och läckra färger från början till slut.

Landets ledande fabriker äro
representerade genom oss.

ORSA FÄRGHANDEL
A. Ferneman

Tel.^340
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Din klara sol går åter opp:
Jag tackar dig min Gud.
Med kraft och mod och n yfött hopp
Jag höjer glädjens ljud.
Frisk men ändå stilla ljuder Wallins
morgonpsalm ute på Rosentorps gamla
kyrkogård. Solskenet brytei igenom det
grå dis, som vilar över bergen, och kom
mer några lingonklasar att lysa ännu
rödare mot den grå stenmuren. Vid det
stora trädet på kyrkogården står pros
ten Hambraeus, och strax innanför mu
ren har byns befolkning förenat sig med
kyrkofullmäktigeledamöter från Orsa,
som tillsammans med fruar och övriga
inbjudna gäster denna dag är ute på en
rundfärd för att bese Finnmarkens
kyrkogårdar.
Här är endast den gamla stenmuren,
som minner om platsens ursprungliga
ändamål. Inga kors, inga gravkullar, in
gen grönska utvisar några bestämda
gravplatser. Men muren, den nya röda
grinden och den rena planen innanför
ger ett starkt intryck av helgad avskild
het.
Prosten erinrar om dem som i denna
by odlat och byggt, och ur en gammal

På den nya kyrkogården, som ligger
högt på en kulle i början av byn, finns
blomsterprydda gravar med gravstenar
eller vita kors, och av årtalen ser man,
att denna gravplats började användas
på 1850-talet.
Färden går vidare. Först 6 km tillbaka
fram till stora landsvägen och så norr
ut ungefär lika långt. Plötsligt skymtar
Kvarnbergs by klättrande uppför slutt
ningen. Invid stora landsvägen ligger
nya kyrkogården. De nykrattade gångar
na, de snörräta raderna av vita kors ly
sande mot markens friska grönska och
den utomordentligt vackra grinden krönt
av ett vitt kors — allt vittnar om kär
leksfull vördnad för fädernas minne.
Här är skogvaktare Erik Gustafsson
den drivande kraften. Han tar också
emot oss i dag och ledsagar oss till skol
huset, där ett välförsett kaffebord vän
tar. Genom anslag från kyrka och besparingsskog har här utförts en genom
gripande renovering, och byn har fått en
trevligt inredd samlingssal. Kvarnbergs
gästfria värdinnor med fru Gustafsson i
spetsen välkomnar oss och serverar ett
härligt kaffe. Hambraeus ger några
glimtar ur den finske studenten Karl

E n d a st m u ren är kvar .

. .

kända, och på dem har nyligen vita kors
med namn och årtal uppsatts. Marken
känns mjuk och nybearbetad, och en
svag grönska spirar i lövträdens skug
ga. Staketet undersöks, och man finner,

Vallfart till Finnm arkens h e l g e d o m a r
skriftresebok för Finnmarken, som förts
från 1791 till 1801, hämtas namnen på
några av Rosentorps tidigare invånare.
Här har de i avskildhet framlevat sitt
strävsamma liv, och här bar de funnit
sin sista viloplats. När någon var död
måste byborna förr oftast själva begra
va den döde. På kistan brukade man då
ställa en påle, som sedan stack upp ur
den igenskottade graven. När så präs
ten kom på sitt årliga besök, förrätta
des jordfästningen. Då drogs pålen upp,
och de tre skovlarna mull kunde genom
hålet nå kistan.

Ual

l/liom

att vi öppnat försäljnings
lokal för MÖBLER i Slotts

Axel Gottlunds dagbok från dennes resa
i svenska finnmarker 1810. Han var ut
sänd fö r att undersöka finnarnas lev
nadsförhållanden i Sverige. I hemlandet
trodde man dem här vara utan rätts
hjälp, utan undervisning och själavård
och hållna i stort förtryck. Gottlund
fann dock, att de finska ättlingarna
nästan helt glömt det finska språket och
allt mera besläktats med svenskarna,
varför de knappast längre kände sig som
främlingar.
V i besöker även här gamla kyrkogår
den. Här är många gravplatser ännu

Nyheter från modellhatt-

att nya stolpar snart kommer att behö
vas. Tanken går tillbaka till stenmuren
kring Rosentorps gamla kyrkogård, och
man hade nästan velat önska en sådan
säker väktare genom tiderna även för
denna plats.
Genom Noppikoskis gränsby, längs
Oreälvens branta stränder och på den
berg- och dalbaneliknande Älvhovägen
går färden vidare mot Myggsjö. Vid Väsingkoski måste vi göra ett litet uppe
håll för att se, var den gamla älvfåran
gått fram. Ungefär hundra meter från
vägen finner vi den djupt nedskuren

O r s a b o r och
m ark n ad sb esö k are!

utställningen \ Stockholm
hemkomna till marknaden!

gården. Vänd Eder till y r
kesmannen, som lämnar ga
rantier för såväl materiel

Specialavdelningar för
MODEARTIKLAR,
GARN- och HANDARBETEN

som arbete.

Kom in och se höstens nyheter!

Vi kan i år till marknaden
bjuda Eder ett mera sorte
rat varulager än någonsin
förr . . .
Bl. a. Japanska kaffekoppar
i olika färger och mönster
till låga priser.
G ör

F :a Sto p p m ö b ler

6

oss ett besök!

Albert Andersson

Slottsgården, Orsa

M ode

Tel. 6 7 9

T e l. 4 , O r s a

§ Handarbetsaffär

CENTRALBODEN
Tel. 298, Orsa
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Gamla älvfåran vid Väsingkoski.
Våsingkoski.

Den vackra grinden i Kvarnberg.

mellan hårda, branta stenväggar, som
skarpt kontrasterar mot den skogens
mjuka matta vi nyss vandrat på.
En hänförande utsikt har M yggsjö att
bjuda på, men så ligger den också högst
av de byar vi i dag besöker. Nedanför
oss glittrar Kvarntjärn, och av Korpimäki och Loberget, som vi tidigare upp
märksammat bl. a. från bevakningstornet på Koppången, ser vi nu motsatta
sidan.
V i följer Ulvsjövägen längs Ämåsjön.
Tre tranor flyger upp och försvinner ut
över myren. Ängsullen nickar med sina
vita tofsar vid vägkanten, och m jölk
örten, som nedåt storbygden redan är
utblommad, står här i sin fagraste
blomning. Plötsligt kommer vi fram till
en avtagsväg åt vänster. V i förstår, att
det måste vara den nya vägen mot Untorp men tycker, att en vägvisare nog
skulle behövas här uppe i vildmarken.
Över Jämtån och Harpbäcken bär det
ned förbi Harpsjöarna, och så träffar vi
på Unån.
Vidare bär det söderut, tills vi viker
in på en väg, som leder över Unån och
i sick-sack strävar upp mot Untorp. Ne
danför oss sträcker Dyverdalen ut sig,
och fram för oss i fjärran skymtar Andjusvardens kala topp. Förvånad blir man
att även se en skoglös topp i söder. Men
snart får vi veta, att det är Laduberget,
som efter avverkning avbränts, så att
den nya skog, som sedan såtts får bättre
möjligheter att växa upp. Rena, vida
” fjällvidder” inom Orsa socken! Det
blir något att tänka på för skidsäsongen.
Matsäckarna plockas fram, och i den
trevliga skolan tar Emil Hamrén med
familj hjärtligt emot oss. Ur en stor
hink bjuds vi ta så mycket härlig mjölk
vi orkar dricka, och vid ett stort k affe
bord, som kyrkofullmäktige ordnat med
och untorpsborna dukat fram, få r by
folk och gäster en trevlig stund tillsam
mans. Sången ljuder, och prosten och
Nissa Erik underhåller oss med fiolspel.
Hambraeus erinrar bl. a. om småskollärare Stenkvist, som tjän stgjort i Mygg
sjö och Untorp och på sin tid i M yggsjö
hade en del barn boende i skolan, ordna
de barnbespisning, gjorde madrasser av
säckväv och sydde flanellskjortor åt

dem. I vördnad stannar vi inför minnet
av de lärare, som här ända upp till 20—
25 år bedrivit sin fostrargärning. Och
då man ser de präktiga skolhusen i de
olika finnmarksbyarna, måste man hög
akta de vidsynta män, som på sin tid i
ledningen för Orsa till folkundervisnin
gens och de isolerade bygdernas from 
ma genomdrivit byggandet av dessa
skolor .
” Ute susa tallarna och björkarna de
buga,
kvällens sista fågel slår sin sista drill.”
Med sången vi nyss sjöng ljudande
inom oss står vi snart vid det vack
ra järnstaket, som omsluter Untorps
kyrkogård. Skymningen börjar sakta
komma. Men innan solens sista strålar
försvinner, hinner de också belysa sam
lingen på Näckådalens kyrkogård. T o
nerna av Rosentorps begravningspsalm
ljuder från fiolen; stilla svävar de ut
över nejden och upp mot aftonhimlen.
Slutorden i dagens predikotext möter oss
med sin innerliga maning: Kommen till
mig I alle som arbeten ocli ären betun
gade, så skall ja g giva eder ro. Asparnas oroligt rasslande blad ger relief åt
den övriga stillheten runt omkring oss.
Vår ” vallfart” är till ända. Tacksamma
för vad denna dag givit stämmer vi in i
Wallins aftonpsalm:
Så går en dag än från vår tid
Och kommer icke mer,
Och än en natt med Herrens frid
Till jorden sänkes ner.
L. E.

En marknad
i Orsa utan ett besök i
AUG.

LARSSONS

affä rslokaler
är ingen marknad!
D el ä r h o s h o n o m

Ni s k a ll

g ö r a fy n d e t!

DA M ERN A :
Kappan eller P ä lse n , Handskarna,
Väskan, Blusen, Kjolen, Strumporna,
Kapp- eller Klänningstyget.
H ERRARN A:
Kostymen eller Vinterrocken, Hatten,
Mössan, Skjortan, Slipsen, Sport- eller
arbetskläderna.
Vårt lager av nyheter är denna höst
större än någonsin tidigare. Glöm ej
att vi alltid sökt och fortfarande söka
tillhandagå med bästa möjliga kva
litéer. Alla inbjudas till ett besök, om
ej förr så till Orsa marknad.

Aug. Larsson, Orsa
M a n u fa k t u r ,

D a m k a p p or, D e r r e k ip e r in g
T e le fo n

21

Slilla ljuder tonerna över Näckå
dalens kyrkogård.
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H U R S L IP P A T A N D R Ö T A ?
A v chefen för folktandvårds
kliniken i Orsa Dr Sven-Åke
Andersson.
Ofta hör man sägas, att allt efter som
skoltandvården utbyggs, så kommer bar
nen att få allt bättre tänder. Detta är
ett påstående, som endast till en del har
fog för sig.
Den tråkiga sanningen är att det icke
är m öjligt åstadkomma utläkning av
tandröteangreppen; ej heller kan tand
läkaren ensam förhindra uppkomsten av
nya hål i tänderna, utan han kan endast
reparera de redan uppkomna skadorna.
Endast genom regelbundna tandläkarbe
sök + egna åtgärder kan man tänka sig
kunna minska möjligheterna för uppkoråsten av tandröteangrepp. De före
byggande åtgärder, som kan komma
ifråga, måste givetvis grunda sig på vad
som är känt ifråga om tandrötan.
Först bör kanske nämnas att benägen
het, disposition, för tandröta nedärves.
Dispositionen är givetvis olika för olika
individer; vissa är t. o. m. helt immuna.
Denna arvsfaktor kan man icke ändra.
Däremot är icke sagt att de, som har
stor disposition för tandröta, skall från
början ge slaget förlorat. Man kan åt
minstone försöka hålla tillbaka intensi
teten hos tandröteangreppet.
Så kommer vi till frågan om tändernas
och speciellt emaljens förkalkning. Brist
fällig sådan under tändernas utveck
lingsperiod kan sänka motståndskraften.
Den är dessutom om öjlig att förbättra,
eftersom någon mineralomsättning inte
äger rum i den färdigbildade emaljen,
vilken som ett skyddande hölje omger
tandens inre och mera ömtåliga delar.
Emaljens förkalkning börjar redan före
barnens födelse och avslutas vid 3— 5årsåldern (hos 12-årstanden något se
nare). Mjölk, smör, ost, ägg samt frukt
och grönsaker ger de erforderliga förut
sättningarna för en tillfredsställande
förkalkning.
Vad beträffar själva uppkomsten av
tandröta har man funnit följande. På
emaljen, åtminstone på mera undangöm
da ställen, t. ex. mellan tänderna, finns
en tunn beläggning, där allehanda svam
par och bakterier frodas. Det stora fler
talet av dessa lever i ett slags neutralt

Ingen M A R K N A D
utan ett besök som vanligt i

N y a J ä rn h a n d e ln
Tel. 252
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tillstånd med kroppen, medan några har
skadegörande verkningar. Den bacill,
som intresserar i det här sammanhanget,
har den egenskapen att kunna sönder
dela enkla sockerarter till mjölksyra. Vi
vet ju, att våra födoämnen huvudsak
ligen består av fetter, kolhydrater och
äggviteämnen. Kolhydraterna består hu
vudsakligen av stärkelse, sammansatta
och enkla sockerarter. De båda först
nämnda ombildas till en del i munhålan
till enkla sockerarter av ett enzym, som
finns i saliven. E fter tillförsel av sockerhaltig föda bildas det såiunda m jölk
syra i de ovannämnda beläggningarna på
tänderna. E fter c:a 10 min. blir syran
så stark, att en upplösning av underlig
gande ytskikt av emaljen kan äga rum.
Efter ytterligare c:a 20— 30 min. blir sy
ran åter svagare, såvida icke nytt nä
ringsmedel för bakterierna, d. v. s. socker
eller liknande, under tiden har tillförts.
Det är således endast under relativt be
gränsad period efter varje sockertillför
sel, som förutsättningar för tandrötean
grepp föreligger. Så bildas en urgröp
ning i emaljen under beläggningen. Ur
gröpningen fördjupas, och angreppet når
så småningom tandbenet. Detta är min
dre motståndskraftigt än emaljen, var
för förstörelsen här får ett snabbare fö r
lopp och blir mera omfattande. I urholk
ningens spår följer förruttnelsebakterier,
som verkar på sitt sätt. Angreppet når
slutligen pulpan, varefter tandvärken
börjar bli kännbar.
Vad kan man tänka sig för åtgärder
för att förebygga och om m öjligt fö r
hindra detta förstörelseverk? Tar man
bort förutsättningarna för syrabildning
en, rycker man ju undan grunden för
hela processen. Tyvärr finns det inget
medel att eliminera ifrågavarande bacill
med utan att förorsaka skador på andra
sätt. Då återstår endast att på något
sätt ändra kostföringen.
Det var ju under en halvtimme efter
varje förtäring av socker och liknande,
som angreppet varade. Kan man ned
bringa sammanlagda angreppstiden per
dag är det ett steg i rätt riktning. Bäst
gör man detta genom att äta så få gån
ger som möjligt, alltså inskränka på allt
ätande mellan de ordinarie måltiderna.
Vidare hade man 10 minuters respit ef

ter varje mål innan angreppet nådde full
styrka. Här har man ju tillfäne till tandborstning och munsköljning. Tandborst
ning på kvällarna är också att rekom
mendera, så att inga ” kolhydratdepåer”
finns kvar i tänderna under natten.
Födans konsistens spelar också stor
roll. Finfördelad, mjuk och fram för allt
klibbig föda ger sämre mekanisk rengö
ring av tänderna än mindre bearbetad
sådan. Föda som fordrar kraftig tuggning ger dels 1. bättre rengöring av tän
derna genom att en massa beläggningar
helt enkelt tuggas bort, dels 2. kraftigare
salivproduktion. Saliven har en neutrali
serande verkan på redan bildad syra.
Dessutom åstadkommer den en utspäd
ning av syran och därmed försvagning
av denna. Mjuk och fram för allt klib
big föda innehållande socker är absolut
olämplig. Den fastnar på och mellan tän
derna och bildar depåer, som tillhanda
håller den i sammanhanget aktuella ba
cillen med material för syrabildningen.
En sammanfattning av åtgärder som
kan tänkas genomförbara:
1. Inget ätande mellan huvudmålen,
fram för allt icke av produkter av mjöl
och socker. Äter man nu ändå sötsaker,
något som väl är svårt att helt förbjuda,
så är det bättre äta lite mera på en
gång och sedan låta bli än att småäta
under hela dagen. A tt t. ex. jäm t suga
på tabletter är nog det. värsta man kan
ta sig före.
2. Tandborstning eller åtminstone
munsköljning med ett glas vatten efter
varje mål samt tandborstning varje
kväll.
3. Undvik klibbiga, sötade födoäm 
nen, fram för allt klibbande sötat bröd,
samt naturligtvis sötsaker i största all
mänhet. Brödet bör vara osockrat samt
väl jäst och bakat. Födan bör överhu
vud taget vara av den beskaffenheten
att den fordrar ordentlig tuggning.
Det är kanske svårt att helt följa
dessa anvisningar, men man kan ju åt
minstone försöka. Tandrötefrekvensen
hos barnen här i Orsa har ju antagit så
dana proportioner, att alla möjligheter
bör användas för att vända på d e n ut
vecklingskurvan.

Kvalilets-

Musikinstrument med tillbehör

märke för
bröd.

Leksaker i stor sortering

Musik S Hem slöjd
G. Klockar

Tel. 320
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I timmerskogen
på 90-talet.
Skogsarbetarnas baracker var mycket
enkla på 1890-talet. Men tro inte, att det
bara fanns små usla kojor! Nej då. Så
där en 20—30 man kunde bo i somliga av
dem, berättar Fräs Erik Andersson från
Boda socken i en artikel i Dalarnas Hem
bygdsbok. Och uppe vid Bäverån, 4—5 mil
från Orsa kyrkby, fanns det på den tiden
många baracker och dessutom stallar för
inte mindre än 30 hästar. En sådan där
barack bestod av ett enda rum och var
hoptimrad av obilade torrfurustockar. Nå
got trägolv hade man inte brytt sig om
att lägga in, men i kojans mitt hade man
timrat en rektangulär lår av granslanor.
Denna lår var fylld med jord och sten, som
utgjorde eldstad. I taket ovanför fanns ett
ganska stort hål, genom vilket röken skulle
leta sig ut. Utefter båda långväggarna
fanns britsar, som inte endast var sitt- och
liggplatser utan också matbord. De stod
tätt intill varandra och vände ena kort
ändan mot väggen. De som skulle ligga
på dem, gjorde klokast, om de lade fotterna
mot väggen och huvudet inåt eldstaden,
för annars kunde det hända, att deras hår
under natten fastnade vid istapparna, som
ofta prydde väggarna. Dessutom borde de
ligga så stilla som möjligt och inte uppta
plats i onöan, för den del av britsen, som
var och en förfogade över, var endast 6 dm
bred.

Foto ramar
bör Ni köpa hos oss. Vackra, moder
na ramar till priser i absolut särklass.

H U G IN
dammsugare
S-märkt. 2 års garanti. Tystgående
motor. En dammsugare i toppklass till
ett pris som är utan jämförelse. 210:-.

Handarbetsväska
med sidofickor. Äkta galon. Kr. 10:-.

Shoppingväskor
Äkta galon. Från kr. 20:-.

N o g var det trångt i skogskojorna, men
det kunde kännas underbart att komma in
i dem från rasande oväder och bitande kyla
utanför. Bäverån slingrar fram genom
mycket avlägsna skogar, och de arbetare
som skulle till dem och arbeta måste ofta
övernatta på vägen dit. Fräs Erik Anders
son berättar om hur de då trängde hop sig
i någon usel koja, medan hästarna stod
under bar himmel, fast det var så kallt,
att kvicksilvret i termometrarna frös. Då
ville det till, att man hade både ect och tvä
hästtäcken och dessutom en skinnpäls att
svepa om varje häst. Det fanns verkligen
också karlar, som var så väl utrustade, och
både folk och hästar klarade sig.
Men inte endast kylan kunde tvinga in
karlarna i kojan. Det fanns snövintrar på
90-talet också. Så här berättar Fräs Erik
Andersson:
”Kojan där vi bodde — en tämligen bra
koja — nybyggd för ändamålet, samt häst
stallet, snöade fullkomligt ner. Endast ett
svart hål där rökskruven gick upp genom
snömassorna tydde på förekomsten av en
koja någonstans öärinunder. Snöflingor
liknande små killingskinn singlade och da
lade ständigt i luften och ökade det redan
förut mer än tillräckligt djupa snötäcket.
När det fruktansvärda snövädret äntli
gen en gång slutade hade snön ökat med
inemot en halv meter. När vi lyckats
skotta upp några rännor ned till koj- och
stallsdörrarna såg det ut som om man
skulle ned till några mystiska källarhålor.
Vi fruktade storligen att takåsarna skulle
brista under de kolossala snömassorna.”
Om arbetarna hindrades från att arbeta
en längre tid, var det rena katastrofen för
dem. De dagar arbetet pågick för fullt
höll sig dagsförtjänsten omkring 4— 5 kr
för häst och karl och omkring 2:50— 3 kr
för huggare. Eftersom det tog lång tid att
komma till arbetsplatsen och att ställa i
ordning denna, gick det många dagar utan
förtjänst. När den sammanlagda förtjän
sten slogs ut på alla dagar som använts,
ansågs det därför, att förtjänsten var då
lig. Fräs Erik Andersson berättar om att
bolagen kunde betala åtskilligt mer ibland,
om de inte på annat sätt kunde få ar
betare. Han var själv med om att tvinga
fram en så hög arbetsförtjänst, att ingen
på den tiden hört talas om maken — 25 kr
per dag för körare och häst.
Om livet i timmerskogarna på 90-talet
berättas mycket mer i Dalarnas hembygds
bok. Den kan man köpa för 7 kr i bok
handeln. Men medlemmar i Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund erhåller bo
ken mot medlemsavgiften, som är 5 kr.
Medlemskap vinnes genom anmälan till för
bundets exp. Vasagatan 28, Falun, tel. 97.

Brita Sundström

Vid midsommardagens hembygdsfest på Gammelgården i Orsa talade
komminister Stig Sundelin om mid
sommaren och bygden. Som avslut
ning på sitt tal läste han följande

H Ä LSN IN G

TILL

ORSABYGDEN
Hembygd, var hälsad, du storslagna
bygd,
med arv ifrån fram farna dagar,
så tryggt du här vilar i storskogens
skygd,
med gamla gårdar, med tuppor i hult och
hagar.
Vägar slingrar båd' hit och dit,
och avstånd stundom bli långa,
från H ol’n till Untorp det är en bit,
och ägorna smala och många.
Från Ödarv är det en frö jd att skåda,
från Fryksås bjuds oss en dejelig syn,
och skogarna norröver doftar av kåda,
och livets nödtorft finns uti ” byn” .
Främlingar kommer och främlingar far,
beskådar, beundrar och vänder,
men ingen från ” ossfolket” den tanken
tar,
att Orsa är bäst ibland ” länder” .
S. S— n.

Berglinds
säsongnyheter. . .
Kläder för välklädda herrar —
står som motto för vår höst
sortering av eleganta herr
kläder.
Till marknaden ha vi full sorte
ring av kostymer, överrockar
och 3/4-långa rockar, modernt
och elegant skurna och i goda
kvalitéer. Detta tillika med för
månliga priser är garanti för
att Ni gör en god afFär.

Ni

som

s k jo r la ,

fu n d e r a r
s lip s

e k ip e r in g s a r lik e l,
a llt, s o m

på

e lle r

en

n y h a ll,

någon

fin n e r

annan

hos

oss

h ö r sam m an m ed en m o

d e rn h e r r e k ip e r in g .
#

Tungelkalln.

Varuhuset
Orsa

Skolan har börjat. Lärarinnan gör ett
försök att lära nybörjarna det första
ljudet, som är M. För att göra det hela
mera åskådligt ritar hon en måne på
tavlan och frågar: ” Vad kan det här
vara?”
Med ett glatt igenkännande ropar en
pojke: ” Tungelkalln” .

Bj&tgiutds
------ O R S A ------
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FRÅN SKO LBÄN KEN
Trollpojken Luns
I den stora skogen låg ett berg, som hette
Gråberget. Där bodde för länge sedan en
pojke, som hette Luns. Han var en hemsk
rackarunge. Ibland tog han trollfars glas
ögon, så att han inte kunde läsa sin troll
tidning. En annan gång kunde han ta troll
mors kaffepanna. Då fick både hon och
trollfar vara utan näverkaffe. Hur mycket
trollfar än grälade och slog honom, så hjälp
te det inte. En gång skulle trollfar och
trollmor bjuda alla troll de kände på mid
dag. De fick stuvade flugsvampar och gratinerade råttsvansar. När alla gästerna ha
de ätit, var det bara Luns kvar. Han hade
knappt ätit någonting, för han ville ha
vsCrgkött, så han kunde bli riktigt stygg.
Men då blev trollfar så arg att han tog
Luns och gick till skogssjön. Där doppade
han Luns. För vatten är det värsta troll
vet. Sedan den dagen var Luns den snällas
te pojken i hela skogen.
LENA SVENSSON
Klass 5

r
Glad och god arbetshäst
önskar vi alla våra unga
författare
och
tecknare!
Många av er återser här
gamla
bekanta
uppsatser
från vårterminen.
Vi hop
pas det blir ett glatt åter
seende, som ska sporra till
nya krafttag.
Börja redan
nu att tänka ut något vac
kert eller roligt eller båda
delarna till nästa nummer,
som kommer ut före jul. Och
öva dej flitigt!
H ur skulle det vara, om
du och ett par kamrater slog
era kloka —
för det är de
väl? —
huvuden ihop och
gjorde en tidning alldeles på
egen hand med vackra mål
ningar och roliga sagor och
pahittiga annonser? Mamma
och pappa och lärare blir
säkert glada, om de får se
” Fyrpojksbladet” eller ” Treflicksposten” eller vad ni
tänker kalla er tidning. Sätt
igång, och lycka till!

När jag mötte Svarte Petter.
En gång när jag var ute och gick, mötte
jag en svart gubbe. Då frågade jag vad han
hette. Då svarade han: ”Jag heter Svarte
Petter.” Då sa jag: ”Var har du din påskakäring då?” ”Hon är och letar efter kaffe
pannan och katten.” — Just när vi stod och
pratade, kom hon. Och då sa jag: ”Har du
hittat kaffepannan och katten nu?” ”Ja, jag
hittade dem uppe i skogen bredvid ett berg.”
Och så satte de sig på kvasten, och så ska
kade hon på huvudet. Då började det låta
så här: put, put, put, put. Och så försvann
de.
SÖREN THURESSON
Klass 3

Ugglan.

V

En dag i förra veckan var det en sparv
uggla på Göstas fågelbord. Den tog en siden
svans och sen drog han den in i fågelholken.
Men han fick inte in hela sidensvansen så
att han drog av sidensvansen huvudet och
tog det med sig in i holken. Men då satte
Gösta dit en papperstuss för hålet och tog
ner holken och bröt opp taket och gick opp
med ugglan och la ugglan i en låda. Sen åk
te Gösta till Våmhus och tog en bur. När
han kom hem satte han in ugglan i buren.
Men nu är den lös och flyger inne i köket.
En kväll satt ugglan under bordet när jag
och Ture kom opp. Sen skulle Sonja och
Gösta till Orsa. Då tog jag ner ugglan till
oss och släppte den. Då flög den och satte
sej på Tures jacka. Där satt hon länge. Sen
flög den till diskbänken för att den var
törstig. Då gav jag ugglan vatten. I fre
dags dog ugglan i Göstas hand.
STIG NIRS
Klass 2

Mirran.
En dag när jag och Andersson var ute
och fiskade fick vi två stora abborrar. Mir
ran skulle få en och Slicketass skulle få den
andra. Men när vi kom hem så var Mirran
inte hemma. Vi gick ner i trädgården, då
hörde vi det jama vid uthuset. Vi gick dit
och fann Mirran liggande bakom huset, hon
hade blivit överkörd av en bil. När jag skul
le lyfta upp henne, så tappade hon benet.
Sen kom en farbror till pappa. När jag var
på söndagsskolan så var pappa och farbror
Matson och slog ihjäl Mirran och vi be
gravde henne. Sen satte Vi blommor på gra
ven och gjorde ett träkors och satte där.
BENGT HANE
Klass 2

Beställ

Elhandel fordrar kvalité!

julklappsförstoringen

Vänd

E der

d ä r iö r

s p e c ia la ffä r e n

I tid! Varför Inte redan nu?

då

m ed
det

iö r lr o e n d e t ill

g ä lle r

in k ö p

av

Armatur
O rder till jul måste vara
inlämnade före den 1 dec.

:avUlla Timander, klass 3
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Spisar
Motorer
Kaminer
Tvätt- &
diskmaskiner

Höstens rikhaltiga sortering
i ALBUM finner Ni hos oss.

ecjcit
TEGMANS Fot o
Orsa, tel. 93
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I Gävle och Furuvik.

Simk ursen.

I sommar har jag fått lov att hjälpa till
hemma, men för att jag gjort det, fick jag
följa min syster till Gävle, där hon ar
betar.

Då jag gick på simkursen, hade vi så
roligt. Innan vi började i vattnet, fick vi
ha torrsim, först med benen några gånger
och sedan med armarna. När vi hade lärt
oss simtagen, gick vi i vattnet. Två dynor
hade vi först. Då jag hade lärt mej med
en dyna, försökte jag simma i bassängen
femtio meter, men jag orkade inte. Jag
sam tjugofem. När det var uppvisning,
fick jag också simma. Det var inträde där.
Jag fick gå in fritt. Innan vi skulle hoppa
i, talade en farbror. Då han hade talat
färdigt, sam vi tjugofem meter. Det var
så mycket folk där. När de skulle få kran
sarna, dök de från ett hörn till ett annat
hörn. Där fick de dem. Sedan sam de på
rygg tjugofem meter med kransarna på
huvudet. Så gick vi hem.

När jag kom till Gävle, tyckte jag, att
allt var så väldigt stort. Stationen tyckte
jag var mycket stor. Vi löste ut väskorna
och tog en bil till en villa i utkanten av
staden, där Jenny bodde. Där var det fina
trädgårdar och planteringar.
Nästa dag var det fint väder, så vi be
stämde oss för att fara ut till Furuvik
Vi tog kamera med oss, så vi skulle kunna
ta några kort på djuren. Frän villan tog
vi buss in i staden och gick till stationen.
Där löste vi biljetter och tog tåget ut till
Furu vik.
I Furuvik fanns det många djur att se
på. Där var pingviner, sjöiejon, en elefant,
zebror, apor, piggsvin, renar, älgar, björ
nar och många andra djur. Sjölejonen såg
vi justingenting av, för de var i vattnet
och simmade.
Aporna tyckte jag var så otäcka, så vi
såg inte på dem så lång stund. Sedan kom
vi ner till en damm, där det var alla möj
liga sjöfåglar och vadare, svanar, änder
och många andra fåglar, som jag inte vet
namnet på. Så gick vi upp till Björnberget.
Där var det två björnar. De stod på bak
benen och tiggde mat och annat av folket
som var där.
Tåget skulle snart gå till Gävle, så vi
gick ner från Björnberget. Vi gick till en
servering och drack saft, för det var väl
digt varmt.
Vid ett hus stod en liten åsna, som gick
lös. Det var två karlar, som skulle ha
åsnan till ett annat hus, men hon var så
envis, så det gick inte. Vi kunde inte stan 
na där längre, för tåget skulle gå om
några minuter.
I Furuvik fanns det mycket mer att se,
men vi hann inte se mer.

:När vi åker till Stången a
IG
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Margareta Lilja, klass 3
Vad regnet kan ställa till.

Det hade regnat i tre hela dagar och
nätter. Nästa dag sken solen. Och när vi
kom ner till sjön, märkte vi, att vattnet
hade stigit. Sedan badade vi. På de ställen,
där vattnet förut nått till bröstet, nådde
det nu långt över huvudet. När vi klätt
på oss, gick vi till en brygga, som vi bru
kade stå på, när vi metade. Den hölls nu
endast kvar av en enda sten. Längre borta
vid ån stod en tvättstuga. Vattnet slog
upp mot dess dörr och in genom ventilerna
i grunden. Vi tog cyklarna och åkte en
bit på vägen. Då såg vi, att vattnet stod
högt på åkrarna. Vi ställde ifrån oss cyk
larna och sprang ner till vattnet. Det var
så strid ström, att vattnet grävt stora
diken i åkern. Sedan åkte vi till mormor.
Dagen därpå skulle vi åka hem. —■ Det
var morgon, och vi tog farväl och for. När
vi åkt en stund, var vägen översvämmad
en lång bit.
Anders Dahl. Klass 6.

Jag stannade i Gävle två dagar till, men
det regnade, så vi var bara ut på stan då.
På lördag kom pappa till Gävle, och vi
gick på travtävling. Där var det många
vackra hästar, små och med långa, smala
ben. Jag har aldrig sett så vackra hästar.
Nästa dag for vi hem. Jag tyckte det
var trevligt i Gävle, så jag hade velat
stanna där några dagar till.
Kerstin Andersson. Klass 6.

Britta Hägg. Klass 4.

En rolig dag
En morgon gick pappa ner i hagen med
hästen. Sedan kom han in och åt frukost.
När pappa tittade ut genom fönstret, fick
han se ett brunt djur i sädesåkern, ungefär
femtio meter från vår stuga. Pappa trodde
först, att det var hästen, som sprungit ur
hagen. Men så ropade han åt mamma och
mig, att det var en älg. Jag gick och talade
om det för morfar och mina bröder Gillis
och Allan, som låg uppe i sitt rum och sov.
De trodde, att jag ljög för dem, men så
gick de ner i alla fall. Älgen stod fortfaran
de kvar i sädesåkern och åt säd.
Han stod där länge, men sedan hörde han
troligen något misstänkt ljud. Han vände
sig om och sprang in i skogen. Gillis gick
ut, men han såg inte någon älg. Sedan har
älgen aldrig varit fram till vår gård, så att
vi har sett honom.
På vintern var mamma och jag och åkte
skidor i skogen ovanför Vår stuga. Då såg
vi älgspår. Kanske var det den älgen, som
vi hade sett i somras. Det var första gången
jag såg en älg.
KARIN WEST.
Klass 5.

appersvaror
ipor
resentartiklar

asoouuftew.
är bästa målet för utflykten. D är finner Ni trivsel i storslagen
natur. Kaffeservering. Restaurant.
Festtillställningar arrangeras.
L ö rd a g a r och s ö n d a g a r d a n s.
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Erik Andersson
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På äventyr.
En morgon gick jag ut i skogen och följ
de en stig. En bit in i skogen mötte jag en
räv. — Goddag! hälsade räven —- Ja, god
dag! svarade jag — Vart tänker den där
lilla gossen gå? frågade räven. — Ut på
äventyr, svarade jag. — Jaså, sade räven,
kanske jag får följa med? — Ja, visst får
du det, svarade jag.

:En
IG
N
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fiskare lagar nätav
B ö r j e W e s t e r b e r g , k la s s 6

En

d a g i s o m m a r lo v e t.

En morgon i tredje veckan av juli —
jag tror det var så — kom en pojke opp
till mig vid namn Åke Hagberg från Älvho.
Han bankade på dörren till min hytt —
jag har nämligen en hytt, som står till mitt
eget förfogande. Jag vaknade så småning
om och drog i snöret till dörrhaspen. Han
öppnade dörren, och här kom denne tornadon, som jag förut talat cm namnet på.
Han var tämligen tjock. Han hälsade ”God
middag” och jag ”Tjing, tjing!” Sen ste
gade han iväg bort till bordet, tog vatten
glaset, som stod där, och hällde det i synamentet på mig. Skrikande rusade jag upp
ur duschen och kastade mig över honom,
så att han ramlade mot väggen och slog
huvudet i den. Då steg han upp och bad
om nåd, och så vart vi sams. Jag hoppade
i byxorna, sprang ut ur hytten och bort
till brunnen, hinkade upp en hink vatten,
doppade huvudet i den, gick in igen och
torkade mig, satte på mig skjortan och
satte mig själv på en låda. Under tiden
hade Åke satt igång grammofonen.
Ja, på liknande sätt möttes vi varje mor
gon, men denna morgon var det något sär
skilt han hade i kikarn, för han var myc
ket tidigare än förut. Han fick syn på
mitt nyinköpta badmintonspel och tog det,
gick bort till mig, knackade mig i huvudet
med en räcket och frågade, om vi skulle
ta en omgång. Jag var med på förslaget.
Vi gick ut och satte upp spelet på en fin
plats. Spelet började genom att jag ser
vade. Sen skulle Åke slå. tillbaka men
bommade. Vi spelade i 35 minuter.
Åke kom nu med sitt andra förslag. Han
ville, att vi skulle fara och fiska. Efter en
timme satt vi på en flotte mitt på Röbergslugnet i Oreälven och metade i två
timmar. Sen hoppade vi i vattnet och ba
dade.
Birger Rehnmark. Klass 6.

Vi gick och gick, och till sist kom vi till
en myr. Där stod en älg, och vi smög oss
fram till den. När vi kom bakom den, hop
pade vi upp på hans rygg. Älgen blev så
rädd, att den sprang, så den flög på huvu
det i en sjö. Men vi klarade oss, för vi hop
pade av älgen, innan det bar i vattnet. Vi
gick ungefär tre fyra mil in i skogen. Men
vad såg jag? Räven var borta, och jag såg
vårt hus. Jag gick in. Mor sa: Var har du
varit hela dagen? — Ute på äventyr, sade
jag. Men nu måste du gå och lägga dig, sa
de mamma.
HANS-ERIK FINN
Klass 4

:Svanar av
IG
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T
E lla B u d h , k la s s 3

E t t s o m m a r m in n e .

En dag i sommar åkte jag och min kam
rat Nisse till Kruppa. Vi tog filtar och
mat med oss och några fiskegrejor. När vi
kom fram, var klockan sex. Vi gick ner
till Granån för att fiska. Men vi fick ingen
fisk. Då gick vi upp till Kruppa igen. Vi
åt lite. Sedan tog vi en literflaska och slog
ett litet hål i botten. Vi gick ner till Gran
ån igen och lade ut flaskan nära land.
Efter några minuter kom ett kviddstim.
Ungefär hälften av de små fiskarna sam
in i flaskan. Vi tog upp den, och inne i
flaskan simmade kvidden. Vi tömde flas
kan i en hink. Så började vi det riktiga
fisket. Vi gick upp till badstället, för det
brukar nappa bra där. Varje gång vi kas
tade ut, satte vi på en ny kvidd. Vi fick
tillsammans tretton laxöringar.
När vi
gick upp till Kruppa, var klockan tio. Se
dan bäddade vi i ladan. När klockan var
elva lade vi oss. Det hade varit en rolig
dag, tyckte vi. Vi låg och bråkade, tills vi
somnade.
Nästa dag var det söndag. När vi hade
ätit, lekte vi med hunden ett tag, och se
dan följde vi Gustav bort till Kruppamyren.
Vi skulle se, om det var några hjortron,
men det fanns inga. När vi gick tillbaka,
badade vi i Granån. Klockan var tolv, när
vi åkte hem.
Ake Borg. Klass 5.
V id T a n se n .

Detta är
en av de modeller ur höstens nya
mode, som nu finnes rikt represen
terat hos oss.

När jag fick följa far till Tansen, fick vi
tjugotvå abborrar och två gäddor första
dagen. Och nästa morgon åkte vi ut och
metade klockan fyra på morgonen. Den
dagen fick vi sju gäddor och mycket ab
borrar. När vi for hem, for vi över hängbroar och såg mycket annat. Och mor blev
så glad, när vi kom hem.
Erik Zetterberg. Klass 3.

Charkuter ivaror

Bro urval. . .

Delikatesser

Armbandsur, Väggur, Köksur
Tel. 154

Urmakare Gust. Helgeson
O rsa , te l. 3 9 9
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Il j ortronplocknin g.
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Britt Werner, klass 3

När vi skulle ha in

hö.

Vi skulle fara bort och ha in hö. Då
fick jag åkt häst dit. Jag blev så trött,
så jag gästan somnade. Jag och mamma
fick vara i ladan cch trampa i höet. Så
skulle vi äta. När vi hade ätit, såg jag
små råttungar. De var så små och fina.
Så såg jag en stor råtta. Då slog pappa
ihjäl råttan. Vi tog hem den åt Prisse.
Så skulle vi fara hem med häst. Hästen
sprang så fort. När vi var hemma på går
den kom Prisse och ville ha råttan. Pappa
gav den åt honom. Prisse blev så glad, så
han slängde råttan högt i vädret.
E ls a

G a b r i e ls s o n .

En lördag skulle vi fara och plocka hjort
ron. När klockan var sju på morgonen,
kom faster och farbror till oss. De åkte
lastbil, och vi fick också åka med. Kloc
kan tio skulle vi åka. Vi skulle till pappa.
Han skulle följa, för han visste, vart vi
skulle gå. Pappa är i Harpkojan och hug
ger. När vi kom till ett vägskäl, tog far
bror fel väg, och vi skrek och dunkade.
Vi skrek: Fel, fel, men vi åkte minst en
halv mil, innan han stannade. Vi åkte till
ett ställe, där han kunde vända.
När vi kom till kojan, var kararna ute
i skogen. King skällde, när vi kom, och var
så glad. Vi signalerade åt dem, så de
skulle komma. Då kom de cyklande. De
trodde, att det var konsumbussen. Sen
gick vi in. Vi skulle äta, innan vi gick och
plockade bär. Vi tog matsäck med oss. Vi
åkte bil fyra km. Därefter gick vi uppför
ett berg, som var så brant, att man fick
gå på alla fyra. Det dröjde en timme, in-

RAK- & F R I S É R S A L O N G

Rekommenderas!

En saga.

Tore B ä ck .

K la s s

4.

BARNKLÄDER
presenterar
nu den största tänkbara
sortering

Flickkappor
enfärgade, rutiga och Teddy,

Apladalen i Värnamo.

I Apladalen var det en fågeldamm. Där
fanns det två svanar. Jag vet inte hur
många änder det var. Där såg jag masurbjörkar och ekar, som var grova och långa.
Där fanns det en golfbana. Dit gick jag
och min bror Ingemar och spelade. Apla
dalen är Värnamos hembygdsgård.
L e n n a r t K a r ls s o n .

K la s s 3.

kostymer, rockar,
skiddräkter, overaller
samt bra kvalité i

underkläder
och strumpor.

Vackra

barn a
v

Kerstin Sturk, klass 3

En saga.

Det var en gång en jätte, som hette
Mumburre, och han tyckte så förfärligt
mycket om barn. En dag tog han en korg
och gick ut för att se om det fanns några
söta och snälla barn.
Han såg en liten tös, som satt och grät,
men då han skulle ta opp henne, så kom
det en huggorm ut ur fickan och stack
Mumburre, så han skrek. Sen den dagen
tog han aldrig några barn.
K la s s 3.

nan vi kom på myren. Jag hittade första
hjortronet. Det var alldeles gult och rött.
När vi fick kunten full, så åt vi. Man var
alldeles våt, när man gick hem. Jag var
röd i ansiktet och på håret med. Jag hade
en toppluva på mig. När den blev våt, fär
gade den, för det regnade den dagen. Sen
lagade mamma mat. På kvällen sjöng
Bergström. Jag la mej, för vi skulle opp
tidigt nästa morgon.
På söndagsmorgonen var jag vaken kloc
kan sex. Sen åkte vi till ett annat berg.
Det var 4 km att gå. Vi gick förbi en fä
bod. När vi kom på en myr, fanns det
inga hjortron där. Vi gick och gick. När
vi hade gått några timmar, sa vi, att vi
skulle gå tillbaka. Till slut hittade vi ett
bra bärställe. Jag plockade fyra och en
halv liter där. Så vi fick fulla hinken och
en full kruka. Men när vi skulle gå, såg
vi färska björnspår. Björnen hade gått
där, medan vi plockade. Hunden, som vi
hade med oss, hette Raj. Han vart så
rädd, så han reste borst hela vägen. Så
gick vi nedför berget och åkte till kojan.
Vi fick trettio liter.
S iv N ils s o n .

K la s s 5.

Höstnyheter i skor

Förlouningsrmgar
Modell efter önskan!

THORBY

so m ty c k te o m

K e rstin S tu rk .

K la s s 3.

Det var en gång en pojke, som var så
hemskt hungrig. Då gick han till mor och
sade att han var så hungrig. Hans mor
sade, att de skulle göra en pannkaka. När
pannkakan var närapå färdig, hoppade den
ur stekpannan och rullade ut på gården,
tills den mötte en gris vid en bäck. Då
sade grisen: ” Ska jag bära dig över bäc
ken?” —. ”Ja” , sade pannkakan. När de
hade kommit över bäcken, åt grisen upp
pannkakan!

:Tr o lle t ,
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M a s s e r , k la s s 3
3.

P å se m ester.

I somras var vl ute och. bilade. Vi skulle
fara norrut, och vårt mål var Sundsvall.
Vi startade en måndag. När vi kom till
Skattungbyn, började det regna. Vi tog
vägen genom Furudal och Voxna. När vi
kom till Edsbyn, stannade vi och gick på
ett konditori. Sedan åkte vi till Bollnäs.
Där gick vi ut på sta’n. När vi varit där
en stund, fortsatte vi. Efter en stund stan
nade vi vid en sjö och lagade mat. Sedan
kom vi förbi Järvsö och Delsbo. Vi tänkte
ligga i Delsbo, men vi fortsatte till Hudiks
vall. När vi kom dit, var klockan åtta. Där
gick vi upp på ett berg, där det var serve
ring.
Nästa dag åkte vi till Sundsvall. Där
har vi släkt, sä vi var där tre dagar. De
hade inte sängplatser i Sundsvall, så far
och jag låg i deras sommarstuga i Selånger. En dag var vi på norra stadsberget
och drack kaffe. Där finns det ett museum,
där den berömda skvadern finns. Det är en
korsning mellan hare och tjäder. Den har
aldrig levt, för det är ju fantasi. Framdelen är en hares, och bakdelen är en tjäders.
Där fanns också många andra saker. I
skogen låg en kyrka med gamla saker.
Utanför den fanns en så’n där stock med
hål i, där man förr i världen fick sitta
stockstraff. När vi skulle ner till sta’n
igen, for vi en liten krokväg och kom till
Haga. Där fick vi se rök slå ut ur ett hus,
och då hade det blivit eldsvida. En dag
var vi på det berömda hotellet Knaust och
åt middag.
Efter tre dagar fortsatte vi till Ljungaverk. Där har vi bekanta, som har bott i
Orsa. Sedan fortsatte vi till Vemdalen i
Härjedalen. Där var vi några dagar. En
dag gick vi upp på ett fjäll, som var 900
meter högt. Det var roligt. Man såg pre
cis hur träden slutade och mossa och bus
kar började.
Så kom den dag, då vi måste fara hem.
Vi for till Funäsdalen och for upp på
Sveriges högst belägna landsväg, 975 me
ter över havet, på Flatruet. Sedan kom vi
till Högvålen, som är Sveriges högst be
lägna by med bofast folk. Där köpte vi
getost.
På kvällen kom vi hem, och jag tyckte,
att det hade varit en rolig semester.
Lars Munters. Klass 6.
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Byggnadssnickerier

F re lin s Konditori

Inredningar, trappor m. m.

Telefon 27

Lager av Masonife, Wallboard, Plywood

Medlem av Sveriges Konditor

Kaliholsfo rs

förening och Tårtförmedlingen

Värme-, Vatten-, Avloppsledningar

John P e tte r s s o n s

utföres av

:Hundmamma och valp
IG
N
K
C
E
T

S a d e lm a k e r i, T a p e ts e r a r e v e r k s la d

avO
lly Eriksson, klass 3

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

Tapetsering
R um s-

och

B y g g n a d s m å ln in g

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

Målarmäst. Wäs Per Andersson

Jag har en katt, som heter Sessan. Hon
är så rolig. När hon äter fisk, går hon
under soffan med fisken och äter upp den.
Hon leker med ett snöre, som ett papper
är bundet i. Och hon hoppar efter snöret,
när jag håller det upp i luften. När vi
sätter på radion, då springer hon och göm
mer sig under min säng, och när jag blåser
på henne, då biter hon mig på munnen.
Och så springer hon. Och vi skrattar så.
Kerstin Pettersson. Klass 3.

O b s ! V e r k s t a d e n fly t t a d t i l l S lä t t b e r g

B ilr in g a r , S n ö k e d jo r ,
B a t t e r ie r , B e n sin
o ch o ljo r .

Permanentning
utföres av

S k o re p a ra tio n e r
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Bakom Lantmannagården)

C. F. Carlssons
ÅKDONSFABRIK
Tel. 188, bost. Holen 58

ARBETSVAGNAR -

A lf Andersson
Tel. 299, bost. 555

I E It @L U K & §
C O M D I T 0HSI
REKOMMENDERAS

KÄLKAR

Gott D R I C K A

T ra pp or,

L is lv e r k ,

Auktoriserad försäljare för

frän

M a s o n i t e , W a l l b o a r d o c h P ly w o o d

Sloråbro Bryggeri
189

H u g o s Konditori
Eftr. Holger Bäckström

FIRMA

BERTIL JONSSON
OLJONSBYN - TEL. ORSA 346

B E G R A V NIIV G S B V R Å
(S Q e -lo L W ty ria n ^ cL a ccciS f

Enå Snickerifabrik A.-B.
T e l. 7 8

Pensionat

Orsa

------- T el efon 3 1 8 --------

Byggnadssnickerier
In r e d n in g a r,

Tel. 269

Rekommenderas!

Telefon 66

S v e ts n in g a r , R e p a r a tio n e r

OBSA

Brandts Pensionat
Orsa, telefon 173

dlekommmdeljaö l

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

E rik W e s s t r ö m
Utför Värme-, Vatten och Av
loppsledningar av alla slag.

Helinackorderingar - Middagar
Tel. Holen 1

Lindhs Matsalar

Orsa Ringcentral

Telefon Holen 49

Lindängets

p ris e r !

Re kommender as !

Gully Bohman

T e le fo n

B i l l i g a

Gummiverkstad

Omsorgsfull

B y g g n a d s s m id e ,

Telefon 164
Möbler och madrasser omstoppas. Nya
madrasser och markiser på beställning.

Min katt.

Telefon 67

Orsa

cSalckrerifabrlk

Tel. 500 37 M ä s s ba c k e n

Begravningskaffe

Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstel. 119
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Från Rättoiksmötet.

Musikdiplom.
Under läsåret 1950— 51 avlades 66 god
kända prov för musikdiplom av l:a graden.
I förra numret anmäldes 44 av dessa. Och
här kommer de återstående:

De pedagogiska dagarna i Rättvik hösten 1951 gynnades a v strålande höstväder. Lärarfo lk hade infunnit sig mangrant från hela inspektionsområdet. N ågra leksandslärarinnor kom i sina vackra sockendräkter. Från Stockholm kom
skolradions chef, rektor G. Ögren och talad e om radion i skolans arbete. M ellan föreläsningarna fick v i lyssna till
solosång a v fo lksko llär. J . G å fv e ls från Leksand.

167.
168.
169.
170.
171.
172
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

Gerd Bolinder, Kallmora 6
Sigvard Matsson, Kallmora 5
Karin West, Kallmora 5
Vieno Pekkinen, Kallmora 5
Anna-Lena Steen, Skattungbyn 4
Ingegärd Mårsén, Skattungbyn 4
Kurt Karner, Skattungbyn 5
Anita Söderblom, Aberga 4
Kristina Björkman, Aberga 4
Astrid Andersson, Aberga 4
Kaisa Bäcklund, Kyrkbyn 5 B
Birgitta Holmström, Kyrkbyn 5 B
Karin Lorenz, Kyrkbyn 4
Lena Hellspong, Kyrkbyn 4
Gunilla Johansson, Kyrkbyn 4
Anna-Lena Olsson, Kyrkbyn 4
Inga Ljunggren, Hansjö 4
Maj-Britt Hampus, Hansjö 4
Bertil Sigra, Hansjö 4
Elvy Johansson, Hansjö 4
Gunnel Hansson, Hansjö 4
Görel Tönnberg, Hansjö 4.
Resan till morfar.

Rektor O . Kronborg från småskolesem. i Falun g av många goda tips för modersmålsundervisningen. Här står han
(den vithårige) i sam språk med Rättviks ö verlärare och en leksandskulla. Ö ve rlä rare F. Mårtensson i Rättvik hade
mycket att bestyra dessa d agar. Han höll också föredrag om magnefonen i skolans tjänst. Inspektören Calleberg va r
hela tiden flitig t i farten med sin film kam era.

När Lillbrunte sprang bort.
Förra sommarn var jag i Lindorna. När
jag varit där hos farfar fem dagar, så kom
farmor och pappa och mamma och Inger.
Men en dag skrek Inger till för ett bi stack
henne. Men då blev Lillbrunte rädd och
sprang i väg. Jag och pappa och farfar
sprang efter. Vi sprang över stock och sten,
vi hoppa över åar. Men vi hann inte fatt
Lillbrunte ändå. Så vi fick vända om hem
utan häst. Men en dag sa pappa, nu far vi
hem, och när vi kom hem var en farbror
där. Han sa, att vår häst var uppe i Särna.
Då sa pappa, att han och mamma skulle föl
ja med farbror upp till Särna. De kom hem
nästa dag klockan 10. Och hästen kom ef
ter i en godsvagn.

Lassas valpar.

När Lassa fått sina valpar, väckte M a
rianne mig. Då gick jag ut till valparna.
De var så söta. Lassa fick sina valpar på
natten. Jag såg inte, när hon fick dom.
Men det skulle jag velat se. Valparna he
ter Lufs, Lappo, Lajla, Lafs, Lorry och
Lasse. Vi har Lasse kvar. Nu har vi tre
hundar.
Sune Lögdberg. Klass 2.

LARS-ERIK KLOCKAR
Klass 2

HANS

I somras for vi till morfar. Han bor i
Härnösand. Det tog hela dagen att fara
dit. Vi for klockan 7 på morgonen och
kom fram klockan 8 på kvällen. När \
kom till Härnösand, steg vi på bussen och
for till Hemsön. Där bor morfar. Då vi
kom, gick morfar och mötte oss och hjälpte
till att bära väskorna. Så fort jag hade
kommit till morfars stuga, gick jag och
lade mig. Och nästa dag gick vi och tittade
på fiskestugorna och båtarna.
En dag var mamma och jag och badade
i havet vid Hemsjön. Det var så mycket
klippor vid badet, så vi brukade ligga på
dem och sola oss. Vi hade mat med oss.
Vi tog upp maten och började äta. Då vi
hade suttit ett tag, hörde vi, hur det prass
lade, och då vi tittade ned, fick vi se en
orm, som kom och kröp mellan fotterna
på mamma. Vi blev så rädda. Vi skynda
de oss därifrån, och sen dess låg vi aldrig
på klipporna.
En dag var det storm. Då gick vi till
havet och tittade. Jag sprang, för att jag
skulle få se på en bäck, som vi skulle gå
över. Men innan jag kom till bäcken ram
lade jag och slog mig. Men när jag kom,
där stormen var, sköljde jag av mig i en
skreva. Medan jag höll på att skölja mig,
kom en stor våg och slog upp mot mig,
så att mina stövlar blev alldeles våta.
Siv Svennar. Klass 3.
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