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ÖRSA SKOLTIDNING
Tiden rider fort. För dem som är 50 

år och däröver, är förhållandena nu 
helt annorlunda mot i deras ungdom. 
Tänk på en sådan faktor som kommu
nikationerna! I ett föregående num
mer av Orsa skoltidning läste vi om 
järnvägarnas tillkomst, att första järn- 
vägsinvigningen i Orsa förrättades 
1892, alltså för 46 år sedan. Och de är 
inte lastgamla, som minns, när de för
sta gången åkte bil. Busslinjerna ha 
först de allra sista åren fått en omfatt
ning och bussarna en sådan komfort, 
att de blivit ett bekvämt transportme
del. Och vem kunde för bara 10 år se
dan våga drömma om att Orsa skulle 
vara berett att offra pengar på ett 
flygfält? Så är det på mer än ett om
råde av vårt samhällsliv. Det är inte 
bara den s. a. s. urgamla kulturen som 
är utsatt för förstörelse och förvand
ling; samma tendens ” hotar”  nu ska
pelser, som icke har mer än en mans
ålder på nacken.

Skolan är en tämligen ny företeelse. 
Men hur har det inte förändrats t. ex. 
ifråga om skollokaler, undervisnings
materiel? Inte minst de sista åren har 
slängt skolproblemen i stöpsleven och 
än är det inte en ände på förändringar
na, varken lokalt eller från högsta ort. 
Vara första lärare ha gått bort de all
ra flesta. Därför var det en angelägen 
uppgift redan i början av Orsa sko1- 
tidnings utgivning för åtta år sedan, 
att minnena från denna genombrotts- 
tid skulle så långt som möjligt bevaras. 
Och denna strävan har varit föremål 
för omsorg hela tiden. Det har icke va
rit så metodiskt utfört. Utformningen 
av en plan för detta forskningsarbete 
har fått anstå, ty det viktigaste har 
varit att något gjorts.

Bebyggelsens förändringar, främst i 
kyrkbyn, är ett annat ämne, som andra 
funnit värt ett studium. För var och en 
är det tydligt att människornas krav 
på bostäder, trevnad omkring byggna
derna, komfort i och utstyrsel av lägen
heterna varit utsatt för växlingar — 
ibland till det bättre —  så säger vi all
tid om det vi själva åstadkommit! 
—  ibland till försämring —  så har 
vi lätt för att säga om det våra före
trädare gjort!

ARKIVSKRÄP
hålles öppen under tiden 10/4—24/4 
Söndagen den 10 april öppnas utställ
ningen kl, 12,45 em.
Därefter är den öppen till kl. 17.
Den 11, 12 och 13 april är utställnin
gen öppen kl. 11—13 och kl. 16—19.
Den 14 april (skärtorsdagen) är den 
öppen endast kl. 11—13.
Långfredagen stängt.
Den 16 april (påskafton) hålles ”Arkiv- 
skrap” öppen kl. 11—19.
Den 17 och 18 april, påskdagen och 
annandag påsk, är den öppen vardera 
dagen kl. 13—17.
Under tiden 16/4—23/4 är den öppen 
varje dag kl. 16—19 och den 24 april, 
som är sista dagen, kl. 13-17.

ARKIVSKRAP - EN ORSAUTSTÄLLNING 1938

Ordnad av Orsa Skoltidning och Orsa 
Godtemplares Folkbibliotek.

För en energisk bibliotekarie är det 
tacksamt att i sina samlingar införliva 
böcker och annat om den egna socknen. 
Den energiska bibliotekarien, som tog 
hand om att samla orsalitteratur, var 
Eric Borgert i Orsa godtemplares folk
bibliotek. Den samlingen blev också ut
gångspunkten för ett organiserat stu
dium av förändringarna i bebyggelser 
i kyrkbyn. Detta studium förde ut på 
vidare fält, än som från början var 
avsett.

Men allt sådant arbete i forskning 
och uppsökande, som här är nämnt, 
kräver två hjälpmedel: arkiv och pen
gar. Arkiv finns nog i Orsa, men det 
vittnas av de styrande på annat ställe 
i detta nummer, att det inte är så lätt 
att komma tillrätta med dem. Och när 
det gäller de allra sista åren, så är de 
ofullständiga, emedan de visserligen in- 

.nehålla protokoll och dylika handlin
gar, men sakna mera ” levande”  och 
lättfattligare arkivalier som fotografi
er, tidningsurklipp och sådant. Därför 
räckte inte arkiven till för det studie
arbete, som här påbörjats. Andra käl
lor måste uppsökas. Det blev hemmen 
i Orsa, arkiv på andra orter och med
delanden i dalapressen från olika tider. 
Att sådant fordrar pengar för att 
genomföras är klart. Hittills har det 
fått bedrivas med hjälp av enskildas 
offervilja.
, När i vintras denna form av hem- 
bygdsarbete och detta sätt att meddela 
hembygdskunskap väckte uppmärksam
het utom socknen, så föddes tanken att 
det material, som redan åstadkommits, 
skulle visas för sockenborna. Och när 
uppslaget stötts och blötts var cirkeln 
och Orsa skoltidning beredda att be
sluta ordna en utställning som sedan 
fick namnet ” Arkivskrap, en orsaut- 
ställning.”

Orsa kommunalnämnd lämnade icke 
allenast tillstånd att begagna tingshu
set utan gav därjämte utställningen 
ett värdefullt ekonomiskt stöd samt

ARKIVSKRAP.
INTRÄDESAVGIFTERNA ÄRO: 
för äldre 50 öre.

” barn 25 öre.
För skolbarn i klass under lärares 
ledning fritt.
Skolklasser få besöka utställningen 
även på annan tid efter överenskom- 
meise per telefon 39.__________________

visade den vikt, man fäste vid uppsla
get, genom att välja en representant 
i utställningskommittén. Kopparbergs 
läns sparbank gjorde oss också den 
glädjen att genom ekonomiskt anslag 
säkra utställningen ekonomiskt.

Efter det att utställningen planerats 
och arbetsuppgifterna fördelats på ett 
flertal, valdes ett arbetsutskott med 
grosshandl. Per Åberg som ordf., red. 
H. Gylling som sekr., folkskollär. Ernst 
Keding kassör och möbelhandlare Eric 
Borgert utställningens kommissarie 
samt folkskollärare Karl Wennberg.

Redan från början betonades det, 
att utställningen omöjligen nu kunde 
göras till en fullständig exposé av Orsa 
socken och förhållandena där. Vad vi 
ville visa, var vad som letats fram ur 
gömmor med de ringa krafter, som 
stått till buds. V i vill också något me
ra : väcka sockenbornas ansvarskänsla 
för värdet hos minnen av olika slag, 
som finnes i socknen. Kunde sedan 
också genom utställningen behovet av 
centraliserat arkiv för hela Orsa soc
ken med allt. vad däri rymmes, få en 
” körare” , så vore ännu något mera 
vunnet. En så egenartad bygd med så 
särpräglade förhållanden t. ex. i det 
kommunala livet bör vara mån om att 
samla allt, som kan belysa dess utveck
ling genom tiderna och dess ställning 
den dag som i dag är.

Vi vill alltså, när vi nu öppna dör
rarna till tingssalen, som är utställ
ningssal under 14 dagar, be de be
sökande, att de inte väntar, att arkiven 
skrapats rena på allt. Det är endast 
smulor därifrån som vi lyckats få sam
man och efter ringa förmåga ordnat 
npp till beskådande. Men bara de smu
lorna ska vara mäktiga, tro vi, att för 
sockenborna göra tydligt, att här hos 
oss, mitt ibland oss, finnes så mycket 
av värde, av skönhet och lyftning, att 
det förtjänar att tas vara på och be
varas. Och det inte bara för sitt eget 
värdes skull, utan även därför att bil
der, handlingar, kartor, föremål alla 
bära vittne om det arbete, som burit 
bygden genom onda tider och goda, 
fört den framåt och gjort den rikare 
och bättre.
_________  Karl Wennberg.

ARKIVSKRAP
omfattar följande huvudgrupper: 
SOCKNEN: storlek och folkmängd un
der olika tider
FÖRSÖRJNING: skogen, jordbruket, 
slipstensbrytningen,
KYRKBYN : bebyggelse i olika tider. 
KYRKA: historia, präster.
SKOLA: våra skolhus. 
KOMMUNIKATIONER: från klövie- 
stig till flygfält.
FÖRENINGAR: när olika folkrörelser 
nått Orsa.
ORSA I KONSTEN: reproduktioner. 
ORSA GODTEMPLARES FOLK
BIBLIOTEK 1908—1938. 
ORSAI/SKOLTIDNING. 
KOPPARBERGS LÄNS SPARBANK: 
sparande under olika tider.

2



.ORSA SKOLTIDNING

ORSA.
I  ett verk av Joh. A. Berg, tryckt i 

Göteborg 1852 och med titeln “Sverige 
framstäldt i taflor“ finnes följande 
beskrivning av Orsa socken i anslutning 
till här reproducerade tavla av Orsa- 
bygden.

Orsa socken, hvilken har sitt namn 
af den härigenom löpande Oreån, är 
troligen en af de äldre bebyggda 
trakterna i öfre Dalarne, ehuru man i 
efterlemnade handlingar icke finner 
dess namn förrän i ett köpebref af 
1325, der en Olavus, Reetor ecclesiae 
Orrsum, förekommer. Ända till 1607 
var Ore annex till detta pastorat, som 
oaktadt denna betydliga förminskning 
sedermera doek upptager 22 qvadrat- 
mil. En af dess kyrkoherdar, h:r Sten, 
har genom sin delaktighet i Daljunka- 
rens uppror förvarat sitt namn till 
efterverlden; ehuru gripen 1527 och 
ställd till ansvar skall han hafva blifvit 
skonad till lifvet. En half mil från 
kyrkan finnas några obetydliga lemnin- 
gar efter Orsa skans, hvilken 1657 upp
kastades i och för afvärjandet af Norr
männens befarade infall och sedermera 
1677 på Karl X I :s befallning istånd- 
sattes för att derefter småningom för
vittra, Sistnämnda år yppades äfven i 
denna socken det bedröfliga trolldoms- 
väsendet, ehuru ej i så hög grad som i 
Mora, der äldre qvinnor brändes 
knipptals utmed elfstranden, hvarest 
platsen för deras bål ännu kan utvisas. 
Orsa, som med Skatunge kapell utgör 
ett konsistorielt pastorat af 2 :dra klas
sen med cirka 4,500 innevånare pä en 
areal af 529,439 tunnland, hvaraf 
35,000 sjöar och kärr, skall fordom 
hafva vara vida mer bebodd, och förme
nas digerdöden hafva varit en af de 
mest inverkande orsakerna till denna 
minskning i innevånarnes antal. På de 
aldra sista åren har härstädes en all
varligare kyrkoschism uppstått, hvil
ken, oaktadt flera vidtagna, mer ocn 
mindre kloka, åtgärder, synes tyvärr 
allt mer gripa omkring sig.

Derigenom att den rådande jordmå
nen är sandmylla, blandad med något 
klappur och kalksten, är bördigheten 
här något större än i de öfriga sock
narna af Ovan-Siljans fögderi. Men 
åkerbruket är dock så inskränkt, att 
det ej på långt när förslår till innevå
narnas uppehälle, hvarföre dessa måste 
vara betänkta på andra utkomstkällor. 
Den egentligaste och förnämligaste 
bland dessa är slipstenstillverkningen. 
Vid Kallmora och Åberga byar- finnes 
ett mäktigt sandstenslager, hvari ett 
betydligt antal slipstensgrufvor bear
betas. Stenen består af tvenne slag; 
det ena, lösare, rödaktigt och rät- 
klufvet, faller sig lättare i arbetet både

Glöm ej att S K O R
köpas förmånligast i

Segers Skoaffär —  Tel. 232,
—  Nyheter för våren inkomna. —

att bryta och hugga; det andra, näs
tan grått och mindre klyftigt, är 
svårare och mindre tjenligt att använ
da. I och för grufvornas bestånd samt 
arbetets afsättlighet äro vissa stadgar 
öfverenskomna och föreskrifna, så att 
hvarje bonde ej eger att bryta mer än 
ett visst kubikmått och dessutom är vid 
vite hindrad att till salu utbjuda 
odugliga arbeten. Oaktadt på sednare 
tider all stenhuggning varit förbjuden 
i. boningshus och ladugårdar, utan en
dast tillåten i serskilda, dertill be
stämda stugor, har detta visserligen in- 
drägtiga och för allmogen nästan 
oumbärliga näringsfång bedrövliga 
följder och inverkningar på dess helsa 
och lifslängd. Såväl det tunga arbetet i 
sjelfva gruvorna och det iskalla vatt
net derstädes, hvilket utgör arbetarens 
dryck, som ock synnerligast det under 
hackningen af stenarne inom de trånga 
stugorna inandade slipstensdammet 
verka så förstörande, att man anmärkt, 
det de äktenskap, som genom döden 
upplösas, till tre f  jerdedelar komma af 
mannens död. Derför är äfven slip- 
stenslungsot den vanliga benämningen 
på dessa inom denna socken så ofta 
förekommande bröstsjukdomar, hvilka 
merendels före det 30:de året skörda 
sina offer. —  I Myr-, Loven- och 
Lösanbergen anträffas äfven lerskiffer, 
som användes till brynsten.

I Elf dalen, Mora, Sollerö, Wenjan 
och Orsa talar Allmogen sinsemellan 
det gamla dalspråket, och hvardera 
soeken har sin serskilda dialekt eller 
” sockenmål” , ehuru Sollerö- och Wen- 
jansmålen i det närmaste sammanfalla 
med Moramålet. Skillnaden mellan de 
öfriga är icke obetydlig, emedan en 
stor mängd af ord och benämningar, 
äfven på de vanligaste föremål och red
skap, äro alldeles olika, hvarföre de 
serskilda sockenboarne knappast skulle 
kunna förstå hvarandra, om de icke 
emellanåt togo sin tillflykt till sven
skan, som af alla begripes och talas 
ganska väl, möjligen med undantag af

äldre qvinnor och smärre barn, som 
icke varit utom sockengränsen. Märke- 
ligt är bibehållandet i Dalskan af en 
myckenhet sedan långa tider alldeles 
förlorade böjningsändelser samt äfven 
ord och ordrötter, som nu endast kunna 
återfinnas i fornålderns rika isländska 
litteratur. Såsom ett språkprof på 
Orsadialekten må här anföras den be
kanta folkvisan, ehuru något försven
skad, hvars vackra melodi och egna ord 
just i denna socken hafva sin upprin
nelse :
Kristallen den fina som solen månd’ stjina 
Som stjernorna blankas i stjin 
Jag voit a f  en flicka rätt ärlig och härlig 
Uti denna vår bi
Ack, um voi kum till älskogsblomma.'
Om du vore vännen min och aldrakärestan min. 
Fer reda, reda roser, fergillande guldskrin.

Moderkyrkan har på sista åren un
dergått en betydlig reparation och 
blifvit försedd med ett nytt torn, hvar- 
igenom den nu är en af Dalarnes vack
raste helgedomar med sina ståtliga 
stjernhvalf och smäckra pelare. Även 
Skatunge kapellkyrka är under sista 
årtiondet nybygd af sten och i all sin 
anspråkslöshet rätt vacker, der den lig
ger på höjden och skådar utåt skatung- 
sjön.

Inom socknen och nära Skatungen 
vid Ore-elfven befinnes Fredshammärs 
jernbruk med 7 härdar och 4 hamrar 
samt 3,000 skeppund privilegierad till
verkning af eget tackjern från Jek- 
holms och Bäcka masugnar, af hvilka 
den sednare ligger utmed Orsasjön, den 
förra deremot i Rättvik. Verket är för 
närvarande tillhörigt brukspatron G. 
H. Johanssons konkursmassa; vinterti
den transporteras jernét på släda till 
Gefle, mén sommartiden på fartyg 
öfver Siljan och utför elfven till Båtsta, 
hvarifrån det sedan forslas till Westér- 
ås.

H A L D A - N O R D E N
Den moderna svenska skrivmaskinen.

O R I G I N A L - O D H N E R
Räknemaskiner.

A.-B. BRÖDERNA OHLSÉN.
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Ö RSA  SKOLTIDNING

Var ska man göra arkivskrap?
{Förarbetet till den utställning om ” det 

Orsa somi varit” , vilken nu snart öppnas i 
tingshuset, har många gånger väckt frå
gan: Vart ska man vända sig för att få 
en eller annan uppgift om händelser eller 
personer i gångna tiders Orsa? Och den 
.frågan har fört med sig ett annat spörs
mål: Finnes det några arkiv i Orsa, och 
hur lär de i . så fall ordnade?

För att få dessa frågor besvarade har 
Orsa Skoltidning vänt sig till några av 
socknens betrodda miän.

Visst finns det arkiv, säger 
banmästare Lundqvist.

Kommunalfullmäktiges ordf., banmästare 
K. G. L u n d q v i s t ,  blir första offret för 
vår frågvishet.

— Visst finns det arkiv, svarar hr Lund
qvist, flera_ stycken till och med. Och just 
nu har vi en kommitté tillsatt, som skall 
utreda frågan om arkivens ordnande. [Där 
är bland andra kommunalnämndens ordf., 
hr Jämtén, med, så han är nog den, som 
kan lämna de bästa uppgifterna om sock
nens arkiv just nu.

Bara det vore lite lättare att 
hitta, säger Bogg Hans.

Fullmäktige bänskjuter alltså frågan till 
nämnden för närmare utredning, och jag 
vandrar bort till tingshuset, där jag träffar 
kommunalkassören B o g g  H a n s  P e  r s- 
s o n. När jag frågar honom om arkiven, 
ber han mig vara så god och stiga in och 
titta i valven. Innanför kommunalkontoret 
ligger kommunens arkiv, ooh Bogg Hans 
berättar, att där förvaras alla räkenskaps
böcker, kartor över vägar och diken m. m. 
Nog ha vi utrymme, bara det vore lite 
lättare att hitta vad .man söker här inne. 
För 6—7 år sedan ordnades arkivet någor
lunda, men vi måste få ett register upp
rättat över vad som finns här. Och när

det är gjort, bör en enda person ha hand 
om arkivet ocih svara för ordningen där. 
Katalogiseringen blir emellertid en dyr ooh 
svår historia, för det hör är inte på långt 
när allt. Då de kommunala myndigheter
na var husvilla efter den stora branden, 
blev en mängd räddade handlingar ned
lagda i en källare här i närheten, och där 
finns de än.

Vägg om vägg med kommunens arkiv 
ligger kyrkoarkivet och längre bort det 
valv, som rymt domarens arkiv. När detta 
arkiv för någon tid sedan .flyttades från 
Orsa, tog fattigvårdsstyrelsen ooh barna
vårdsnämnden det valvet i besittning. Vi 
tittar in också dit. Där är protokolls- och 
räkenskapsböcker i långa banor, tjocka lun
tor med verifikationer fyller hylla efter 
hylla, och en hylla upptages av livsmedels
nämndens efterlämnade papper.

D et håller på att ordnas nu, 
säger Jämtén.

I  tingshuset träffar jag också hr J ä m 
t en.  Han slår ifrån sig med båda hän
derna, när han hör min fråga ooh her:

—. Var snäll och skriv ingenting om vå
ra arkiv just nu! Vänta någon tid, så 
får ni kanske något riktigt .fint att be
rätta. Det hela håller just på att ordnas 
nu. Vi hoppas på en liten ombyggnad här, 
som .ger oss tidsenliga lokaler, gedan skall 

-det också bli en tidsenlig ordning på sam
lingarna. Herr Jämtén ber så bevekande 
att slippa avslöja något, att jag inte näns 
fråga vidare. Ja.g hoppas han förlåter 
Bogg Hans odh Finn Erik deras öppen
hjärtighet.

Om vi får bygga om litet, 
säger Finn Erik.

Nämndemannen F i n n  E r i k  H a n s 
s o n  är en mycket upptagen h°rre, och

TINGSHUSET, D ÄR  ORSAUTSTÄLLNINGEN HÅLLES.

när ja.g äntligen lyckas träffa honom, är 
han inte alls så tystlåten .som hr Jämtén.

— Det är dåligt ställt med socknens 
arkiv, säger Finn Erik. Vi har det för 
trångt, oöh då blir det lätt rörigt. Källa- 
rén, dör de äldsta, handlingarna ligger, äi 
ingen lämplig förvaringsplats. Där är så 
fuktigt, att det gärna vill mögla. Tings
huset är en smula opraktiskt byggt. Det 
finns stora outnyttjade utrymmen i källar
våningen. Så nu har vi tänkt fråga hus
ägaren, de jordägande socknemännen, om 
vi får bygga om litet. Vi skall i så fall 
kalla hit en arkitekt, som hjälper oss .att 
disponera tillgängliga utrymmen på ett 
ändamålsenligt sätt. Och då skall arkiven 
få sina krav tillgodosedda.

Vi är husvilla absolut, säger Ekman..
Lokförare H u g o  E k m a n  är munici- 

palnämndens ordf. och det är Samhällets 
(med stort S) talan ha,n för, då han på 
min fråga om arkiv .svarar:

— Vi är husvilla absolut. Kommunen 
har arkiv och kyrkan har, men Samhället 
saknar. En del handlingar har vi depone
rade hos Handelsbanken, några hos >Ho- 
fors-kontoret och andra åter i privata 
kassaskåp. Nu skall vi emellertid få eget 
arkiv genom det .planerade badhusbygget, 
så att så fort det blir färdigt, kan vi 
samla ihop och ordna våra tillhörigheter 
på ett ställe.

Sen få r  väl Orsa en arkivarie, 
säger Hellman',

.Jag vandrar vidare bland ” stadens 
store”  och kommer .med min .fråga till 
municipalstämimans ordf., rektor T. J. 
H e l l m a n ,  som .berättar:

— Kommunen och kyrkan ha sina väl
ordnade arkiv i tingshuset. (Betr. det 
förstnämnda arkivet, se föregående utta
landen!) Och alla handlingar rörande 
skogsmedelsfonden förvaras i Falun i ett 
särskilt arkiv byggt av fondsocknarna ge
mensamt. Men municipalsamhället saknar 
arkiv. Vi skall bygga ett nu i samband 
med Samhällets badhus. Sedan får vi väl 
hoppas att Orsa får en arkivarie, som tar 
hand om alla arkiven.

{Rektor Hellman har mycket att berätta 
om arkivväsendet men kommer till slut 
m.ed en fråga: ” Har folkskolan något

(Forts, å sid. 14.)
— — — i

Rak- & Frisérsalong
R E K O M M E N D E R A S

Nyinredd, trevlig lokal i And. Olssons 
fastighet.

Bordserviser 
23 delar från kr. 8.90. 
Kaffekoppar stor sortering

Lundblads
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ORSA SKOLTIDNING

“ Tidevarv komma, tidevarv försvinna, 
släkten följa  släktens gång.“

»År 1797 föddes i Orsa ett gossebarn 
Nils B. Yore tacksam få upplysningar 
om hans förfäder, såvida Orsa har 
sina gamla församlingsböcker kvar.» 
Ett brev med detta icke ovanliga inne
håll kom härom dagen pastorsämbetet 
tillhanda. Om Orsa har sina gamla 
församlingsböcker kvar. Lita på det. 
Förvarade i brandfritt valv i Tingshu
set. V i ställa färden dit för att ta en 
titt på dyrbarheterna. I norra korri
doren hitta vi en massiv järndörr. En 
signallampa utanför tänds, nyckeln 
gnisslar motvilligt och på tröga gång
järn går dörren sakta upp och vi trä
der in i en klostercell, vars väggar äro

De äldsta församlingsböckerna.

klädda med järnhyllor, fyllda av foli- 
anter. De ärevördiga pergament- eller 
skinnryggarna stå där trotsiga och hem
lighetsfulla efter att i sekler ha värnat 
om namnen på släkte efter släkte i 
socknen. Gossebarnet Nils B., född 
1797, var det fråga om. Födelseboken 
för det året tas fram. Bland alla Anna, 
Kerstin, Per och Anders har även en 
liten Nils det året sett dagens ljus här 
i Orsa. Föräldrarna och deras hemvist 
står angivet och så är det bara att sLå 
upp byn i den stora Församlingsboken 
och se på familjen.

Borgmästaren i Berlin härstammade 
från Orsa.

Den äldsta församlingsboken går till
baka till 1680-talet och den äldsta per
sonen, som finns upptagen i den boken 
är Elings Malin i Åberga, född 1602. 
Från Elings-släkten framgick det, att 
själva borgmästaren i Berlin härstam

Glad Påsk
får Ni om Bonader, Löpare, Ser
vetter, Kycklingar, samt de övri
ga dekorationsartiklarna köpas 
hos oss. — Stor sortering.

«  MlSSI

made, då han för någon tid sedan skrev 
och ville ha släktutredning, antagligen 
för att styrka sin ariska härkomst. I 
flera fall har det förekommit, att sven
skar, som vistats i Tyskland och kanske 
haft lite för krokiga näsor, skrivit och 
önskat uppgift om sina förfäder. En 
berömd svensk sångerska, anställd vid 
operan i Berlin och härstammande från 
Orsa begärde en sådan utredning. Det 
fick hon, men någon morfar kom inte 
med i hennes papper. Hon svarade 
genast: »Snälla prosten, skaffa mig en 
morfar, annars får jag inte sjunga här 
mera utan blir tvungen att resa hem.» 
Hon fick en morfar.

Det går en sägen i vår släkt . . .
Enbart intresse att få reda på förfä

derna är det som de flesta förfråg
ningar grunda sig på. En dam från 
Californien fick sin ättar-tavla på för
fäderna uppe i Kvarnberg. Stamfadern 
hette Mas Jöransson och var född 1657. 
Luften i det trånga arkivet är knapo 
och jag brukar lämna dörren lite på 
glänt, då jag sitter där. Många orsa- 
bor, som ha sina vägar till Tingshuset; 
socknens högkvarter, passa på att ta en 
titt in i arkivet och hälsa på gamla an
fäder. Gubb-Olle är en flitig besökare 
En dag utbrister han, då han gläntar 
på dörren: »När skriver du dina pre
dikningar, som sitter här jämt?» Släkt
forskning är tidsödande men bjuder 
ofta på spännande moment. En dag 
kom en ung bygdens son in. Han stod 
och såg på mitt arbete. Då och då 
kastade han spörjande blickar bort till 
de gamla böckerna. »Det går en sägen 
i vår släkt, att vi skulle härstamma

från en finsk kapten», sade han plöts
ligt och tilläde: »Men det är väl bara 
prat.» Jag föreslog, att vi skulle s° 
efter. Vi började med 1890-tals boken 
och gingo så baklänges från son till far 
och farfar. Det gick ovanligt lätt, ty 
släkten hade bott på samma hemman 
tiderna igenom. Det lilla som gick att 
utläsa av namnen, gav vid handen, att 
hans förfäder levat och dött som red
liga dannemän. En och annan nämn
deman höjde sig i raden. Ja, nu har 
vi inte många böcker kvar. Kaptenen 
låter vänta på sig. Spänningen steg ju 
mer vi närmade oss de sista böckerna. 
Nu finns det bara sex böcker kvar. I 
sjätte boken kom överraskningen. Där 
stod som husbonde på den gamla släkt
gården : Högvälb. Herr Capitein Peter 
Ångman, född 1690, var med vid Wil- 
manstrand.

Innehållet i de äldsta församlings
böckerna är mer levande än nu, då 
böckerna endast fyllas med namn, torra 
data och beväringsnummer. Små noti
ser om de gamles bedrifter förekomma 
då och då. »Medalj för visad rådighet 
vid en olycklig björnjakt», står det an
tecknat på en nybyggare uppe i Finn
marken. Från slutet av 1700-talet ha 
finnarna +agits med i räkningen och ha 
fått sin 'Ma bok, ett litet, .häfte av

• -  , / . D 4  ' i
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. oåls folkskola 1906. Lärare Oscar Öström och Sigrid Öström.
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" Arkivets klenod: Gustaf Vasas bibel. A

grovt gråpapper med vackra vildmarks- 
blommor målade utanpå pärmen och. en 
liten finngubbe ritad med bläck på in
sidan. En pärm av särskilt intresse 
har bok n :r 2. Utanpå de kraftiga trä
pärmarna har klistrats ett gammalt la
tinskt notblad av skinn.

Kungens kurirbrev.
Det är inte bara de vanliga kyrk

böckerna, som förvaras i kyrkoarkivet. 
Har finnas socknens äldsta dokument. 
Äran av att vara den äldsta handskrift- 

, en har länge tillkommit biskop Johan
nes Rudbeckius visitationsprotokoll från 
håns besök i »Then Christeliga För
samling ut-hi Orsa i Östre Dalarna den 
12 Martij .1631.» I  en kungörelsebok 
återfann jag dock i höstas ett kurir
brev, dagtecknat Stockholm den 26 juni 
Åhr 1621 och innehållande Kongl. 
Maijts Krigsförklaring mot Polen. Bre
vet är undertecknat Gustavus Adolphus. 
Måhända har det legat i sadelväskan 
hos någon kungens kurir, som sprängt 
fram genom bygderna med budskap art 
landet befann sig i krig och att svåra 
tider förestod, för vilka borde bedjas 
i kyrkorna om Guds förbarmande.

»Herre förbarma dig över oss» har

S K O R  till både läraren 
: och lärjungen

bäst och billigast hos oss

A.-B. Orsa Skomagasin
ORSA. Tel. 37.

A m e r i k a b r e v e t .
I  nr 4, 1937, berättade pastor Carls

son hur mrs Godshall i Californien 
hos pastorsämbetet begärt forskning 
beträffande hennes släktingar på mors 
sida. Tillsammans med resultat av sina 
undersökningar sände pastor Carlsson 
en hälsning från Orsa skoltidning och 
bad om ett brev med berättelse om mrs 
Godshalls förfäder och deras bosätt
ning i Amerika. Här är nu detta brev. 
Det har översatts frän  engelskan av 

\ pastor Carlsson. Som synes har pn 
också glädjen att registrera vår första 
prenumerant i Amerika. Vi tackar fö r  
både det och brevet.

” Mina förfäder tillhörde de första 
inbyggarna i Minnesota och under 
många år voro indianerna deras enda 
grannar. Det var de två stammarna 
siouxerna och ojibway-indianerna. 
Siouxerna voro lite grälsjuka. Min 
farfar byggde ett blockhus för sig ocn 
sin familj. Om dagarna voro han och 
farmor ute på åkern och då brukade 
indianerna komma fram till stugan 
och titta genom fönsterrutorna på bar
nen. Då min mor var flicka, voro hon 
och två yngre systrar ensamma hem
ma en dag, då några indianer komma 
in i stugan. De talade med varandra 
och pekade på min mor. Hon blev myc
ket rädd men gav dem en brokig duk, 
som hon hade vävt. Då gåvo de sig 
iväg. Då föräldrarna voro på hemväg, 
mötte de dessa indianer och farmor 
kände igen vår duk. Nu trodde de att 
indianerna hade gjort barnen något 
illa. Men det var ingen fara med dem, 
då de komma hem.

Min mor tog plats i unga år hos en 
läkare. Hon fick arbeta från tidiga 
morgonen till sena kvällen med en 
lön på 2 kronor i månaden. Hon gifte 
sig vid aderton års ålder och fick tio 
barn, sex flickor och fyra pojkar. Mor

även en darrande hand präntat på titel
bladet till den dyrbaraste skatten, som 
Orsa kyrkoarkiv gömmer. Det är Gus
taf Vasas bibel, tryckt 1541. En mängd 
vackra gamla kopparstick pryda här 
och där en helsida. Språket är kärft 
och kraftigt, men är en klädnad för 
gamma levande ord, som återfinnas i 
våra dagars bibel, det ord på vilket de 
alla levat och dött, vilkas namn äro be
varade släkte efter släkte i Orsa kyrko- 

' arkivs böcker.

Mrs. F. M. Godshall.

berättade att färden över hit från 
Sverige var mycket besvärlig. Min fa
ders familj kom från Hälsingland ocn 
voro till sjöss i tretton veckor.

Nu får jag tacka för släktutrednin
gen. Det var intressant att läsa namn 
och data på ens förfäder så långt till
baka i tiden. Tack för numret av 
Orsa skoltidning. Jag får be pastor 
Carlsson prenumerera för detta år ät 
mig. Det värmer hjärtat att höra 
något från fädernas land. V i kommer 
nog att resa till Delaware i augusti 
och hoppas att få träffa många sven
skar och särskilt orsabor där.

Eder förbundne 
Mrs F. M. Godshull, 

Redlands, Calif., U. S. A .”

En gata i Bedland Californien.

“ Tänk på kamerautrustningen 
för fjäliresan"

Goda fotoråd äro värdefulla 
för fjällresenären, låt oss stå 
Eder till tjänst med sakkun
niga råd och upplysningar.

Tegmans Fotomagasin
O R S A ,
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Torrvåls skolrote.
Högt däruppe på Digerberget mot 

söder ligga de stora, folkrika byarna 
Torrvål, Viborg, Sundbäck och Magg- 
ås. Den sistnämnda, ä r  utposten till 
grannsocknen, Mora, till vilken byn 
ock under långa tider måst betala 
skatt, därför att en del av deras jord 
låg inom Mora gräns. Torrvål tyckes i 
alla tider ha varit medelpunkten inom 
detta område. Där har t. o. m. funnits 
skolstuga sedan lång tid tillbaka. I 
Kungl. förordningen av år 1846 stad
gades, att i socknen skulle inrättas s-i 
många byskolor, att församlingens 
alla barn kunde få gå i skola åtmin
stone 10 veckor vart år, tills de hunnit 
inhämta färdighet i skrivning och in
nanläsning och kristendom, så att de 
kunde intagas i storskolan. Tio skolor 
ansågos behövliga då och ålades bybor
na strängeligen att under loppet av 
nästa sommar 1847 bygga skola, annars 
komme skolhusets byggnad att verkstäl
las på de strejkandes bekostnad. Bland 
dessa 10 skolor var också Torrvål, och 
till detta skolområde hörde då Torrvål, 
Yiborg och Maggås. Skolhuset skulle 
förläggas till Torrvål. Enligt normal- 
föreskrifterna skulle skollokalen bestå 
av tre rum-: en skolsal, ett rum för 
barnen och ett för läraren. Försam
lingen yrkade dock, att det borde vara 
tillräckligt med skolsal och lärarerum.

Skolprästen Carl Erik Sernander,

som var lärare i sockenskolan vid kyr
kan, hade även uppgiften att s. a. s. 
examinera de nya aspiranterna till by
skollärare. De hade att inställa sig i 
prästskolan och prövas, om de befunnos 
skickliga att handha barnaundervis- 
ningen. 1854 förklarades 10 behöriga 
att anställas, nämligen: korpral Kall
man, Kyrkbyn, Haga Olov Olsson, 01- 
jonsbyn, Påla Lars Larsson i Maggås, 
Pålack Lars Larsson i Holen, Laggar

Anders Byrén, Olivia Johansson, 
Hanna Belin.

Erik Olsson i Slättberg, Mångs Hans 
Ersson och Ors Hans Larsson i Stack- 
mora, Hanser Erik Ersson i Hansjö, 
Mångsa Anders Ersson i Kårgärde, 
Gisslar Hans Jonsson i Stenberg och 
Per Ersson Lund i Kallholn. Påla Lars 
torde väl sålunda vara den första lära
ren i Torrvål.

På 1860-talet var skolstiigan i Torr
vål utdömd att vidare användas som

skollokal, varför byamännen blevo av 
skolrådet ålagda att bygga nytt. Magg
ås byamän hade dock börjat tröttna på 
den 21/ 2 km. långa vägen till Torrvål 
och önskade en skola för sina barn i 
sin egen by. Men därmed kom skolom
rådet att få lov bygga två nya skolhus. 
Detta ville inte socknemännen ålägga 
dem utan bestämde 1871, att skolhuset 
skulle uppföras i Torrvål, och för att 
påskynda arbetet bestämdes, att 1 mars 
1872 skulle timret vara upphugget ocfi 
framkört till byggnadsplatsen; den 1 
juni skulle byggnaden vara upptimrad 
och den 1 sept. inredd och färdig att 
tagas i bruk. Torrvål och Viborg full
gjorde sina skyldigheter, men Maggås- 
borna strejkade. Skolrådet sände där
för en klagoskrift till konungens befall- 
ningshavande i länet med påföljd, att 
Maggåsborna blevo ålagda att fullgöra 
sina åligganden. Den kyrkostämma, 
som hade att yttra sig över detta beslut, 
hade även att behandla ett nytt förslag 
från Maggås, nämligen att ett skolhus 
skulle byggas mitt emellan Maggås och 
Torrvål och ett annat mitt emellan V i
borg och Torrvål, varför Torrvålsbar- 
nen skulle fördelas på två håll. Kyrko
stämman beslöt även i enlighet med 
detta nya förslag dock med den an
märkningen, att om byamännen ej kun
de enas om detta, skolan skulle uppfö
ras på den plats i Torrvål, som förut

Maggås skola. Lärare Er. Pettersson. Torrvåls folkskola 1906. Lärare Oscar Öström och Sigrid Öström.

Karins Hans Hansson, Anders Larsson, And. Uhlin, Anders Boberg, Hanna Olsson. Erik Adolf Söderhäck, Valborg Ekström,
Gustav Lundholm, Astrid Blomgren

N å g o t  om undervisningsväsend et i  O rsa genom  tiderna. VI.
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Fyra orsalärare på 1890-talet:
Sans Uhlin och Kerstin Holner, Carolina

Palmen cch Maria (Johansson) Uhlin.

bestämts. Viborgsboma voro helt na
turligt med på detta förslag och bered
de sig att forsla tillbaka timret från 
Torrvål till den nya platsen. Men då 
Torrvålsborna på inga villkor gick med 
på detta förslag, bestämdes till sist, att 
skolan skulle uppföras i Torrvål, ge
mensamt för alla byarna. Skolan bygg
des, och undervisningen där fortgick 
ett tiotal år. I början på 1880-talet 
blir frågan om skola i Maggås åter ak
tuell.

På 70- och 80-talen visade sig nämli
gen en stark ökning i nativiteten, och 
skolan i Torrvål blev alldeles för liten. 
Det fanns därför ingen annan möjlig
het än att bygga nytt skolhus, och då 
fingo Maggåsborna äntligen sin vilja 
fram 1886. Denna skola har sedan dess 
pågått till 1935, då skolan indrogs på 
grund av för litet barnantal.

År 1885 gjorde man även försök med 
en mindre folkskola i Torrvål, likasom 
i Kårgärde. Men då folkskola i Kår- 
gärde öppnades 1886, fingo folkskole- 
barnen gå dit ned. Detta gick till 
framåt nittiotalet. Barnantalet var allt
fort i stigande. Skolan i Kårgärde 
kunde ej rymma alla. Ensamt i Torr
vål fanns det ett 40-tal barn. En folk
skola måste därför upprättas även där, 
och den öppnades också 1893, fastän 
inget skolhus fanns. Småskolan fick 
inrymmas i en stuga. Först 1898 stod 
skolhuset färdigt. In till dess hade så
väl småskolan som folkskolan varit tre- 
klassig, men i och med den nya skolans 
tillkomst blev folkskolan 4-klassig och

Begär alltid

O r s a - B r ö d
b r ö d e t  me d  den  
verkliga rågsmaken.

småskolan 2 klasser. Antalet barn var 
dock alltfort i stigande. År 1899 fun- 
nos ända till 54 barn i folkskola, och 
då nödgades man ta nästa steg och 
kräva biträdande avdelning. Först 1913 
kom dock denna till stånd. Alltsedan 
dess har skolan i Torrvål varit anord
nad enligt Litt B,.

Då folkskolan stod färdig att tagas i 
bruk 1898, fick även småskolan sin sal 
i detta hus. Där fick den hålla till 
ända till 1913, då biträdande avdelning
en tog den i bruk. Småskolan inrym
des då i slöjdsalen i uthusbyggnaden. 
En ny skolhusbyggnad var därför allt
fort aktuell. Det ena förslaget efter 
det andra togs upp, men inget av dessa 
hann man förverkliga, förrän den röda 
lianen år 1927 jämnade hela uthusbygg
naden med marken. Skolhuset rädda
des dock. Inom kort uppfördes en ny 
byggnad med skolsal, slöjdsal och övriga 
bekvämligheter. Moderna anordningar 
ha införts i skolan. De stora, höga 
salarna uppvärmas nu med centralupp
värmning, fotogenlamporna ha för 
längesen utbytts mot elektriskt ljus och 
vattenledning införts. Tiderna för
ändras och vi med dem.
Lärare och lärarinnor, som tjänstgjort 
inom Torr våls skolområde från 1863.

ToiTvåls byskola: Ulus Hans Hansson
1863—1865, Iiarins Hans Hansson 1866—• 
1870, Karins Per Hansson 1871—1872, Ulus 
Anders 'Samuelsson 1873—1882, Brita Wik- 
holm 1883—1884, Ida [Larsson vik. 'ht. 1884, 
Anders Uhlin 1885 (mindre fsk. det året), 
Daniel Björk 1886—1887 (småskola), And. 
■Uhlin 1888—1889, Hans Uhlin 1890—1893, 
Maria (Johansson) Uhlin 1893, Anton Ågren 
1894—1895, Erik Adolf Söderbiäicik 1896—
1897, Maria Uhlin 1897—1899, Sigrid Mag
nusson 1899—1903, Elin Katrina Nord
ström ht. 1903, Sigrid (Magnusson) öström 
1904—1908, Olivia Johansson 1909—

EV!aggås småskola: Skarp And. Samuels
son vt. 1886, Anders Larsson ht. 1886— 
1889. Anders Boberg 1890—1894, Hanna 
Olsson 1894—1915, Erika Olsson 1913— 
1914, Kerstin Andersson ht. 1915, Val
borg Ekström 1915—1917, Astrid Blom
gren 1917—1918, Ida Nilsson ht. 1918, 
Hedvid Lundgren vt. 1919, Ester Andreas- 
son ht. 1919, Erik Pettersson 1920—1935, 
då skolan indrages.

Lärare vid Torrvåis folkskola: H. L.
Larsson vt. 1893, Anders Uhlin ht. 1893—
1898, Oscar Leonard Dahlberg 1899—1902, 
Oscar Öström 1902—1908, Erik Andersson 
vt. 1909, Anders Montelius 1909—1017, 
Gustav Lundholm 1917—1918, Anders By- 
rén 1918—-.

Biträdand® avdelningen kl. 3—4: Erik
Pettersson 1913—1919, Inez Schelin 1920— 
1923, Hanna Belin 1923— .

Joh. Boström.

K O S T Y M E N
som varje pojke önskar sig
är eu SPORTMAM-JUNIOR
finnes i vackra färger och 
stiliga pojkmodeller. 
Storlekar från 7 till 1 7 år.

Aug. Larsson — Or sa
Tel. 21.

6o år.

Lärarinnan fru Margit Hansson, 
maka till nämndemannen Finn E. 
Hansson i Hansjö, fyller den 23 april 
60 år och avgår från tjänsten vid den
na termins slut. Hon har då varit lä- 
rinna i Hansjö icke mindre än 40 år.

Det är med vemodiga känslor vi skil
jas från läraregemenskapen med fru 
Margit Hansson. Hennes typ har varit 
•;den glada, vänliga och gent emot ele
verna tillika moderliga. . Ett gott arbe
te har bon utfört och en lång och god 
yila tillönskas henne hjärtligt på födel
sedagen från Hansjö lärare och hela 
Orsa lärarekår.

Daniel Spegel.

Kommunalfullmäktige
beslutade vid sitt senaste sammanträ

de enligt förslag från skolstyrelsen att 
indraga Untorps och Gravbergs mindre 
folkskolor från och med innevarande 
läsårs slut samt Orsblecks småskola, då 
nytt småskolehus blir byggt vid Stack- 
mora folkskola.

Skolbiblioteket i  Torsmo
skall vid skolans indragning därstä

des förflyttas till Tallheds skola.

HÅLLBAR PERMANENTNING.
Vi möta. säsongen med nya, moderna 
apparater och använda alltid' äkta oljor. 
E r ic so n s  Dam fr ise r  ing, Orsa. Tel. 208
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FRÅN SKOLBÄNKEN

Påskgummorna ha varit riktigt 
i farten._ Tänk, så många uppsatser 
de troligt in i tidningen den här gån
gen ! Nu- hoppas Red., att det ska bli- 
en riktigt

GLAD PÅ SK !

VÅREN H AR KOM M IT!
” Pil, vad det är varmt” , säger iStor- 

fcergsbj-örnen. Han hade vaknat nr sitt 
ide för en vecka sedan och var nu på 
vandring efter föda. ” Pu-h” , lät det igen, 
så brummade han överraskad. Han 'hade 
fällt fem hår ur sin tjocka vinterpäls. Det 
var ett gott tecken, och han blev glad, 
som man ju kan förstå.

Den stolta älgen Furukrona lyfte huvu
det och lyssnade,, han såg uppåt-, och där, 
högt uppe, kom tranorna. Han bökar i 
den våta snön och tar en mun snö. Det 
porlar i en sänka strax intill. Flera djur 
har kommit dit. De står där och dricker 
av det härliga, välsmakande vattnet. Uppe 
i en gran spelar en orre för några hönor. 
Småfåglar kvittra, och det droppar från 
granarna. Men vad har hänt? Jo, våren 
har kommit till skogen!

Jo-han Söderström, klass 5.

PÅSK-VISA.
Snart är det påsk 
knoga vi får.

Hurra!
Kvastar vi göra, 
och tupparna köra.

Hurra, hurra!
Äggen de kläckas, 
påskkorten fläckas.

Hurra!
Ut vi oss klär 
med trasor och fjär.

Hurra, hurra!
Påskkäringar -fara 
i luften den klara.

Hurra!
Månen lyser, 
och alla fryser.

Hurra, hurra!

Lilly Andersson, klass 3. 

EKORREN.
En da-g, när Inga-Britt och jag voro inne 

ensamma, sågo vi ett litet brunt djur, som 
kom fram till fönstret och började äta av 
talgen, som vi satt ut åt fåglarna. Vi 
trodde först, -att det var en stor råtta. 
Därför började jag slå m-ed en hand-duk i 
fönstret, ooh Inga-Britt skrek av alla kraf
ter för att skrämma hort djuret. Men dju
ret satt och åt av talgen hur vi än buro

F:a P a l l i n s  O i m e W e l
MÄSSBACKEN.

Affären i Mässbacken Rikstel. 42.
Filialen i Kallmora ,, 32.
R E K O M M E N D E R A S !

Specerier, glas, porslin och manufaktur.

oss åt. Då blevo vi elaka ooh togo varsin 
kvast och sprungo ut, för vi tänkte att 
inte behövde väl vi ge -mat åt en råtta. 
Men när vi komimo ut och sågo hela krop
pen p-å djuret, -s&go vi strax, att det var 
en ekorre. När ekorren såg oss, s-pirang 
clen up-p för knuten ooh gömde sig under 
taket. Vi gingo in ooh togo några skorpor 
och lade bredvid tal-gen åt ekorren, och 
sedan -gingo vi in. -Ekorren kom snart 
igen och började äta av skorporna. Han 
åt -upp två och en halv skorpor. När han 
åt, höll lian i skorpan m-ed framta-ssa-rna 
och snodde -den hela tiden runt. När han 
ätit, så det var -bara en liten rund bit 
kvar, kastade han alltid ner den. Så lade 
den tassarna på bröstet en stund ooh bör
jade sedan äta en ny skorpa. Sedan ko-m 
han tillbaka nästan var morgon. Jag för
sökte att lägga ut allt möjligt åt honom, 
men han åt helst talg. Nu har han inte 
varit till oss på länge, men jag hoppas 
han lever och kommer nästa vinter.

Elin Palmén, klass 5.

TECKNING - En Blåkullafärd
av Sigvard Göthe, kl. 5. 

NÄR FARMOR SÅG BLÅKULLOR
-Förr i tiden trodde man alltid p-å troll 

och häxor. Min farmor har berättat för 
mig följande historia.

Det var kvällen före långfredag. Hon 
skulle gå till skogen och ta enris, som hon 
skulle -pryd-a golvet med. När hon kom 
in i skogen, hörde hon, hur någon skrek. 
Hon tittade -åt alla håll, men -så-g ingen 
varelse. E-fter en stund tyckte hon, att

M O N A R K
Tel. 281. — ORSA. — Tel. 281.
Försäljning och reparationer av 
Cyklar ooh Lättviktsmotorcyklar.
Monark är Sveriges mest sålda 
och mest åkta velociped.
MONARK ÄR TOPPKVALITET. 

Obs.! Ingen prisförhöjning 1938. Obs.!

hon hörde, hur någon ropade uppe på ett 
berg. -Hon såg dit, och då -fick hon se -en 
massa små gummor. Bland några av dem, 
som hade hållit på att -flyga till Blåkulla, 
hade hon tyckt sig se sin egen mormor, 
som hade dött för några år sedan.

-Farmor blev nu så rädd, att hon knap
past- kunde röra på -sig. När hon stått 
där o-ch sett uipp på berget en stund, hade 
det kommit några gummor ooh gått förbi 
med långa rader av kalvar och kor. -Det 
började bli mörkt i s-kogen. Hon tog riset 
i förklädet och s-prang hem, allt vad hon 
orkade. När hon ko-m hem, berättade hon 
för sin mamma, vad hon hade sett.

(Senare p-å kvällen, när -farmor skulle 
ut och mjölka, hade det varit några poj
kar, som varit på -höskullen och skrämt 
henne. När hon hade mjölkat ooh varit 
in med mjölken, gick bon ut och gav korna 
vatten och hö. Just so-m hon s-k-ulle gå 
in, säg hon något underligt. Det låg en 
docka på golvet, som pojkarna hade satt 
ett sn-öre i, fastib-undet vid dörren. När 
farmor öppnade dörren, reste dockan -sig, 
men när hon stängde den, lade den si-g. 
Nu skrek farmor, så det stod härliga till. 
Då ko-m hennes mamma ut i ladugården 
och skrek: ” Va är de m-e dej, barn?
Äter råttorna opp dej, eller ,är de häxorna, 
som gör slut p-å dej?”

Nu kunde inte pojkarna hålla -sig för 
skratt längre utan började gapskratta. Då 
kände farmor sig så ska-msen, att hon 
började gråta, m-en pojkarna bara skrat
tade .

Efter den stunden tordes farmor inte 
gå till ladugården eller skogen ensam.

Svea Eriksson, klass 6. 

EN HÄGRING.
Den sjuttonde februari klockan halv nio 

gick vi upp över kyrkvägen -för att se en 
hägring. Det var så roligt att se på, när 
bergen blevo så stora. Det var två -Sk-att- 
ungsjöar. Den riktiga Skattungsj-ön och 
ovanför den en sjö till och en holme i 
mitten. Och vi -såg på Vangsjöklitten, 
det var, liksom om det hade varit -många 
slott. -Och bergen delade ut si,g så att 
det såg ut som om det hade varit Djur- 
vik. Och på Vangsjöklitten såg det ut 
som en flygmaskin, so-m -flög upp och ned. 
Och bakom ett berg var det som en ib-åt, 
som hade två segel. P-å rasten sprang 
jag upp för att se, om det var kvar, men 
jag kunde inte se något.

Anna Borg, klass 2.

All a inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSEEN
Tel 253.
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Erik Jämten, kl. 5.
I  HÄTTBERG,

Under jullovet fick jag följa till Hätt- 
berg och hugga timmer. Då vi kom till 
skogen, fällde pappa en tjugo träd, och 
jag kvistade. Sedan kom avmätaren, som 
skulle mäta stockarna. När han hade 
mätt en stock, slog han på ett S, som 
betyder Stabi.

När han mätt några stockar, fick jag 
börja kapa av dem vid märkena. Var det 
ett märke, betydde det stock, var det två 
märken betydde slip, och tre betydde såg- 
kubb. Om kvällarna åkte jag och Nils 
skidor.

Och så en dag sade 'Gunnar, att de skulle 
ta dit radion, men det blev inget av, förr
än då jag kommit hem.

Då jag skulle hem, fick jag staka några 
hundra meter, sedan bar det av i flygande 
fläng utför en lång backe.

En dag skulle jag grädda pannkaka, som 
de kallade kolbulla. När jag skulle hälla 
smeten i pannan, hällde ja g , bredvid, och 
då jag skulle grädda, tog jag bort så 
många spisringar det gick för pannans del. 
Och dessutom lade jag in så mycket ved, 
det gick. När pannkakan var färdig, var 
den gräddad utanpå, men det var deg in
uti. Eolke Svedlund, klass 5.

NÄR JAG OCH IN G R ID  BOLLADE.
En dag kom Ingrid till mig och ville 

vi skulle bolla. Hon hade sin boll med 
sig. Den var röd. Vi bollade på vedbo
väggen. Ingrid bollade först. Då Ingrid 
var på tio tappade hon. Då blev det min 
tur. När jag skulle sno runt, tappade jag 
och bollen hoppade p'å huvudet åt Ingrid. 
Då skrattade vi. Då sa min mamma att 
vi fingo inte vara ute längre, ty det var 
så kallt. Margit Talu, klass 2.

Å R E T S

TAPETER
Vår provkarta å c:a 300 
har kommit.
mönster och färgställ
ningar utlånas.

H edins Färghandel
O R S A . —  Tel. 155.

OM VÅREN.
Blåsippan står i skogen, 
bonden plöjer med plogen.
Blåsippan är så blå och grann.
Tänk, om man henne fann!
Men det är ej så lätt, 
där hlad och kvistar ligga så tätt. 
Solen skiner på himmelen blå. 
Bönderna på åkrarna så.
Vårens fåglar komma nu, 
talgoxen sjunger sitt sitt, sittu. 
Fåglarna börja att bygga sina bon, 
och nu börjar också kon 
att längta nt i hagen 
att vara där hela dagen. 
iSolen skiner på himmelen blå. 
Bönderna på åkrarna så.

Knopparna börja att önska, 
att de snart finge grönska.
Sjön är fri från isen snart 
och på marken det är bart.
Och alla äro glada 
att de snart få bada.
Solen skiner på himmelen blå. 
Bönderna på åkrarna så.

'B/ök från alla stugor man ser.
Mor där inne står och ler.
Påsken är ju här snart, 
och man stökar med fart.
Två ägg åt far och mor 
ooh ett åt lillebror.
Solen skiner på ihimmelen blå. 
Bönderna på åkrarna så,

Greta Eriksson, klass 4.

. HUR D E T  HAR VARIT FÖRR I  
VÄRLDEN.

Jag har varken mor- eller farföräldrar. 
Men jag har varit till en grannasmor och 
frågat henne, hur det var, då hon var liten. 
Hon är 75 år. Hon sade, att det mesta, 
som de fingo äta, var strömming, potatis 
och gråärtsoppa eller också svälta. Det 
var mellantak i deras stuga. 0'ch de har 
ej haft järnspis utan en öppen spis (grav). 
När det har varit bröllop, har det räckt 
i 3 till 7 dagar. Maten, som fanns på 
bröllopen, var gråärtbröd, rågbullar ooh 
sammanmalet kornbröd. Än dansade de, 
och än åt och iän söp de.

;Förr i tiden har det varit s. k. löv- 
veckor. Då for de till fäbodarna och hade

Gå mot 
våren och
sommaren i
Kooperativas
SKOR

Koop. Fören. Ovan Siljan
Skoavdelningen. Orsa

sina barn och getter med sig. Då var hon 
och hennes syskon med en gång, och då 
spirungo pojkarna ooh lekte häst efter vä
gen. Ooh så ville hennes yngre syster 
Kerstin också följa, men det fick hon inte. 
Och de hade en elak ibock, och de skrämde 
henne och sade, att han kom och tog hen
ne. Ooh när mor kom och frågade efter 
henne, så fanns hon inte till, 'Ooh därefter 
gick mor alla vägar hon kände till och 
gick ooh letade efter henne. Sedan gick 
folket skallgång men hittade henne inte. 
Mien då ringde de i kyrkklockan, och där
efter hittade de henne efter en fäibodistig. 
Och hon hade haft strumporna fulla i 
myr, och förskinnet (skimpan) knuten 
om halsen. Och de tyckte, att det var 
mycket konstigt, för hon var bara två år, 
så att hon kunde inte sätta på sig själv. 
Och de har haft ett märke på ett träd 
där länge.

Anna Holting, klass 5.

BLÅSIPPOR.
Personer: Mor, Maja, Rut,
Inga.

Rut: Se blåsippor!
M aja: O vad de är fina!
Inga: Får vi plocka dem?
Mor: Ja då, det får ni.
Rut: Nu har jag plockat så mycket.
Mor: Är det inte vackert i skogen?
Inga: Jo då.
M or: Nu ska jag berätta för er om iblå- 

sipporna. N'ä.r våren kommer så klär ibiå- 
sippsmor sina barn i små ludna pälsar så 
att de inte fryser. Titta där är en liten 
knopp. Ni ska aldrig slänga bort några 
blommor.

Inga: Nej det vill jag inte.
Mor: Nu måste vi gå 'hem. Men sätt 

blommorna i vatten!
Maja: Ja då.

Ulla Warrol, klass 2.

TECKNING - Glad påsk av
Erik Forsgren, kl. 1.

Lär Er köra
BIL__

v id ------------

Hans Petersons Körskola
Tel. 242. —  ORSA. —  Tel. 242.
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INGAS FÄR D  TILL BLÅKULLA.
Inga satt ensam i ”barnkammaren på 

Ekenäs. Ja, alldeles ensam var bon ju
inte. Hon hade ju både köksan, barn
sköterskan och drängen i huset. Mor och 
far hade tidigt på morgonen farit in till 
staden för att göra uppköp till påsken. 
Ulla Inga fick en idé, medan hon satt där. 
Hon skulle ta och klä ut sig till påsk
käring, som hon hade sett stora syster 
göra,

Huii, huii, huii. Usch, vad var det? 
Det var nära nog, att Inga tappat schalet- 
ten, hon hade knytit på .huvudet. Det var 
en . . . Ja, usdh, usdh! Inga blev så rädd, 
så hon ramlade baklänges. Nu hördes en 
kraxig röst, som frågade: ” Vill Inga följa 
med på kvastfä,rd till Blåkulla?”  Ja visst, 
ville Inga det.

När de kommo fram till Blåkulla, kom 
en gammal påskkäring fram till Inga och 
frågade, om hon ville deltaga j deras påsk
middag. Middagen bestod av ruttna snok- 
ägg, råttsvansar och gråsten. Men Inga 
åt inte. Då kom: en påskkäring med en 
stor kniv och sade, att hon skulle skära av 
Inga öronen. Då skrek Inga, så hon vak
nade.

Hon satt framför brasan i barnkamma
ren, där Maja lämnade henne. Hon hade 
somnat och drömt alltsammans.

Ruth Mary Jernberg, klass 4.

KISSE PÄ JAKT.
Det var en dag, då kisse var på jakt i 

bagarstugan efter en råtta, som kilade på 
muren. Men när kisse fick se henne, då 
var råttan olycklig. Det blev jakt i ba
garstugan. Råttan kilade omkring, och 
kisse efter. Det var roligt att se på dem, 
mten till sist tog kisse henne och lekte 
med henne. Men råttan sprang och för
sökte att finna något hål, men då råttan 
fick tag på ett hål, knep kisse råttan, och 
råttan skrek. Men nu åt kisse upp henne.

Hanser Per Persson, klass 3.

När det gäller

K VA D E R

TECKNING av Hjördis Jacobsson, kl. 6

I  MORA PÄ VASALOPPSDAGEN.
P å söndagen var det vasalopp i Mora. 

Men jag skulle inte dit. Jag skulle få 
gå på bio istället. Men när klockan var 
halv tio, kom Gun och Ejvor till oss med 
telefonbud från Ester. Jag skulle åka till 
Mora med några vita förkläden.

Ja, så fick jag komma till ett vasalopp 
en gång. ” Men inte kan jag åka cykel i 
sådant blåsväder?”  sade jag. Men jag 
skulle åka cykel ändå. Jag tog Esters 
cykel, för det var litet bekvämare sits 
på den.

När jag kom till Gu tås, stod det en bil 
där. Det blåste, så jag körde på fram
hjulet. Det var tur, att ingen såg mig. 
Och när jag kom till Ulars körde jag i di
ket. Men sedan gick det bra ända til' 
Mora.

När jag kom in på hotell Gustav Vasa 
kom en tant. Jag frågade om Ester Eriks
son träffades. ” Ja vänta, jag ska se 
efter” , sade hon.

ISedan fick jag gå in i köket. Där var 
det diskerskor, kokerskor, en kaliskänka 
och många andra. Sedan kom tant [Lars
son. Hon frågade, om jag fått någon mat. 
Men det hade jag inte. Ja, men gå in 
till Ester så får du säkert något. Jag fick 
sitta tillsammans med en farbror och äta.

Vaktmästaren frågade, om jag ville gå 
ett ärende till apoteket. Naturligtvis ville 
jag det.

När jag kom tillbaka,, fick jag springa 
och leta efter honom. Jag fick tag i ho
nom på andra våningen. Nu tänkte jag

gå ut och titta på vasaloppet, men så 
blev det icke. Jag fick hjälpa till med 
än det ena och än det andra, så jag fick 
ingen tid över.

När klockan var halv sju for jag hem. 
Då hade pappa varit och ringt efter mig. 
Jag hade varit borta för länge.

Erik Jansson, klass 6.

E N  ROLIG DAG,
En sommardag för länge sen. släppte 

Gretas mor ut grisarna. De hade två 
grisar. När grisarna hade varit ute en 
liten stund, sade Gretas plappa, att vi 
skulle sätta oss på grisarna och rida. Det 
gjorde vi strax. Grisarna började springa 
i galopp. Hej, vad det gick! Vi voro så 
små och lätta då, så det var därför de 
sprungo. Greta och jag skrattade- så vi 
låg på grisarna. Men ett tu tre så ram
lade jag av grisen. Grisen han sprang av 
alla krafter. Gretas mamma och pappa 
skrattade, så de satte sig på bron. Greta 
hon kunde nästan inte gå av sin gris, 
därför att han siprang så. Men snart 
skulle grisarna gå in i ladugården. Då var 
det slut på den roliga dagen.

Margit Bäcker, klass 4.

SKATAN OCH TALGOXEN.
Skatan : Tänk, i går hittade jag en blank 

fin kniv, som jag flög hem till mitt bo 
med.

Talgoxen : Men i går var jag med om en 
större fara. Jag höll på att bli ihjälskju- 
ten.av en pil. Just när jag satt och byggde 
mitt ibo, kom en pil strykande över huvu
det.

Skatan:. I fjol tog några små pojkar 
äggen för mig, men då skrek jag. så att 
folk kom och skulle se, hur det var fatt. 
Och pojkarna fick ett straff. De revo 
sönder byxorna. Men då ikunde jag inte 
hålla mdg för skratt. Jag lade ut ett 
flatskratt åt pojkarna. Ja, nu ska jag 
fortsätta mitt bygge, så hej med dej!

>—• Odh talgoxen flyger och grubblar, och 
bäst han flyger, så flyger han på en led
ning, och död ligger han där.

Lars Lax, klass 3.

Erik Andersson
U t f ö r  1NKASSOUPPDRAG
Förrättar A UKTIO N ER, BOUPPTECK

NINGAR osh A R V SK IFT EN .
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar. Tel. 40.
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DVÄRGTROLLET MÅNS D R U LLE \ 
PÅ ÄVENTYR.

Det var en gång ett rlvSrgtroll, som 
hette Måns Drulle. En dag, när ihan var 
ute och promenerade, ifick han se ett 
hål i marken. Eftersom han var så liten, 
kunde han gott ooh ledigt gå in i hålet. 
Måns gick in i hålet. Där var mörkt och 
kusligt, men Måns fortsatte att gå. Snart 
kom han in i en annan gång. Där var det 
ännu mörkare. Han såg inte ett dugg, 
och han kände, sig nog litet kuslig till 
mods. Plötsligt kom han in i ett rum,
där det var så ljust, att han bländades. 
När han vant sig litet vid ljuset, -såg han 
en mullvad sitta på en tron med en krona 
(på sitt huvud. När mullvaden fick se 
Måns, sade han: ” Vidkommen till mitt 
rike. Detta rike heter Aklamesa, och jag 
heter Aklome den tjugonde. Jag är myc
ket förtvivlad, för prinsessan är i fången
skap hos mullvadstrollen.”

Då Måns hörde detta, åtog han sig att 
befria prinsessan. Han fick en. stadig mat
säck och så begav han sig i väg. När han 
gått en bra. lång bit, fick han se en stor 
gallergrind, och där stod en ståtlig vakt, 
och innanför satt prinsessan oeh grät. Nu 
skulle Måns tänka ut något sätt att be
fria prinsessan. Nu fick han en fin idé. 
Kanske han hade litet sömnpulver kvar, 
sedan han sövde stortrollet för att han 
skulle kunna knycka äpplen i lugn och ro. 
Det hade han, och så tog han fram sin 
näverskopa, som han alltid hade hängande 
i bältet. Sedan tog han litet vatten i en 
källa, som rann förbi. Han blandade se
dan litet sömnpulver i vattnet och sade 
med sin blidaste röst till vakten: ” Kanske 
farbror skulle vilja ha litet vatten?”  Vak
ten drack ur skopan och snart somnade 
han. Måns låste upp grinden, sedan tog 
han prinsessan i handen och förde henne 
hem till hennes far. Där blev stor glädje, 
och Måns Drulle var för alltid Aklomes 
gunstling.

Jan Erik Broberg, klass 5. 

EN PÅSKSAGA.
Personerna: Påskliljan, påskriset,
Karin och Britta.

Påskliljan: Nu är det snart påsk, det är 
väl roligt!

Påskriset: Ja det Sr det, mien vem kom
mer där? Nej, det är ju barnen. Men 
vad har de i händerna?

Påskliljan: Ser du inte att det är fär
gade fjädrar som de ska sätta piå dej.

Påskriset: På mej!
Påskliljan: Ja på dej, men tyst nu.
Britta: Noj ser du riset har nästan 

slagit ut.
Karin: Är det inte vackert med grönt

ris ?
Britta: Jo då, men nu sätter vi i fjäd

rarna och går och lägger oss. I morgon 
är det påskafton.

Karin: Då ska vi måla iäggen och rita 
påskkort!

Båda: Hurra, hurra!

Kerstin Gustafsson, klass 2.

NÄR JAG OCH M ARG IT LE K TE  MED  
DOCKORNA.

En dag lekte iag oeh Margit med våra 
dockor. Vi klädde plå dem så mydket. 
Sen tog vi vagnen och lade dem i den 
ooh åkte till torget. Där vände vi och 
for hem. När vi kom hem klädde vi av 
dem och lade dem i docksängen, så att do 
fick sova. Det var så roligt. När de 
vaknade så tog vi opp dem oeh klädde på 
dem. Dockorna heta Hut, Inga och Jöns.

Anna Snabb, klass 2.

På insidan av locket på ovanstående 
b y s p a n n står följande präntat:

” Den 31 oktober 1923 beslöto Kallmora 
byamän på allmän bystämma, som hölls i 
Kallmora folkskolas slöjdsal, att den gamla 
spann med inneliggande gamla handlingar, 
som av ålder tillhört hyn, skall för all 
framtid bevaras iför Kallmora bys räkning. 
Handlingar får ej bortlånas utan att allra 
största säkerhet finnes för att de i oska
dat skick återlämnas och få under inga 
Omständigheter förskingras. Spannen bör 
förvaras å lämpligt ställe, där han så myc
ket som möjligt skyddas för tidens åver
kan, väta, storråttor, tanklösa människor 
m. m. Den största faran är elden, och 
därför borde spannen förvaras i brand- och 
dyrkfritt kassavalv. Men som detta bleve 
förenat med stora kostnader vilja vi hop
pas på Guds försyn och besluta, att spän
nen skall för hyns räkning förvaras i något 
herbre eller annat uthus, som ligger av
skilt från gård eller annan eldfarlig inrätt
ning. IJnder hopp att goda miakter mi 
framdeles såsom hittills beskydda klenoden 
beslutas, att spannen tillsvidare skall för
varas i Jut Erik Hanssons herbre.

Som ovan 
H. L. L a r s o n ” .

TROLLHÄXAN MURRA SOM KOKADE  
PÅSKÄGG.

Det var nära påsk, och trollhäxan Murra 
skulle koka ägg åt sin familj. Hon gick ut 
i skogen. Där hon såg ett skatbo uppe i 
en gran. Då började Murra skaka på 
granen. Hätt som det var fick hon se 
ägg, som kom nerrasande från boet. Troll
käringen böriade fånga äggen. När hon 
hade riktigt många, gick hon hem. Efter 
vägen gick hon och sade: ” Det här blir 
fina påskägg. Nu blir nog far därhemma 
glad, när jag kommer med så fina ägg.”  
Efter väge-n hade hon hittat en gammal 
kastrull, som hon tog med sig. Nu hade 
hon kommit hem ooh skulle koka äggen. 
Hon gjorde en riktig brasa ooh satte på 
kastrullen. Den var det ett hål på, men 
det såg hon inte. Hon hällde lera i 
kastrullen och lade äggen däri och började 
röra med sin förskräokligt långa näsa. 
Men eftersom det var hål på kastrullen, 
rann allt ur, och snart var den tom. Murra 
stod och rörde och rörde. Men till sist 
kände hon, hur näsan minskade oeh minska
de när hon rörde. När hon såg efter i 
kastrullen, låg näsan där istället för 
äggen. Men då var hon inte så glad som 
nyss i skogen. Murra fick gå med om
bunden näsa. hela påsken, och utan ägg 
blev de också. Och Murra som glatt sig 
år. att far skulle bli glad åt äggen! Men 
istället blev han arg. Ooh det blev inte 
någon trevlig påsk.

Kerstin Manneberg, klass 4.

EN PÅSKAFTON.
Det var en gång en påskkäring. . Hon hade 

gjort; sig en kvast. Gumman satte sig på 
kvasten. Hon tog sin katt med sig på 
kvasten. Det blåste hemskt don kvällen. 
Och gumiman och kvasten och katten blåste 
upp i luften. De skulle till det blåa ber
get. Det var mycket långt dit. Långt 
nedanför sig sågo de små kycklingar och 
en gumima, som mössan blåste bort för. 
Det började bli lugnt så det gick inte så 
fort. Det kam en stor örn. Katten reste 
rygg. Örnen tog katten och flög bort med 
den. Så kom örnen ooh skulle ta gum
man. Men hon skrek så hemskt att örnen 
blev rädd och flög bort. Sedan flög han 
till sin klippa ooh åt upp katten. Påsk
käringen for och letade efter katten, men 
då hade örnen redan ätit upp den.

Edvin Matsson, klass 4.

Lämna inga oersättliga
handlingar eller värdeföremål kvar i 
våningen oskyddade miot brand och 

stöld. Kostnaden för ett förvarings- 
fack på något a v Handelsbankens 

kontor är ju obetydlig.

Mera skrymmande värdeföremål kun

na deponeras under försegling i 

bankens valv.

SVENSKA HANDELSBANKEN
Affärsbanken med det största kontorsnätet.
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ORSA SKOLTIDNING

Alla vårens nyheter!

MODEATELJÉN - Tel. 286

Vem blir den första 
överläraren i Orsa 

skoldistrikt?
Till den ledigförklarade ordinarie lä

rartjänsten i Kyrkbyn och därmed för
enad överlärarbefattning hade vid an
sökningstidens utgång anmält sig fö lj
ande sökande:
Ernst Keding, född 1887, folkskollärar

examen 1910, nu ord. lärare i Kår
gärde, Orsa skoldistrikt.

H. Collin, Katrineholm, f. 1901, student
examen 1920, folkskollärarexamen 
1922, nu ord. lärare i St. Malms skol
distrikt.

Elov Sundin, Skelleftehamn, f. 1896. 
folkskollärarexamen 1923, nu ord. lä
rare i Skellefteå skoldistrikt.

Ingemar Almén, Nässjö, f. 1901, stu
dentexamen 1921, folkskollärarexa
men 1923, nu ord. lärare i Nässjö 
skoldistrikt.

Thore Kruse, f. 1899, folkskollärarexa
men 1924, nu ord. lärare i Hansjö, 
Orsa skoldistrikt.

Lennart Olsson, Skellefteå, f. 1900, stu
dentexamen 1920, folkskollärarexa
men 1926, nu ord. lärare i Skellefteå 
skoldistrikt.

Hjalmar Hedman, f. 1907, folkskollä
rarexamen 1928, nu ord. lärare i 
Åberga, Orsa skoldistrikt.

Arne Anberg, Krylbo, f. 1901, folk
skollärarexamen 1929, nu ord. lärare 
i Krylbo skoldistrikt.
En till har sökt, men denne har an

hållit slippa att hans namn offentlig- 
göres. För säkerhets skull må dock an
märkas, att det inte är någon från 
Orsa, ja inte- heller från något när
liggande distrikt.

T e l e f o n  338.

Rättegångar. Inkasseringar Boutred- 
ningar. Fastighetsförmedling. 

Fastighetsförvaltning.

BESTÄLL OFÖRDRÖJ LIGEN

F R U K T T R Ä D
bärbuSikar, (rödhätte-) rosor och 
iperrennaiblommor hos

E. W I K N E R. Telefon 305,
samt plantera tidigast möjligt, 
och resultatet blir lysande.

Vad s^all överläraren göra?
Då vårt skoldistrikt just nu håller 

på att tillsätta överlärare, kan det vara 
på sin plats att i denna tidning redo
göra för överlärarens åligganden. Där
om ger »Instruktion för överläraren i 
Orsa skoldistrikt» besked.

Överläraren tillkommer att närmast 
under skolstyrelsen utöva ledningen och 
tillsynen av distriktets folkskoleväsen. 
och detta sitt uppdrag bör han fullgöra 
i samarbete med skolans lärare och i 
samförstånd med barnens målsmän. 
Överläraren skall tillse, att skolarbetets 
bedrives enligt gällande bestämmelser i l  
folkskolestadgan, reglemente och ord- j 
ningsstadga. Han skall, om vi så må 
säga, vara den förmedlande länken 
mellan skolstyrelsen och lärarpersona
len. Mellan skolans ledning och lärar
na skall han befordra samförstånd, 
likaså mellan barnens målsmän och lä
rarna samt mellan dessa senare inbör
des. Kort sagt hans uppgift är leda
rens, rådgivarens och, om så behöves 
medlarens.

I samråd med vederbörande lärare 
skall överläraren upprätta förslag till 
arbetsordning för skolorna. Och om en 
lärare av sjukdom eller annan anled
ning ej kan tjänstgöra, skall överlära
ren ombesörja, att undervisningen upp- 
rätthåiles.

Överläraren skall ha tillsyn över sko
lornas fastigheter och inventarier, föra 
förteckning över skoldistriktets tillhö
righeter samt i samråd med övriga 
lärare till skolstyrelsen inkomma med 
förslag till inköp av undervisningsma- 
teriell, inköpa denna samt de förbruk
ningsartiklar, läro- och läseböcker, som 
anskaffas av skolstyrelsen.

Vid skolstyrelsens sammanträden 
skall överläraren lämna nödiga upplys
ningar samt föredraga ärenden. Han är 
då ock skolstyrelsens sekreterare. Det 
tillkommer honom att ombesörja verk
ställandet av skolstyrelsens beslut.

Överläraren åligger, att föra förteck
ning över skolpliktiga barn, föra matri
kel över lärarpersonalen, samt söka och 
rekvirera stats- och landstingsbidrag 
till distriktets skolor. Vidare skall han 
uppgöra förslag till utgifts- och in
komststat, upprätta avlöningslistor

Bränd KALK och KALK- 
STENSMJÖL
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhålles från

A.-B. SKATTUNGBYNS K A L K B R U K .
Mässbacken. Telefon 21.

Framkallning, kopiering 
och förstoringar

utföras pä eget lab o ra to 
rium, som ti l lförsäkrar  Eder  
det bästa resu ltat .

Tegmans Fofomagasin
O R S A

M .  Åslunds Rak- & Frisersalong
(f. d. Moraeus)

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

Vem blir komminister
efter Widgren?

Till den lediga komministertjänsten 
i Orsa har anmält sig fyra sökande. En 
av dessa har dock bett att slippa få sitt 
namn publicerat. Det är inte någon 
orsapräst!
Eric Thorsell, född 1899, prästvigd 

1930. Komminister i Skattunge för
samling.

Artur Hamrin, född 1906, prästvigd
1932. Komminister i Vikers försam
ling.

Helmer Fält, född 1808, prästvigd
1933. Komminister i Ore församling. 
Dessa tre ha av domkapitlet uppförts

på förslag i här nämnd ordning.

samt sköta skolstatistiken. Om skolsty
relsen så beslutar, skall han också år
ligen avgiva berättelse över distriktets 
skolväsen.

Det åligger överläraren att avgiva 
yttranden och lämna de uppgifter, som 
infordras av offentliga myndigheter. 
Därjämte skall han slutligen undervisa 
sin egen klass 15 timmar i veckan. Skol
styrelsen ansåg, att han borde hand
haft undervisningen flera timmar i vec
kan, men skolöverstyrelsen begränsade 
den till högst 15 timmar. Detta natur
ligtvis för att överläraren på ett nöj
aktigt sätt skall hinna sköta alla de 
göromål, som tillkommer honom som 
överlärare. Det är som vi av det före
gående sett bl. a. en del expeditions- 
arbete, varför det ock enl. reglementet 
skall vara anordnad en folkskoleexpedi- 
tion, där överläraren skall tjänstgöra.

För babyns vård
är endast det bästa gott nog. 
Bäddunderlägg, bomull, na
velbindor, tvål, salvor och 
talkpuder, nappar, tröstare 

och diflaskor m. m.
BARNVÅGAR uthyras

Orsa Färghandel
Tel. 340. Y. Ferneman. Tel. 340.
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M ATVAROR
SPECERIER
MANUFAKTUR

Per Wikners Diversehandel, Holen
Etab lerad  1 8 8 0

Grevgårdeos H l  S Matsalar
rekommenderas.

Tel. 25

Charkuterivaror

Låt reparera SKODONEN
hos

E. NORLING,
Omsorgsfullt arbete. Moderata priser.

Renovera Eder Cykel
hos

E. HELLSTRÖMS Rep.-verkstad.
Däck, Lyktor samt övriga delar i lage."'. 

Tel. 217.

Alb. Petterssons
Sadelmakeri. - Tapetserareverkstad. 

Telefon 164.
Möbler och madrasser omstoppas. 

Nya madrasser och markiser på beställning. 
B i l l i g a  p r i s e r .

Byggnadssnickerier 
Butiksinredningar 
Trappor m. m.

Enå Snickerifabrik
Telefon 78.

BILRINGAR 0  ®  •  •
såväl nya som begagnade, i lager. 
Vulkanisering & regummering.

Orsa Ringcentral - Tel. 299

Slättbergs Badhus
\mX ! I  r.a&
{ g " ,  S : 6=1

Birger L o i l i l i ,  Orsa
TEL 30.

Auktioner, boutredningar, inkasseringar, 
rättegångar, fastighetsförmedlmg.

Auktionsgods mottagas fö r  blivande auk
tioner i tillgänglig lokal.

Var ska man göra . . .
(forts från sid. 4).

arkiv P Htur och var förvaras alla gamla 
betygskataloger och annat?”  D e n  frågan 
kunde inte j a g svara på.

Ni skulle bara se så fin t vi 
har det, säger Prosten.

Därför sökte jag upp folkskolestyrelsens 
ordf., prosten B e r g g r e n  för att få veta 
något om skolans arkiv. Och prosten be
rättar:

■—• Nu hör ju skolan till den borgerliga 
kommunen, och protokolls- ooh räkenskaps
böcker hamna i kommunens arkiv. Men 
alla skolans handlingar från den tid, då 
skola och kyrka hörde ihop, finns förvarade 
i kyrkoarkivet. Ooh ni skulle bara se, så 
fint där är! Ett utförligt register gör 
hela arkivet lätt överskådligt, fastän det 
rymmer s‘å mycket. I  olikhet mot inånga 
andra socknar har nämligen Orsa fått be
hålla sina gamla kyrkoböcker ända från 
1600-talet, då socknen har kunnat förvara 
dem på betryggande vis:- T= kyrkoarkivet 
finns en mängd .gamla skolkataloger, skol
kökens räkenskaper m. m, .Dessutom finns 
där också nu. det s. k. prostarkivet, som 
ambulerar mellan kontraktets socknar.

Om kyrkoarkivet berättar pastor C a r l s 
s o n  utförligare i detta nummer. Och när 
jag vandrar hemåt efter att under en dag 
ha vistats bland kommunens store ooh be
styrande, så ser jag i andanom, hur det 
är även i det borgerliga arkivet, när 
Jämtens outtalade förhoppningar gått i 
uppfyllelse: samlat, ordnat, överskådligt,
med andra ord det perfekta arkivet. Då 
blir det ingen svårighet att plocka ihopl en 
Orsautställning.

Daysi Ilolton.

Siipstensloppet 1938.
Plats: Nederberga. T id.: den 26/2. 

Deltagare; 78.

P R I S L I S T A ;
2 1 /2  km. gossar, lag: Åberga, medeltid 

11.42. Indi v. : 1. Arne Bergkvist, Å. 10.35;
2. Åke Jansson Gr. 11.19; 3. Arne Vest-
berg Ta 11.43.

2 1 /2  km. flickor, lag: Skattungbyn,
sammianl. tid 43.38. Indiv.: 1. Edit Borg 
S. 12.50; 2. Kerstin Johansson K. 13.05;
3. Astrid Eorsgren1 N. 14.58.

1 1 /2  km. gossar, lag: Skattungbyn,
sammanl. tid 30.39. Indiv.: 1. Ivar Bengt- 
zén S. 9.20 ; 2. Holger Viström Ta 9.50; 3. 
Per-iErik Karlsson K. 10.09.

1 1 /2  km. flickor, lag: Inget fullt lag.
Indiv.: 1. Gun Klarkvist K. 11.46; 2. Vera 
Andersson K. 13.28; 3. Kirsti Hållnissa S. 
14.13.

750 m,, gossar, lag: Kallmora, sammianl. 
tid 15.23. Indiv. : 1. Rune Eriksson To. 
5.04; 2. Rolf Pettersson K. 5.05; 3. Henry 
Enström K. 5.08,

■750 m. flickor. Inget lag. Indiv. : 1. Bir
git Hansson Å. 7.15; 2. Lizzie Jakobsson 
N. 8.22.

(K — Kallmora skola; N =  Nederberga; 
S =  Skattungbyn ; Å =  Aberga ; Ta =  
Tallhed; To =  Torsmo och Gr =  Grav
berg.)

R IN G  3 0 6
vid beställning av tid för
VÅRPERMANENTNINQEN. 

G öta Lil jas Damfrisering

Erik Wesström
U t f ö r

VÄRME-, VATTEN- och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag. 

Reel behandling 1 
Billigaste priser!

Rikstclefon 119.

E. NILSSONS 
Skrädderi
REKOM M EN DERAS.

Brandts Vilohem och Pensionat
Rikstelefon 173.

Meddelar alla vanliga badformer samt 
olektr. karbad och elektriska ljusbad, 
inpackningar, saltingnidningar, massage 

m. m. Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar.
Helinackorderingar till moderata priser.

RAK N IN G  och 
KLIPPNING

utföres omsorgsfullt och billigt.

A. ST EN B ER G
Trunna.

K U D D S T O P P
(Kapok)

pr pkt om 1 kg. 1 : 50.
Fjäder (dun) pr pkt om 1 kg. 1: 95, 

Herrhängslen 1 : 95, 1: 50, 1: 25, Liv
remmar 1:20, — : 95, — : 75, Herrnäs-
dukar, vita, pr 1/2-ds. 1:25, Herrpara
plyer, prima kvalité 5:,— , 4 : —, Dam
paraplyer, d :o  5 : —, 3 :95, Barnpara
plyer, d:o  3:45, 2:95, Blusskyddare, i 
ylle, nyinkomna i alla färger, till 3: 35, 
Damstrumpor, j ylleflor, från 1:35, 
Damnattlinnen, i flanell 3:35, 2: 95, 
Damunderklädningar, silkepl. 3:20, 2:95, 
2 :65, Flickunderklädinimgar, silkepl. 2 :50, 
2:40, 2:25, 2 :—, Corseletter, Corsetter, 
Strumphållare, Bysthållare, Strumpe
band, alla slag, billiga priser, Städroc- 
kar, flera slag 2:95, Herrfilthattar, ku
lörta 2:25, D :o, svarta 1: 95, Herrsport- 
rnössor, alla slag 1 :75, Pojksportmössor, 
d:o 1:50, Tvättbrädien 1:35, — : 85, 
Rishalmkvastar — : 65, Sopborstar, från 
— :45, Skurborstar — : 25, — : 20,
Spisborstar & Panelborstar — ; 25, 
Disktvagor, 2 st. — : 25, pr st. — :15, 
Lutpulver, stora burkar — : 25, Fick- 
lampsbatterier, färska — : 25, Stavbat
terier, färska — : 20, Kaffekoppar pr 1 /2  
duss. 2: 25.

CENTRALBODEN
(BAZAR- & KO RTVA RU AFFÄR) 

______________ORSA. - Tel. 298.

ALLT för BILEN!
finnes hos

Orsa Motor- & M,ek. Verkstad.
Telefon 28.
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Ärade Cykelspekulanter!
Vänd Eder till undertecknad vid 
köjp av cykel.

Försäljare av SVALAN, APOILLO, 
0. K. och ORSA. Lättviktsmotor
cykeln SNABB med Sachsmotor.
Försäljningsvillkor: kontant samt 
avbetalning.

Harald Ericsson —  Tel. 156.
Cykel- och reparationsverkstad.

Tidningar, Tobak, Frukt, Choklad, 
Karameller, Päp-persvaror, Vy

kort, Film.
öppet alla dagar 9 f. m.—10 e. m.

C. F. C A R L S S O N
Åkdonsfabrik & Smidesverkstad.

Tel. : Verkstaden, -Orsa 18S, 
Bostaden, Holen 15 b. 

Rekommenderar -sina tillverkningar av 
arbetsvagnar och kärror med bilhjul och 
vanliga hjul. Byggnadssmide och repara
tioner. — Allt som till yrket hörer. 
Snabbaste leverans. — Infordra offerter.

Ni vet väl om . . •
att det finns en verklig grov- 
brödslimp-a, -som uppfyller alla an
språk, Ni har rätt att ställa på 
Edert m-atbröd. Köp 
F R IS KS P 0 RTA R Ll M P A N.

C. G. N YSTRÖ M S
Tel. 38, ORSA.

När Ni behöver reparera
EDRA S K O D O N .

Viänd Eder mied -förtroende till

Elings E. Eriksson
ÅBERGA.
Arbeten mottagas och återläm
nas genom Skattungbybu-ssen.

Beställ Edert P Å S K D R I C K A
i god tid !

Storåbro  Br ygger i
Tel. 189.

P å s k v e c k a n s  B A D T ID E R
vid Mässbackens badhus;

onsd. d. 13 april kl. 2—4 em. för damer 
kl. 5—8 em. förherrar 

torsd. d. 14 a-pril kl. 2—4 em. f-ör damer 
kl. 5—8 em. för herrar 

Lördagen den 16 april (påskafton) är 
badhuset stängt.

- O r . sa
Utför alla slags trädgårdsanlägg
nings- o. planteringsar-beten. För
ädlingar, heskäring oc-h hesprut
ning -av fruktträd. — PLANTE
RING OCH SKÖTSEL AV GRA
VAR. — Egna odlingar av peren
na ooh ettåriga blomsterväxte-r. 
Förråd av frukträd, bärbuskar, 
rosor, prydnadsträd o. buskar m. m. 
Var god gör Edra vårbeställningar 
i god tid!

Från skolbänken.
JEN RÅBOCK.

Det var eu kväll, då jag var -ute. Då 
-fick jag höra ett knastrande, och jag blev 
så rädd. Sen kom en tant och åkte, och 
hon fick höra lika, och lion blev så rädd, 
att hon -slängde cykeln i diket och sprang 
ir: i en stuga. Sedan gick en pojke ut 
efter cykeln, och när pojken kom in på 
gården, såg han något, som rörde sig. Men 
han gick vidare, ooh när han kom när
mare, så sprang det. Det var en rålbock.

Karl-Erik Brandt, klass 3.

K ÄLK FA B R IK E N  OCH KVARNEN.
Kälkfabriken och kvarnen ä-ges av min 

pappa.
Jag skall nu berätta, hur det går till, 

niär m-an ska göra kälkar. Jag ska -börja 
med ratten. Först sågar man ur bit-ar. 
Sedan spacklar och limmar man ihop dem 
odh Svarvar, så det blir en ratt. Då m-an 
har gjort det, miålas den och fernissas. 
Sedan tar m-an och klipper järnet. -Och 
så vikes det till medar och alla andra små
delar. Sedan stryker man över alla järn- 
bjtar m-ed brons-färg. Då bronsfärgen tor
kat, kan man skruva ihop -kälkarna. D-å 
d'et är gjort, putsas de och paketeras. Det- 
finns fyra olika nummer, tjugo, tjugo-fem, 
trettio och fyrtio. Numro tjugo är utan 
-broms, tjugofem har enkel broms, trettio 
har dubbel hromis och numro fyrtio är lite 
längre och har dubbel broms. Den här 
säsongen har vi sålt ettusen kälkar. Dét 
har gått åt mera kälkar ookså, men vi hade 
inget m-er material att göra kälkar av. 
Till nästa år ska vi ta hem järn, sä det 
räcker till ettusenfemhundra kälkar. Kälk
fabriken byggdes 1936. Nu ska jag be
rätta om kvarnen. Inne i den är det en 
kross. Den krossar -havre och korn. Vidare 
är det en skalmaskin, som maler mjöl. 
Kvarnen -är byggd 1896.

Ingemar Röjter, klass 5.

NÄR KATTEN ÅT UPP KORVEN.
-Vår kat-t -brukar vara snäll. Men det 

händer någon enstaka gång, att han är 
olydig.

En dag gick jag till handelsboden för 
att köpa korv. Jag skulle köpa för 1 
krona. Jag fick en stor korv för 1 krona. 
Då jag kom hem, lade jag den på bordet. 
Katten var inne och smekte sina tassar. 
Jag tänkte för mig själv: ” Vår katt bru
kar vara snäll jämt, så han tar nog inte 
korven” . -Och jag smekte honom. Sedan 
gick jag ut.

Om en stund ko-m jag in igen. Jag gick 
fram till hordet. ” Vart har korven tagit 
vägen” , -funderade jag. Och ingen katt 
såg jag heller. Jag hörde, att -det dun
kade något under sängen. Jag såg efter, 
vad det var för något. Då fick jag se, 
att det var katten. Och han höll i hela 
korven med framtassarna och åt. Jag blev 
mycket vred på honom. Och jag gav ho
nom smörj. Nu vågar sig inte katten 
att gå på bordet någon m-er gång.

Ture Röjter, klass 6.

Kaffet
som passar alla
Hellséns S P E C I A L  
Tel. 106.

Lättviktsmotorcyklar
och VELOCIPEDER av 

ledande märken i

Nya Järnhandeln
Tel. 252. ORSA. Tel. 252.

Pås^sö^er och Choklad
i stor sortering.

H U G O S  Kondi tor i
—  Tel. 3 1 . —

Wienerbageriets
Specialfranska

till PÅSK.
Telefon 68.

Inkommit för V Å R E N
Stilfulla HA TT AR, KLÄ-D- 
NINGAR och BLUSAR. 
Sortering i alla handarbeten.
Tel. 4.

Hanna Månsson &  Co.
Påskhandla

fil. 233

KYCKLINGAR 
BONADER 
LÖPARE 
HYLLREMSOR 
LILJOR m. m.

Köp, vad som behövs 
under påskhelgen av

Blommor, Frukt & Grönsaker
i

A nna-Lisa  Petersons
FRUKT- & BLOMSTERAFFÄR 

Tel. 49.
Alltid prima varor till 
billigaste priser.

Hansjö badhus
Damer; Fredagar kl. 5—9 e. m. 
Herrar: lördagar kl. 4—9 e. -m.
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ORSA SKOLTIDNING

V A R E N  fordrar en ny, flott K O S T Y M -
Just nu är det lagom tid att titta in till oss. Vånnodellerna har kom
mit. — Tygerna äro ljusa och glada. Antingen Ni väljer enradig eller 
tvåradig 'kostym — vi kan säkert tillfredsställa Er smak.

BERGLINDS — Tel. 5.
Alltid först med nyheter!

åk CYKEL! åk
på
Crecent, Hermes, Nordstjärnan
som äro landets  ledand e  märken

Velocipeddelar, däck, slangar.
Birger Olssons Järnhandel, Orsa.
Telefon Namnanrop.___________________

Påskär ö föderlösa e krukor fias-ä; men 
käm ilc ini riksdåjn skuld-i ev-döm tä stjot- 
fråm  påskär lengör fråmo wåri, sö rélckt 
nåturlivis é lengör. «eg»

PÅSKKÄRINGEN DUMPI-LUMPA.

Dumpd-Bumpa, ja, så hette en påsk
käring. Namnet Dumpi hade hon fått där
av, att det dundrade så, när hon gick, men 
hon kunde också gå tyst. Dumpa hade 
hon fått för att hon var ganska lumpigt 
klädd. Nu var det påskafton, och alla 
påskkäringar gjorde sig i ordning för fär
den från Blå,kulla, och Dumpi-Dumpa ock
så. — —■! —

Nu svävade hon över nejden på sin 
kvast, och kissen hennes, som hette Bippi, 
hade också fått följa. Han satt bak på 
kvasten, ooh kaffe-pietter satt framför 
Dumpi-Dumpa.

Nu styrde hon nedåt med kvasten — — 
ner genom den mörka skorstenen till Svan-

Dala-Tidn. Tr. Falun 207 38

F I O L E R
från kr. 1 0: —  hos

MUSIKFIRMA ERIK STRÖM 
Tel. 258. —  ORSA. —  Tel. 258.

MÅLARMÄSTAREN

B. K A R L S S O N
Byggnadsmålning, 
Möbelmålning, 
Tapetsering m. m. 

R I N G  Tel. 108.

Badhuset i Holen
hålles öppet lördagar 3— 8 e. m. 

Skärtorsdagen 3— 8 e. m.
ÅRSMÖTE den 2 maj kl. 7 em. i 

Kårgärde folkskola.

Permanenta Eder
hos

G U L L I L Ö L B E R G
Tel. Holen 49.

Om KLOCKAN drar sig
eller strejkar —  gå till

Urmakare G. HELGESON
Tel. 399.
NYA UR på lager.

Frelins Konditori
TEL. 27.

Utsökt fina konfekt av egen 
tillverkning samt god sorte

ring i Påskmarsipan!

Medlem av Sveriges Konditoriförening 
och Tårtförmedlingen.

E r i k  L u n d i n s
Motor- och Reparationsverkstad.
Tel. 302 OBS A Tel. 302

Alla slags reparationer och 
mekaniska arbeten utföras. 

SPECIABITÉ: S V E T S N I N G .
E‘n av oss svetsad sak 
blir jämngod med en ny.

GYNNA DENNA TIDNINGS 
ANNONSÖRER!

1 6

Nationalinsamlingen till 
kungens åttioårsdag

är nu i full gång i Orsa socken. En 
so eken kommitté med prosten Otto Berg
gren som ordf. har organiserat det hela. 
Övriga ledamöter i kommittén äro kyr
koherde F. Widgren, banmästare K. G. 
Lundquist, hemmansäg. Nissa Er. Ers- 
son och rektor T. J. Hellman. För by
arna har utsetts särskilda »byombud», 
som handhar insamlingen inom var sitt 
område. Ett särskilt flygblad har spritts 
i 1.000 ex.

Insamlingen är en hyllning till vår 
konung. Det är också en kärleksgär- 
ning, då de insamlade medlen skola an
vändas i kampen mot sådana gissel som 
barnförlamningen och de reumatiska 
sjukdomarna. De som minnas barnför- 
lamningsepidemien i Orsa 1937 skola 
säkerligen med glädje ge var och en sin 
skärv. Och de reumatiska sjukdomar
na kräva ständigt nya offer även i våra 
trakter. Må vi därför hjälpas åt att 
ge vetenskapen möjligheter att komma 
dessa sjukdomars orsak och smitto- 
vägar på spåren!

bergs gård. Där hade .de lagt sig. Dumpi- 
Lumpa började koka kaffe, och hon drack 
så begärligt, när kaffet äntligen var fär
digt. Lippi-kissen fick också smaka, men 
kaffe-petter han kunde' ju inte dricka, om 
mte han drack, när • Dumpi-Dumpa kokade 
kaffe. — Så gick timme -efter .timme och 
snart var natten slut. Och när det åter 
dagats for Dumpi-iBumpa hem igen, upp 
genom skorsten giok-färden. - 

Men Svanbergs fann på morgonen svarta 
fingeravtryck av sot på dörren, som ledde 
till sovrummet. Det • var förstås efter 
Dumpi-iDumpa. När hon skulle göra upp 
eld i spisen, hade hon råkat få sotiga hän
der, och så skulle hon se vad det var i 
andra rummet, för hon var sä nyfiken. 
Men hon förstod sig inté på lås, utan hon 
hade lagt händerna'på dörren, ooh så hade 
det blivit märken av hennes sotiga fingrar. 
Och Svanbergs undrade länge var de finger- 
avtrycken kommit ifrån. Men den gåtan 
blev aldrig löst.

Maj-Britt Svennar, klass 3.

ORSA SKOLTIDNING
( N : o  29. - 7 april 1938.)

utgivas, av Orsa Bärareförening 
och utkommer med minst 4 
nummer årligen.

Redaktör ocli ansvarig utgivare:
Karl Wennberg, Mässfoacken. 
Telefon 43.

R edaktionskommitté:
Hanna Belin, Vångsgärde, Orsa. 
Rikstelefon Holen 36.
H j. Hedman, Åberga, Orsa. 
Rikstelefon Mässbacken 28.
Daisy Holton, Hansjö, Orsa. 
Rikstelefon 290.
Ernst Keding, Kårgärde, Orsa. 
Rikstelefon Holen 25.
Axel Rosén, Hansjö, Orsa.

Kassör och exp.:
Joh. Boström, Orsa.
Tel. 219. Postgiro n : r 136658.

Upplaga 2,200 ex.


