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ORSA SKOLTIDNING.

Högstadiebyggnaden av Hj. H-n
Orsa har i sommar haft besök två 

gånger från Kungl. Skolöverstyrel
sens planerings- och byggnadsrotel. 
Byrådirektörerna Hulteberg och Ja
kobsson samt ledamöter från läns- 
skolnämnden jämte inspektörerna var 
här i juni. Då fick vi bl. a. besked, 
att det får byggas för högst 4 pa
ralleller. Orsa är utflyttningskom- 
mun, så här ska folkmängden minska. 
Att vi de närmaste åren har barn 
för både 5 och 6 paralleller ville inte 
vederbörande ta hänsyn till. De lo
kalfrågorna måste lösas genom till
fälliga arrangemangi

Den 20 juli besöktes Orsa av byrå- 
dir. Christensson och Sö:s arkitekt 
O. Hagberg. Därvid genomgicks i 
detalj byggnaderna i nuvarande sam- 
realskolan. De ansåg, att dessa skulle 
i största möjliga utsträckning be
gagnas utan dyrbara ombyggnader. 
Och redan då överenskoms i stort, 
hur lokalerna skulle användas.

Efter besöket har arkitekt Hagberg 
föreslagit vissa ändringar även av 
nybyggnaden för klassrum och insti
tutioner. Däremot är skissritningarna 
för gymnastikhall och för omdispone
ring av paviljongbyggnaden redan 
godkända av överstyrelsen.

Genom ändringen från 5 till 4 pa
ralleller måste även ny lokalbehovs- 
prövning ske. Förslag ingavs från 
Orsa den 27 aug. och redan den 10 
sept. erhölls det nya lokalprogram
met. Statsbidragsberättigad yta är där 
1.921 kvm. mot tidigare 2.241 kvm.

I en byggnadskropp bakom nuva
rande skolbyggnaden skall i botten
våningen ligga ett stort centralkapp
rum med elevskåp, toaletter m. m. 
Vidare placeras i detta plan biblio- 
teksavdelning, materielrum, 4 ämnes- 
rum och 2 grupprum. I övre planet 
blir det 7 ämnesrum, 3 grupprum, 
depårum samt institutioner för bio
logi, fysik och kemi.

Enligt förslaget skall gamla gym
nastiksalen bli matsal och musiksal. 
I suterrängvåningen ordnas diskkök, 
textilslöjdsal och vävsal. Gamla skol-
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Nya

studiehjälpsregler av Hj. H-n
Efter riksdagsbeslut i våras utfär-1 

dade Kungl. Maja den 4 juni nya 
regler för statlig studiehjälp.

För vissa kategorier innebär de nya 
bestämmelserna en påtaglig förbätt
ring. Men för eleverna i t. ex. vår 
realskola och ifråga om resebidrag 
även vår yrkesskola måste man ty
värr konstatera sämre villkor än ti
digare.

Det tidigare allmänna studiebidra
get eller förlängda barnbidraget utgår 
fortfarande, nu med 60 kronor per 
månad, fr. o. m. kvartalet efter det 
eleven fyllt 16 år och utan behovs- 
prövning, så länge eleven går i grund
skola eller realskola.

Inackorderingstillägg utgår också 
utan behovsprövning med 100 kr (al
la belopp som anges gäller per må
nad) mot förut 60 kr.

Resetillägget däremot utgår efter 
nya bestämmelser, som är avgjort 
sämre än tidigare. Alla elever, som 
fågelvägen bor mer än 6 km från 
skolan, får nu sådant tillägg. Förut 
var gränsen 4 km resväg. Om resvä
gen är minst 10 km längre än fågel
vägen, beräknas resetillägget däremot 
efter avståndet resvägen mellan bo
staden och skolan. Detta innebär, att 
en stor del av våra elever i real- och 
yrkesskolan inte längre kan få stat
ligt resebidrag. Men inte nog med 
detta. De elever, som har 6 km fågel
vägen, kommer också i ett sämre läge. 
Tidigare utgick resebidrag med ett 
belopp, som var 10 kr lägre än de 
verkliga kostnaderna. Om månads- 
biljetterna på bussen kostade t. ex. 
40 kronor, utgick alltså resebidrag 
med 30 kronor. Nu utgår 30 kronor 
vid en väglängd av minst 6 km, 45 
kronor vid 16 km, 60 kronor vid 
26 km och 75 kronor vid 36 km. Sam
tidigt har alla biljettpriser höjts be
tydligt, eftersom de billigare skolbil-

byggnadens bottenvåning omdispone
ras för administrationer (exp.-avdel
ning, lärarrum, samtalsrum, läkar- 
avd. m. m.). I övre planet användes 
nuvarande biologi- och fysikrum för 
handelslinjen och nuvarande sam
lingssalen och intilliggande rum blir 
teckningsavdelning.

Genom en sådan disposition av de 
gamla lokalerna blir kostnaden för 
ombyggnad den lägsta tänkbara.

Hj. H —n

jetterna nu slopats både av järnvä
gen och bussbolagen.

I det sammanhanget kan jag om
nämna, att skolstyrelsen redan tillsatt 
en kommitté för att undersöka, om 
de kommunala resebidragen kan ut
formas på sådant sätt, att det kan 
bli kompensation för de minskade 
statliga bidragen.

De tidigare stipendierna är nu helt 
slopade för realskolans elever. För 
elever vid bl. a. gymnasier och vissa 
yrkesskolor ersätts de av ett studie
bidrag om 75 kronor utan behovs
prövning, om de börjat sina studier 
före 21 års ålder. De kan också få 
rese- eller inackorderingstillägg. Des
sa elever kan även söka inkomstprö- 
vat tillägg. Om den beskattningsbara 
inkomsten (elevens och föräldrarnas 
sammanlagda) är högst 8.000 kronor, 
utgår 75 kronor. Upp till 12.000 kro
nor utgår 50 kronor och upp till
20.000 kronors inkomst utgår 25 kro
nor. Här bör också tilläggas att hän
syn också tages till förmögenheten. 
1/5 av elevens och föräldrarnas sam
manlagda förmögenhet över 30.000 
kronor skall läggas till den beskatt
ningsbara summan enligt skattsedeln. 
Om t. ex. en familj har 10.000 kro
nors beskattningsbar inkomst och en 
förmögenhet (fastighet, bil, obligatio
ner, aktier, banktillgodohavande m.m.) 
på 50.000 kronor, skall till beloppet
10.000 läggas (50.000 — 30.000): 5 =  
=  4.000, vilket ger 14.000 kronor. 
Vederbörande får alltså inte 50 kro
nor utan bara 25 kronor.

Elev, som erhållit inkomstprövat 
tillägg med högsta beloppet, kan om 
synnerligen stort behov föreligger, 
även få ett behovsprövat tillägg med 
högst 75 kronor.

Slutligen kan även till denna kate
gori av studerande utgå studielån.

Till s. k. äldre elever, dvs. de som 
börjat studera vid 21 års ålder eller 
senare samt de som efter studentexa
men studerar vid vissa skolor, t. ex. 
seminarier, utgår endast förhöjt stu
diebidrag om 175 kronor. Vidare 
finns möjlighet att få studielån. An
nan studiehjälp, t. ex. rese- och in
ackorderingstillägg, utgår icke till 
denna kategori.

Studiehjälp i form av förlängt 
barnbidrag, studiebidrag och förhöjt 
studiebidrag erhålles utan ansökan. 
De olika tilläggen samt studielån skall 
sökas på särskilda blanketter, som 
utdelas i resp. skolor. Ansökningarna 
skall också lämnas till rektor vid den 
skola, där vederbörande är elev.

Hj. H — n
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Orsavisan
Denna gamla visa har länge varit 

en sång utan ord. Ingen vet när den 
har komponerats och av vem, och 
dess text har varit glömd i många 
år. Spelmanslagets ledare Erik Mo
rsus kommer ihåg, att hans far bru
kade sjunga den, men att han bara 
kunde minnas hur den började. ”Så 
länge jag har pengar så har jag vän
ner ock”, löd den första versraden. 
Prosten Axel Hambrams har hört en 
gumma i Skattungbyn sjunga visan, 
men enligt henne började den så: 
”När jag uti min ensamhet tänker 
uppå . . .” Men vad hon tänkte på 
fick prosten inte veta. Dessa ord fick 
emellertid utgöra början till den text 
som Hambrams skrev till den gamla 
melodin.

I detta nummer av skoltidningen 
presenterar vi alltså Orsavisan så 
som den spelas i vårt spelmanslag, 
samt den text som Axel Hambrams 
har författat.

EN GAMMAL ORSA-VISA 
Text av Axel Hambraeus

När jag uti min ensamhet tänker 
uppå

de ungdomsår som förgått, 
jag tänker på hur mycket 

jag älskade då, 
och hur mycket jag lida fått.

Och väl så har jag gråtit
och väl så har jag lett, 

och väl har i ångest jag bett, 
men Herren i höjden har torkat 

varje tår
och har helat mitt hjärtesår.

När nu jag betraktar
all världenes gång 

och min egen eländiga färd, 
då ville jag blott höja

en tacksamhetens sång 
till den Fader som styrer sin värld.

Advokaten
CU RT CARLSTR Ö M

ORSA

Kontor 2 tr. Hotell Orsa 
Tel. 410 26, 410 17 

Kontorstid 9.oo -  17.oo

Vi ger Er alla råd för 
ett bra resultat!

Vi ser som vår uppgift att hjälpa 
Er till ett bra målningsresultat -  
inte bara att sälja en burk färg.

Kontakta Hedin, 
han kan yrket.

FÄRGHANDEL Tel. 40155, 40412

Topp i höst!

Duffel för flickor,
från de minsta upp t i l l  tonår. 
Av tjock, kraftig y l lekva l ité  i 
ged ige t utförande  —  enastå
ende varmt och skönt v inter
p lagg.  si Fastsittande kapu
schong med dragsnodd, p å 
stickade, re jä la  fickor.

Den största
sorteringen finner Ni hos

Garderoben
Lennart Olsson Tel. 402 19
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Gust. Helgeson
Ur — Optik

Glasögon 
exp. efter recept

Järnvägsgatan  27 Tel. 408 05

Orsa
Lastbilcentrol

utför alla slags 
transporter.

Försäljer:
gjutgrus, 
singel, 
makadam, 
stenmjöl m. m.

Telefoner 
404 30, 404 31

Byt till kraftiga

Promenadskor
Finns hos oss.

Prisexempel:

Dam: 26: 75 — 44: 75 — 48: 50 
Mans: 41:25 — 49:75 — 59:75

Köp bra, köp a lltid  hos

AB Orsa Skomagasin
Telefon 400 37

P. s.
I år kommer även vi att 
under marknadsdagarna  
finnas på  marknadsplatsen

A

Skollärare Erikssons brev - 

Brevet i skorstensmuren
I sommar har den s. k. Klockargår

den på Kyrkbyns skoltomt rivits. 
Den fick en ”livslängd” av 90 år. 
Grunden lades nämligen år 1874.

Under rivningen hittades i muren 
ett underligt paket. Det var skyddat 
av två stycken hopspikade plank
bitar, 33 cm långa och 14 cm breda. 
Mellan dessa låg flera tidningar från 
1875, broschyrer om jordbruk, en 
skrift om barndop och allra längst 
in ett brev, adresserat till skolläraren 
vid kyrkan.

Den, som skrivit brevet och lagt 
in paketet i muren, är välbekant för 
alla äldre sockenbor. Det är den gam
le klockaren Erik Eriksson. Själv 
minns jag honom på 1930-talet kom
ma på sin cykel från Heden till sin 
tjänst på sparbanken i samhället, då 
han var omkring 90 år. Jag var med

Erikssons fotografi som låg i brevet 
(kortet taget år 7873)

om Orsa lärarklubbs uppvaktningar 
för honom på en av hans sista födelse
dagar. Och en majdag 1938 fick jag 
vara med om att bära honom till det 
sista vilorummet på Orsa kyrkogård.

I en minnesruna skriver en av hans 
f. d. elever, lärarinnan Ida Larsson: 
”Han var inom kommunen den kloc
kare som skulle allting bestyra. Bland 
annat var han länssparbankens före
ståndare från dess början här tills 
för ett par år sedan, föreståndare för 
härvarande avdelning av Dalarnes 
nya brandstodsbolag m. m. Han var 
vältalare och hade ordet så i sin 
makt, att det var en njutning få 
höra honom hålla tal eller deltaga i 
debatt. Även tidningsman var han 
den tiden de båda 'korparna’ Läns
tidningen och Dalmasen försökte hac
ka ögonen ur varandra. Vassa pennor 
hade båda parterna, och modernt sagt 
slutade striden oavgjort. Dock vet 
jag, att de båda snillena både före 
och efter den tiden voro goda vänner. 
Det var bådas humor som förenade 
dem.

E. skrev och talade flytande engels
ka och tyska samt korresponderade 
flitigt på engelska. Under en som
marferie besökte han Skottland och 
har även haft besök av skottar. Fär
dighet i språk har han förvärvat ge
nom självstudier.

Att E. varit i full verksamhet även 
sedan han avgått från sin ordinarie 
syssla förstår man av ett uttryck han 
fällde, då vi en gång träffades, näm
ligen: Jag har så mycket arbete, att 
jag inte vet, huru jag haft tid att 
hålla skola.”

Eriksson var en märklig man i 
många avseenden. I Orsa skoltidning 
nr 4/1933, nr 1/1934 och nr 3/1934 
finns ”En gammal klockares min
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nen”, där socknens skolmästare 1869 
—1911 berättar. Vidare finns i nr 
4/1936 en artikel om Eriksson med 
anledning av hans 90-årsdag. Alla 
dessa nummer finns fortfarande kvar 
på tidningens expedition, om någon 
är intresserad.

Och så över till det intressanta 
brevet. Det börjar med ett tilltals
ord, ”posteritet”, som lär kunna över
sättas med ordet ”eftervärld”. Brevet 
återges här ordagrant och med den 
av Eriksson använda stavningen:

”Orsa d. 16 September 1875.
Posteritet!
Läsen Davids 90 Psalm!
Ehuru ingen af dem, som skola 

läsa detta, med visshet ännu är född, 
så roar sig undertecknad att till det 
kommande slägtet yttra några ord. 
— Hvad först beträffar grunden till 
detta skolhus, så lades densamma i 
fjol, som var år 1874. Den 1 Juni
1875 kommo arbetare från Rättvik 
hit och hafva under hela denna var
ma sommar varit sysselsatta med 
uppbyggandet af skolhuset. Till in
nevarande hösts slut skall murningen 
vasa färdig och till den 1 October
1876 har Kongl. Maj:t befallt att 
hela byggnaden skall vara fullt fär
dig för att af vederbörande då af- 
synas.

Skolhuset bygges för 100 barn, 
ett antal som är nog stort för en lä
rare. Barn, som gå i Folkskolan här 
vid kyrkan, äro dock redan ett antal 
af 113 å 120. Ett nytt Folkskole- 
hus färdigbyggdes visserligen 1873 i 
Skattungbyn, så att nästa höst två 
nya sådana finnas inom Orsa, men 
den tid torde icke vara så synner
ligen aflägsen, då äfven ett tredje 
blir af nöden påkalladt.

Jag Ericsson, född i Maggås by i 
Orsa socken den 26 September 1846 
och fyller i dag 28 år, 11 månader

Land Sven Eriksson med paketet  
han fann i skorstensmuren.

och 20 dagar, har varit småskollärare 
inom församlingen i tre år, nämligen 
åren 1864, -65 och -66 i Stackmora 
och sedan examinerad folkskollärare 
här sedan sommaren år 1869, då jag 
återkom från folkskolläraresemina
riet i Upsala, der jag genomgått en 
treårig kurs. Den 1 Januari tillträdde 
jag skollärare- och klockaretjensterna 
här vid kyrkan efter R. Grape, som 
nu blivit handlande i Mora, och har 
jag förut haft skollärarebefattning 
vid Fredshammars bruk. Min lön som 
skollärare och klockare är för när
varande 850 Kronor kontant. Läs
ningen för året pågår 24 veckor. — 
Med min hustru, född Maria Sund
ström, har jag två flickor, Adina och 
Frida, den förra på 4:de och den se
nare på 2:a året. Min mor, född 1824, 
lefver ännu och är tillsammans med 
min syster och svåger i Maggås. Min 
far dog i Falun redan år 1853, då 
han var ute för att sälja slipstenar. 
— Församlingens kyrkoherde är C. E. 
Sernander, komminister J. Abenius, 
kronolänsman C. Lundgren. Hand
lande: P. E. Pettersson, C. A. Bark 
och Föreningshandeln med förestån
dare Laggar E. Olsson och Bälter A. 
Hansson som biträde. Bruksförvalta
ren öfver Bäcka och Fredshammar 
heter L. W. Larsson och Inspektören 
vid Fredshammar G. Johansson, som 
i dessa dagar fått sin förstfödde son. 
Vid Fredshammar bor ock byggmäs
taren E. A. Söderlund, som ledt ar
betet både vid detta och skolhusets 
byggnad i Skattungbyn.

Uppfinningar, konster och veten
skaper tyckas nu i Europa stå i sitt 
högsta flor och bildningen bland her
reklassen torde väl ej kunna kom
ma längre. Jernvägar byggas nu hvar- 
je dag och ångbåtar och skepp korsa 
hafven i alla rigtningar. Telegraf är 

Forts, å sid. 15.

Vid TV- eller radiofel 
ring 401 50 eller 403 85

sä hämta vi Er apparat för 
reparation.

TV & Radioservice
Järnvägsgatan 27, Orsa

För
skolungdom  . . .

Väckarur
Ärmbandsur
Bra kvalitéer  
t i l l  lämpliga priser

Glialt. Gjltö tby, c/KB
Ur s*. Optik  4  Guld  xk ORSA

För

älgjakten
Vapen, 
ammunition 
samt övrig  utrust
ning i största 
sortering 
hos

Järnbirger AB
Paketets innehåll.
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Ät god och 
vällagad mat

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

ORSA-BAREN
Tel. 410 60

ÅRETS
TV-SENSATION

Radiola
li/l-TV 1 r !

795: -
(med oms.)

S E  D E N  H O S  O SS!

S valas Radio
& T1f Tel. 413 50

I ¥  Kyrkogatan 8
Auktoriserad Radio- och TV-service

t  JEM T HANS

En av Orsa Skoltidnings trognaste 
vänner och medarbetare, Jemt Hans 
Jonsson, avled den 20 september i 
Västerås, 73 år gammal. Budet om 
hans bortgång nådde oss just i press- 
läggningsögonblicket. Då låg också 
färdig till tryckning den artikel, som 
alltså skulle bli han sista bidrag till 
tidningen, och som finns att läsa i 
detta nummer.

Jemt Hans var en hembygdens vän, 
och mycket skulle man här kunna or
da om hans insats för vår bygd. Så 
t. ex. var han i unga år en av de 
drivande krafterna vid tillkomsten av 
hembygdsgården i Trunna. Den om
ständigheten, att han sedan under 
större delen av sitt liv var bosatt 
långt borta från Orsa, hindrade inte 
intresset för den kära hembygden. 
Hans tankar rörde sig ofta därom
kring, och dessa tankar formade han 
till dikt — naturligtvis på socken-

Gåmlo paper
Dö i las i Mor-Tidnindji för nöga 

iviku se, att ni skuld biro .sundås
skolån öllum stass dån i Orsa, kåm 
i ö tänts o ur ä wa dö i wa litn’ ö 
djick i sundåsskolån för sextisju år 
se. Sjung ni summu sönga nu, lässö 
wi djardum do? Til-exempel issån: 
”1 älsker sundåsskolån ö djånnå kaj- 
ter dit o.s.v.” Int-ä kunstut att smo- 
kripper kun sjunga ö minnas wördi 
Ln-nå dem a lärt si leså ö skreva? Men 
ä wånt ed i skuld grubbla evär. I 
skuld talum först sundåsskolån dem 
aad i Orsa, sö men Falla a tålå um 
mitsi. Falla wa feddd atoundrafirti- 
tri (1843) i Slettbjar, ö do warä sö 
dåli ställt mi skola, skolmestra ö 
resskapen dem skuld lär krippa mi, 
sö falla fick lär si skreva i jen sand
bänk. Dem add-int jenå griffeltavlu

målet. Ty Jemt Hans var poet. Hans 
första dikt i Orsa Skoltidning fanns 
med redan i dess andra nummer och 
den hette Tali sånt, snart följd av den 
som väl gått rakt in i orsabornas hjär
tan, Wårwaisa. Några av sina dik
ter samlade han i en liten bok, som 
hette ”Måj embigd”. Kärleken och 
längtan till hembygden är där do
minerande, tolkad både med allvar 
och illfundig humor. Bibeln på orsa- 
mål var en idé, som Hans inte hann 
fullborda, men väl påbörja, och nu 
finns både i tal och skrift delar av 
Nya Testamentet på vårt sockenmål. 
Säkert kommer Jemt Hans’ insats 
som skald och författare på orsamål 
att bli av stort värde för framtiden.

Jemt Hans är död, men hans min
ne skall leva och hans dikt skall 
sjunga.

Måj embigd, måj embigd sö tjär, 
mi kappal ö kluckor sö sjunga 
i glämernt di knåft fast i där 
um di skar o sjunga måj tunga!

P- J.

. . .  överallt 
har Ni

1 Se och provkör Volkswagen

b ä tg lm U

Nu finns: m m  m  
Volkswagen 1200 ^  M  _ 0 0  
Volkswagen 1500 # K  M M  / h / k  
Volkswagen Variant £ / £ / £ w T

inpå knutarna Volkswagen Transport
Begagnade Volkswagen Orsa Mora Leksand Rättvik

409 10 126 00 102 89 115 20
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jen göng, mitsi minder jen penn
stump. Ändo kund ån lär si skrev 
t.ö.m. brev, ö sett nåmn ö bomärts 
djick ju bra söm ån skrevd under 
kuntrakti a demdå bolagsärra, dö 
dem birdo tjep skojen åv bendra dån 
i Orsa. Nu upped-i fär löngt från i ti
di jessn’, men nu skar i talum först 
sundåsskolån i Orsa sö i wet. Ä wa år 
atoundrafemtifem (1855). Do kåm je 
Fröken Ärnborg, söm falla kölled na, 
fro Ståckåla, ellös jetted-o Betty Ehr- 
ehborg, söm odjift, ö dö o add djifta 
si jettöd o: Friherrinnan Betty Ehr- 
enborg-Posse. Isso Betty djick fro 
Ståckåla den 22 maj 1855, ö wejjen 
djick evör Köping ö Smedjebacken. 
Twer mil bortum Smedjebacken fick 
o lon ajs i jen bondgård i Skeppmo- 
ra, dar o wented o Nes Ännu fro 
Slettbjar sö skuld met na dar. Ur 
kund Betty käns wi Nes Ännu fro 
Orsa? Jo, år 1853 add Betty jett Lä
rarinneseminarium i Ståckåla inwi 
diakonianstaltn’ dar o to mot eleva 
sö fick lär-si bi lärerinnor.

Jen Kapten Berger to and um Nes 
Ånnu, söm ån tickt ”wa je egt be
gåvad dalkulla fro Orsa”, ö ån wild 
nu att Ånnå skuld utbild si tä lä- 
rerinnå, ö latt nå leså mi diakonis- 
sor.

I Nes Ånnu fick Betty jen duk
tigån lärjunga ö jen trofastån vän. I 
Ånnur sällskap djard dem sumårn 
1854 jenå resu a Västergötland, dar 
dem bilded mickla sundasskola. Tidut 
um wåri år 1855 fick Ånnå luv ö 
far em i Orsa, men dem add gart upp 
att Betty skuld kum etter dit.

Nu mettest dem i Skeppmora dar 
dem ståned jenå wiku ö ald skolån 
um dågå ö bibelfärklaringer wen 
kwäld tast löngt fråm-o näter. Mitsi 
krippa-ö gåmmålt fok ö add dem sö 
ärd-o. Den 4 juni djing dem dar-fro 
a Grangärde, dar dem fing lon jenå 
bondkärru ö jen latn’äst sö dem ok 
mi fira mil a Floda, ö dar fro fing 
dem sällskap a Komrillmåtta. Den 
5 juni kåm dem a Leksand ö tänkt 
kum o båtn evör Silån summu da, 
men dem fing luv ö wäntå tä nästa 
da. D.en 6 passed Betty o tä a j,en 
skolstund i jen skogsböcka mi nöga 
krippa inna öngbåtn djick a Mora, 
dit dem kåm först tidut um morgon 
den 7 juni.

Klucka niä um mörgon kåm dem a 
Orsa, ö djing darfro ö uppo Slett
bjar, bört i Ånnur ernå, dar Betty 
bodde ö dar fick o tålå mi Nes Pä 
um sen religion. Summu da o kåm 
ald o sundåsskolån i Slettbjar, ö ä wa 
ån skolån men falla djick i ela sum
årn tast i m ittn’åv augusti, dö Betty

lämned Orsa ö for börta sen bror sö 
add jen egendom i Lindesbergs soc
ken i Västmanland. Men fafa, Jemt 
Hans Jonsson, stjussed Betty i såjna 
klubbkärru fro Slettbjar a Mora, dar 
o to båtn’ ö Nes Ånnå figd-na evä 
Silån. Men falla täläd jåmt um frö
ken Ärnborg söm ån lärt mitsi åv 
ö fästa si wi. Falla skrevd jett brev 
bört-å-nå etteråt, ö fick swar. I a brev 
kwär än, -e bäst minna i a fro Orsa. 
Sö-där skrevd Betty för jettundra- 
ått-a år se a men falla:

”Till Jemt Jonas Hansson, Slätt
berg. Ruhr den 3 Febr. 1856. Min 
Kära Jonas!

Tack för ditt bref, som var gan
ska välkommet. Det gladde mig 
hjerteligen, att du icke har glömt oss. 
Jag beder dig, att du icke måtte 
glömma den kära Frälsaren, som köpt 
dig så dyrt. Tala med Honom hvar- 
je dag, och laga att du icke utväljer 
något annat framför Honom, som

ensam kan göra dig rättfärdig och 
salig. Akta dig väl att synda, när 
synden har gjort Honom så mycken 
smärta. Akta dig väl, att din: själ 
icke kommer bort ifrån Honom, och 
skynda dig tillbaka till Honom, om 
du har råkat att synda. Det vore en 
gruflig skada om djävulen finge för- 
därfva din själ som Jesus älskar så 
högt. Men Han har makt att bevara 
dig, om du vill höra Honom till. 
Jag har varit glad att se din gode 
Fader och önskade du hade varit 
med. Helsa barnen i Slättberg och 
Oljonsbyn, och bed dem icke över- 
gifva Gud, och Frälsaren. Näs Anna 
helsar Eder hjertligen. Bedjan för oss.

B. Ehrenborg.
Jag skickar Eder några små böcker 

och karameller.”

Ja, demdå karamella a fäl kr.ipper 
i Slettbjar ä Oljonsbin jeti upp fär 

Forts, å sid. 14.

__________ ORSA SKOLTIDNING

B<
Orsa

M lgtSSO llS  begravningsbyrå
Tel. 403 23

O m besörjer allt inom  branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

M

0
Sven

o  torsågsägare!
Vi har övertagit Motortjänsts kvarvarande 
lager av bl. a. SOLO reservdelar.

Reparationer och service även av andra i marknaden  
förekommande motorsågar.

Maskinslipning av kedjor utföres.

rsa Cykel & Sport
Olén Tel. 402 81

J f l *  \ Tillverkad Djupfryst t*Yt\ -KAKANS FABRIK ORSA
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Ingen M a rkn a d
utan ett besök 

hos

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Ett foto
blir t i l l  g läd je  lör nuet 
och framtiden  ». .

Vi har möjligheter att göra Ditt foto så 
att Du blir nöjd. Beställ gärna tid!
Allt för fotobranschen finns i god 
sortering.

Vi säljer
extra billigt även på 
marknaden

På vårt försäljningsställe 
kan Ni till oslcsgbara 
priser köpa bl. a.:

Arbetsskjortor 12: —
Flossade underkläder 6: 50 pr

plagg
Sportskjortor 6:50, 10:50, 11: — 
Nylonskjortor 11: —
Långbyxor, d iagona l fr. 28: — 
Handskar, vantar, strumpor 

m. m.

MSI. TUU U3
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

En annorlunda studieresa av M. E.
Hösten 1963 höll doktor P. Nord- 

quist vid Orsa Lärarförenings års
möte ett intressant föredrag om forn
minnen inom Orsa socken. Lärarför
eningen fick då också doktor Nord- 
quists löfte att få utnyttja hans sak
kunskap vid en studieresa för att 
besöka de platser han berättat om.

Studiedagen skulle äga rum den 1 
juni 1964. Då skulle vår vackra soc
ken visa sig från sin allra bästa sida. 
De nyutspruckna löven skulle vinka 
oss till från gracila grenar, sippor 
och violer skulle kransa gamla offer
platser och i gröngräset på någon 
fäbodvall skulle vårens sångfåglar 
bestå taffelmusiken, när smörgåspa
ket och termosar plockades fram.

Men ack — så blev det inte. Redan 
när vi plöjde oss fram genom snö
modden till samlingsplatsen förstod vi 
att dagen skulle bli annorlunda. Hur 
klär man sig för en utfärd i början 
av juni? Vi hade tjocka ylletröjor, 
täta regnställ och höga gummistövlar. 
De stackare som bara tittat i alma
nackan och därför kom i lågskor eller 
vårdräkt var beklagansvärda.

Bussen förde oss först mot Holen 
och Lisselhed. Björkarna på vår res
väg bugade sig djupt, dock inte av 
vördnad för all den församlade lär
dom som passerade. Nej, det var bara 
den våta, tunga nysnön som pressade 
dem mot jorden. Sipporna och violer
na kanske blommade, de syntes inte 
under drivorna. Småfåglarna tryckte 
förskrämda i sina bon. I stället för 
vårens milda pastellfärger kunde vi 
studera ett stort antal rödfrusna nä
sor och blåskiftande fingertoppar. I 
stället för fornminnen kunde vi stu
dera snöhögarnas olika former.

Hade vi kunnat dricka vårt kaffe 
vid någon fäbodvall, så hade det sä

kert varit ett välkommet avbrott. 
Men knappast så välkommet som 
kaffepausen vi i stället tog i Diger
bergsskolans matsal. Där beslöts en
hälligt att studieresan skulle avbry
tas, men där kostaterades också att 
även om dagen blev helt annorlunda 
än vi tänkt, så blev den inte bara 
rolig utan också absolut oförglömme- 
lig. M. E.

Musikdiplom III
Vid terminsavslutningen förra ter

minen erhöll följande elever Musik
diplom III efter att ha deltagit i 
musiksskolans undervisning i fem år:

102 Karin Spännar
103 Marit Ohlsson
104 Roger Nääs
105 Margareta Schönberg
106 Nils-Erik Görhe
107 Christer Andreas
108 Bengt Carlsson
109 Lars Holting
110 Lisbeth Hedman
111 Inger Hellborg

Stipendiefondens hederslista
Sten-Olof Thåli, Kallmora, är en 

energisk ung man. I föregående num
mer anmäldes, att han avverkat två 
kurser. Och just då majnumret var 
under tryckning, kom meddelande om 
ytterligare två färdiga kurser. Vi 
lyckönskar honom till det goda re
sultatet och är förvissade om, att vi 
snart har en ny rapport från honom 
om färdig kurs.

De nu med goda betyg avslutade 
kurserna är:
125 :e Sten-Olof Thåli, Mässbacken,

Husbyggnadsteknik I
126 :e Sten-Olof Thåli, Mässbacken,

Husbyggnadsteknik II
Hj. H— n
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Nya simbadet av Helge Soling
Orsas nya simbad med tempererat 

vatten öppnades provisoriskt för bad- 
ning den 28 juni. Invigningen av ba
det förrättades den 26 juli av lands
hövding Gösta Elfving. I samband 
med invigningen anordnades simtäv
lingar och polo, samt fritt bad efter 
tävlingarna.

Simbassängerna, som är tre till an
talet, består av a) större bassäng med 
internationella mått 50x17 m med ett 
djup varierande från 1,30 till 1,80 m. 
b) simundervisningsbassäng 17x6 m, 
djup 0,80 m., c) barnbassäng 5x5 m, 
djup 20 cm.

Till anläggningen hör omklädnads- 
rum och toaletter med herr- och dam
avdelning. Till nästa sommar kom
mer växelhytter för omklädning för 
såväl simbadet som badande i Orsa- 
sjön att tagas i bruk. Förutom ma
skinrum och reningsverk finns ett li
tet kontor för maskinist och simlära
re. Bastu kommer att öppnas någon 
gång under oktober månad. Bastu
tider för damer resp. herrar kommer 
att fastställas senare.

Orsas nya simbad har under den 
gångna sommaren varit mycket upp
skattat bland ortsbor och turister. 
Badande har kommit till Orsa från 
rätt avlägsna platser för att prova 
ett bad med tempererat vatten. An
talet bad har varit mera än vad kom- 
mitterade räknat med. Badantalet 
har redan passerat 28.000, varav 
3.000 bad genom simskolan. Ett stort 
antal barn har genom det temperera
de vattnet och simskolan lärt sig 
simma.

Orsa simsektion har anordnat ett

flertal tävlingar där man kan på be- 
söksantalet se att stort intresse för 
simsporten finnes i Orsa. Ett flertal 
klubbar, bl. a. SKK Stockholm, Gäv
le SS, NSK Norrtälje, Borlänge SS 
m. fl., har under sommaren förlagt 
sina träningsläger till Orsa. Ett fler
tal märkesprov har avlagts av olika 
åldrar.

Orsas skolbarn har genom skolan 
under skoltid fått utnyttja badet, vil
ket av barnen varit mycket uppskat
tat.

Till kommande sommar öppnas ba
det redan i början av maj och för
länger därigenom Orsas badsäsong 
med cirka 3 månader. Orsas simsek
tion går nu och väntar på besked om 
att få anordna stortävling till kom
mande sommar. Pololaget har gjort 
en fin insats, de är på väg uppåt och 
kommer att bli farliga för motstån
darna till sommaren.

Helge Soling

Blockflöjtexamen
I slutet av förra terminen klarade 

några elever uppspelningen för Di
plom I. De hann inte komma med 
i förra numret av tidningen, varför 
vi tar in dem nu. Klassangivelsen gäl
ler för vårterminen 1964.
958 Bengt Andersson, Kyrkbyn 4 a
959 Sten Kvick, Kyrkbyn 4 a
960 Lennart Lindeberg, Kyrkbyn 4 a
961 Lars-Gustav Montelius, Kyrk

byn 4 a
962 Ulf Back, Kyrkbyn 4 b
963 Klas Lindgren, Kyrkbyn 4 b
964 Marianne Carlsson, Kyrkbyn 5 a

Prom enadskor  
och läders töv la r
Stor sortering!

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Se och provkör 

nya stora

DKW

Biltjänst
ORSA

Uno Carlsson Tel. 401 56, 404 90

Hos oss finner Ni de ledande  
fabrikaten.
Volym å boxar: 150, 250, 350, 400, 500 lit. 
Riktpriser från 1.150:—.

Volym å frysskåp: 120, 170, 250, 330, 425, 
600 lit. Riktpriser från 850: —.

elbo laget
Kers & Co AB

Orsa, tel. 412 55, 413 55
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LILJAS Damfrisering
Borngärdet

M aja-Greta Holting
Tel. 403 06

Gör ett besök, det lönar sig!

Tänker Ni köpa

frysskåp
eller

frysbox?

Det lönar sig att besöka 
eller ringa

Kåhléns
ELEKTRISKA

Orsa Tel. 401 92, 410 37

HÖSt-aktuellt
från Aug. Larsson KB

Välkommen och vä lj

en vocker  k a p p a  . . .  

en trev l ig  kostym . . .

samt mängder av trevliga Dam- 
och Herrekiperingsartiklar i hös
tens nya mode och färger . . .

Bli vä lk lädd
till förm ånligt pris
hos

Aug. Larsson kb

Orsa, tel. 400 21

Fyra 90-åringar i Skattungbyn

ANDERS HANSÉN 
1874—1964

Sån tur att jag träffade Anders 
hemma. Plan kom just från smedjan, 
där han lagat och sett om potatis
hackorna. Hela sommaren har han 
varit i arbete på åker och äng. An
ders hade en bror, Bock Hans; han 
kunde laga allting, Anders lagar 
klockor.

Anders berättar, att han föddes på 
Torsmo, som då var bolby eller hem
mafäbod till Skattungbyn, och att 
han därifrån roddes till Ore kyrka 
för att döpas. En gång, sade han, var 
vintern så hård, att då de biförde 
hem 1 maj, då bar sjön.

I småskolan gick Anders för Anna 
Nilsson Dalin. Den skolan låg vid 
Nissapers, och där hade de fått lära 
alla fyra tabulor. Så kom han till 
folkskollär. Englund. Nu skulle de få 
i läxa multiplikationstabellen, men 
Anders sa ”tabulan”. Då blev lärarn 
så arg, att han slogs och revs. Nästa 
dag uteblev de flesta barnen. Så små
ningom avskedades den läraren, och 
Pettersson kom i stället.

Anders gick och läste i Orsa, bod
de hos Ångmans. Men han trivdes ej, 
längtade hem. Han måste dela bädd 
med en kanske något sinnesslö pojke. 
Det var den pojken som på Petters
sons fråga, varför han aldrig kunde 
sina läxor, svarade: ”Är det icke så, 
att jag icke haver någon håg.”

Det var knappt om allting i hem
met. Jordbruket var för litet, inte ens

i Skattungbyn
potatisen räckte jämt till. De hade 
getter. En dag såg fadern hur en 
varg tog en get och slängde den på 
ryggen, men då han skulle över en 
gärdsgård, måste han kasta geten. Fa
dern var kvickt framme och tog hand 
om bytet.

En gång höll Anders på att komma 
under tåget. Han kom sist i raden 
med ett timmerlass. Hans häst bru
kade gå sakta och sen springa ifatt. 
Han gjorde så även nu, men så hörde 
han tåget, vilket Anders ej gjorde. Så 
fick Anders se hur hästen, som han 
aldrig brukade, satte upp öronen. An
ders fick brått att ta i tömmarna. Då 
var hästen i grinden till järnvägen, 
där tåget just rusade förbi. ”Det var 
nog Gud som räddade oss den gång
en”, så slutade den gamle.

A. D.

KERSTIN HEDBERG 
1874—1964

”Momo int emå, o i bört ö tar pä- 
ror.”

Då jag kommer igen om en stund, 
står hon ute och pickar sönder små- 
ved, något som hon tycker är så ro
ligt. Liksom att ta ris och göra björk
kvastar. Hon kan sno vidjorna hon! 
En solig dag såg jag henne på härb- 
restrappan, där hon virkade en plast
matta. Däremellan stickar hon van
tar ”mi twem endum” (två ändar). 
Aldrig fåfäng!

Kisti är född i en ryggåsstuga på 
Harabacken. Då, sa hon, var här
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F. lärarinnan Anna Dunell intervjuar Kerstin Ivarsson

bara buskar och vargen kom ibland. 
Mor sa till oss att vissla eller springa, 
om vi gick ut i mörkret, för att 
skrämma vargen. En gång tog vargen 
ett lamm och slängde det på ryggen, 
men mor dängde till honom med slag- 
tröskan, så han släppte bytet, och 
lammet sprang oskadat till sin mor.

Ulåsmänna vävde blåmagder, men 
det tog slut på garnet, som bara fanns 
i Orsa. Kisti åtog sig att skaffa. Hon 
sprang till Strandells i Trunna, fick 
bläsor på fotterna, tog av skorna och 
sprang barfota och inom otroligt kort 
rid var hon hemma med garnet. Be
löningen? Hon fick äta sig riktigt 
mätt.

Zorn var i Skattungbyn och måla
de, och då höll han till hos dem i 
ryggåsstugan. Han målade bl. a. Kall
mans Britta med Hans i knäet, Mats 
Lof i orsadräkt, m. fl. Han tyckte 
söpäror var så gott. Kisti plockade 
smultron åt honom och fick 25 öre 
glaset. Det var stora pengar på den 
tiden.

Då Juga och Kisti byggde nya stu
gan, slog de teglet själva. Juga lånade 
en häst och körde till Rättvik och 
köpte kalk. Sen gjorde de dagsverken 
för hästlånet. Nog ha de fått lära, 
att när det är som bäst, är det möda 
och arbete.

Men på söndagen då vandrar Kisti 
ner till kyrkan. Sällan står där hen
nes plats tom. Hon vet hur ljuvt det 
är att komma till Herrens tempel
gård. A. D.

KERSTIN BENGTSSON 
91 år den 9 mars 1964

Några få minnesbilder från en 
blixtvisit hos min goda vän Påla 
Kisti, som hon förr hette.

FRU KERSTIN IVARSSON 
f. Lassar Kerstin Andersdotter 

1873—1964

91 år! Men ännu med glimten i 
ögat och skalken i smilgroparna och 
trots nästan total blindhet. En skön
het var hon i unga år och den skym
tar än. Änka sedan 1948 bor hon 
ensam i det egna trevna hemmet, 
dock väl ompysslad av två snälla 
sonhustrur.

Då Kisti blev 7 år, ville fadern 
sända henne till baptistskolan i Han
sjö, men mor sa nej, och därvid blev 
det. Hon fick stanna hemma och 
kom till den snälla, humoristiska Eva

19-årig kom Kisti till kyrkoherde 
Abenius som husa. Där fanns även 
både köksa och ladugårdspiga. År 
1893 råkades vi där första gången vid 
en middag, där Kisti serverade. Året 
därpå kom hon som hushållerska till 
Ångmanska gården i Hansjö. Där 
bodde vi då i ett rum och delade kök 
med Kisti. En småskollärarinna hade 
då 300 kr om året, varför vår kost 
nog var synnerligen mager. Vad gott 
Kisti då gjorde mig, kan jag aldrig 
förgäta. Hon var min barndoms go
da fe.

Men tiden gick, och 1897 träffades 
vi i Stockholm, där fyra skattung- 
kullor fått anställning vid utställ
ningen, Kisti och Maria Palm vid 
Kopparbergs läns utställning, Stavas 
Anna och Anna Ekman vid sagogrot- 
torna. Kisti hade där stora värden 
att bevaka, bl. a. 4 st. silvertackor, 
låsta vid en disk och därpå 4 guld
tackor i form och storlek som bry- 
nen. Sista dagen blev hon mycket 
orolig, då hon såg en man länge 
sitta nära tackorna. Vad kunde han

Kvarnström-Orsén. I folkskolan un
dervisade Carolina Palmen. Kisti gick 
och läste i Orsa för pastor Olsson 
och bodde i Jönsargården. Då de 
”gick fram” hade flickorna svarta 
tröjor av köptyg med krås eller vit, 
nedvikt krage, krusad med blått. 
De hade orsakjol, helst utan skätning 
och ej magd utan förklä, grönt med 
röd list, krusad med prickar samt 
namn och årtal, på huvudet rödband 
och trasa.

Senare lärde Kisti till sömmerska. 
Men nu kan hon varken läsa eller sy. 
Visst blir tiden lång, men hon klagar 
ej. Vis av dagar och år!

A .D .

ha i sinnet? Fick sedan veta att det 
var en detektiv. Prins Wilhelm be
sökte en dag utställningen och fråga
de då om de fått något pris. ”Ja, 
det har vi”, sa Kisti. ”Det var väl för 
dina vita tänder och vackra ögon”, 
sa prinsen. En dag kom kungen av 
Siam. Han lät genom tolken fråga 
om hon ville följa honom till hans 
rike. Ett bestämt nej blev svaret.

Samma höst gifte sig Kisti med 
målaren Per Bengtsson. Hans arbete 
gjorde att han sällan var hemma, 
varför Kisti ensam fick sköta hetn 
och gård och barn. Nu är hon änka 
sen 8 år och bor i en trevlig pensio- 
närslägenhet i Orsa. ö m t älskad och 
omhuldad av präktiga söner och dött
rar. A. D.

Fin-fin Norsk sill
Wikners Eftr.
Holen Tel. 440 02
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H ans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tet. 100 00

Steinmann
Piano modell 108

Xt ren och vacker ton
exakt och behagligt anslag 

Xt tekniskt högvärdigt 
51- elegant, modern formgivning 
kj- mångårig garanti 
5$- populärt pris

—  Allt i musik

F:a Piano-Nisse
Nils Klockar Tel 40694, aff. 40604

Byggnadsfirma
o

5 S O V t

Tel. 400 35

Nybyggnader, Ombyggnader, 
Reparationer. Infordra offert!

Några av följande barnuppsatser 
var satta att införas i förra num
ret av OS men kunde av utrym- 
messkäl inte beredas plats, varför 
klassiffran till dessa uppsatser nu 
inte gäller.

NÄR VI SKULLE STÄDA

Det var en gång, när jag och Peter 
var på stationen och lekte med Rolf 
och Lars inne i deras rum, där de 
hade alla saker. Då kom Rolf på att 
vi skulle städa i deras rum. Och vi 
städade, så mycket vi orkade. Och 
snart var allt hopplockat. Då kom 
Lars in i rummet. Har ni städat så 
fint? frågade Lars. Så stack han iväg 
bakom byrån och knuffade omkull 
hela byrån, så alla sakerna flög ur. 
Då blev vi arga på Lars och sa att 
han fick gå ut, tills vi hade städat 
om igen.

Torsten Lenner, 
Klass 3

Att handla rätt 
är att handla hos

EKO
Vår speciali té:
Extra god hemlagad  
pälsa

Tel. 402 33, 402 25

Butiker i Samhället och på Born

Hans Horvath
G losmästeri

^  Fönsterglas 
Xj- Inramningar 
^  Bilglas

Även kväils-
och söndagsservice
Verkstad
innanför Beckmans Tryckeri

Bost. tel. 405 48

TÄNK OM JAG VAR EN 
PRINSESSA!

Tänk, om jag var en prinsessa 
och bar en krona på min hjässa! 
Kläder jag skulle ha så fina.
Jag tror de va’ finare än dina.

Då skulle jag köpa en gunga, 
och jag skulle gunga och sjunga:
Nu gungar jag högt i det blå.
Jag tyckte nog mänskorna var små.

Om jag hade en vacker vit häst, 
jag skulle köpa sadeln som var bäst. 
Och jag skulle sadla hästen, 
själv tog jag på mig den nya västen

Jag skulle ut i hagarna rida, 
ibland jag gick vid hästens sida.
Sen jag träna hästen. Det gick bra. 
Då förstår ni nog, att jag blev gla’.

Jag skulle också åka in till stan, 
och stanna där den hela långa da’n. 
Jag köpte mig en röd och fin ballong, 
men den flög upp och fastna i en 

balkong.

Men snart jag måste åka hem, 
för klockan är ju redan fem.
Nu gör jag slut på stycket,
för annars kan det bli för mycket.

Anna Karin Lindeborg, 
Klass 3

Teckning: Nils Börje Olsson, klass 7

Trivsel-

Möbler
Soffgrupper
Fåtöljer
Bäddsoffor
Sängar
Madrasser

Kvalitetsmöbler t i l l  låga priser

Möbeltjänst
Tel. 410 55, Orsa /  N. Hinders 
Obs! Barkgatan 3
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.ORSA SKOLTIDNING

Teckning: Nu flyttar fåglarna av 
Agneta Ullström, klass 3

MORMORS KATT
Mormors katt hette Sesar. Han 

hade en filt, som han låg på. Ute på 
balkongen hade han en låda, som 
det var sand i.

Jag brukade vara ute med honom, 
och han gick så snällt bredvid mig. 
Han fick förstås gå lös. Han åt mest 
falukorv och strömming och drack 
mjölk och grädde.

En dag måste vi åka bort. När vi 
kom hem, var Sesar försvunnen. Vi 
letade efter honom, men vi kunde 
inte hitta honom. Det gick flera da
gar. Då satte pappa in en annons i 
tidningen. Men det var ingen, som 
ringde och sa att de hade hittat Sesar. 
Då blev mormor ledsen, och jag och 
min bror blev också ledsna. Men 
mormor sa, att om vi ska åka till 
Voxna nån dag, så ska hon fråga, om 
hon kan få en till katt. Där bor näm
ligen en god vän till mormor, som 
vi fått Sesar av. Det är nu tre år sen 
Sesar sprang bort.

Margareta Knorring, 
Klass 3

EN SPÄNNANDE TÄVLING
Det var en gång en tävling mellan 

två små spindlar. De skulle tävla och 
se vem som gjorde det finaste spin
delnätet. Den som vann skulle få en 
liten spindelflicka till hustru.

Det var så, att båda de här spind
larna tyckte mycket om spindelflic
kan, och hon kunde inte heller peka 
ut den ene och säga, att honom vill 
jag ha till min man. Så att hon visste 
varken ut eller in. Men så hittade 
den ene av spindelpojkarna på att 
dom kunde väl ordna en tävling för 
att se vem som var bäst.

De skulle få en timme på sig. De 
båda pojkarna hette Duns och Luns, 
och flickan hette Sara.

Så gick starten. Det hade samlats 
mycket djur för att titta på den spän
nande tävlingen. Duns och Luns låg 
precis lika. Båda två var mycket 
duktiga på att bygga nät. Tiden gick 
mycket fort. Snart hade halva tim
men gått. Näten blev allt större och 
finare. Men Duns gjorde ett tätare 
och mera stabilt nät. Luns hade allt
för bråttom. Den gamla myran skulle 
vara domare.

Segern gick så småningom til) 
Duns. Han blev mycket glad över att 
han vann. För Luns skulle annars 
jämt vara den bäste man.

Några dagar senare gifte sig Duns 
och Sara, och de fick många barn 
och levde i många lyckliga år.

Eva Andersson, 
Klass 6

På svampplockning. 
Anna-Lena Jonsson, klass 6

Vägen till körkortet
b ä s t  g e n o m

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Brobergs gamla affärslokal

Allt fler och fler 
söker sig till

ORSA
för motortvätt och 

underredsbehandling

Ring 402 80 och beställ  t id !

Höstens nyheter 
finner Ni hos oss!

Här kan Ni 
vä lja  klänningen i de 
nyaste m odefärger 
och kvalitéer.

Vi har även nyheter i 
GARNER

K. J. Dahls Eftr.
Tel. 401 91

Fina sorteringar i

Skinnvaror
finner Ni i vårt salustånd 

på Orsa Marknad

Till ett talrikt besök 
inbjuder

Hösten har kommit...
Hemmet skall prydas med nya 
vackra växter  — gröna och 
blommande.

Glöm ej bort lökplanteringen, 
som skapar färgglädje till våren.

Levenius
Blomsterhandel 
och Handelsträdgård

ORSA, tel. 400 92

AMHERS MÅS
m m m  mI_____________________________ o  o

Glosmästeri
ORSA

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar
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ETT SOMMARMINNE
Jag och min bror Göran var en 

dag vid en tjärn, som heter Dipiln. 
Där fick vi tre stora laxöringar och 
tre små. Sedan gick vi hem och ren
sade fisken. Dagen efter stekte mam
ma fisken. Den var god.

Ingvar Björck, 
Klass 3

Marknads-
fynd
gör Ni även i år 

hos

Valters Livs AB
ORSA Tel. 401 06, 415 86

Till
Marknadsdagarna

köper Ni fina

kött- och fläskben
hos

CUwtqö
S l A KT E R I A K T I E- f  BOLAG

Or sa, tel. 400 25

NÄR VI VAR OCH FISKADE
Jag, Gillcrt och Janne åkte kloc

kan åtta. Det var fint fiskeväder. 
Vi åkte över Furudal. När vi hade 
kommit en bit utanför Furudal, såg 
vi en järpe. Vi följde en å. Sen tog 
vi av en väg till vänster. När vi kom 
fram, satte vi ihop metspöna. När 
vi kom ner till tjärnen, var det ingen 
fisk som vakade, men direkt vi hade 
kastat ut, så fick Janne en abborre. 
Sen fick alla. Och när vi slutade att 
fiska, räknade vi ihop till fyrtio styc
ken. När vi kom hem, var klockan 
tolv på natten. När vi vaknade nästa 
morgon, rensade vi fisken och stekte 
den. Sen åt vi upp den. Alla tyckte 
att den var den god.

Sven-Olov Thalin, 
Klass 4

RÅDJUREN
Det var en lördag, då jag och min 

pappa, mamma och min syster åkte 
till farmor. Det var roligt hos min 
farmor. När vi for hem, såg vi fyra 
rådjur, som var på en åker i Vångs- 
gärde. De var så fina och blänkte i 
solskenet. Yi stannade en lång stund 
och tittade på dem. Sen for vi hem.

Stig Svensson, 
Klass 3

Teckning: av Anncharlotte Svensson, klass 4

HATTAR och MÖSSOR
i höstens nyheter!

— Stor sortering —

Garn och 
handarbeten

Albert Andersson
Mode- och Handarbetsaffär 

Orsa, tel. 400 04

Teckning: Skolfrukost av Pia Larsson, klass 2

Gämlo paper. Forts, från sid. 7.

löngu se, men dem-då smo beker sö 
Betty stjicked a do i jenå kwär. Bot
si int stera än 9X6 cm. ö ajtgevin 
åv P. Palmqvist år 1855, ö kwöster 
2sk. banko. I botsi ir-ä jen berät- 
tels fär wen monåd fro februari tä 
juli. Se ir-ä melodier, men mi siff
ror, sö man fo luv ö a jenå tonlådu, 
mi jen sträng fär dä fo fråm melo
din. Jen söng: ”Kristus och bruden, 
Höga visan 2 kap. Kristus till bru
den Talar och säger så.” Pelle kån- 
s-tji kån ta ajt siffermelodin o spi- 
låpipo eld wönn? Jen söng söm falla 
sjunged mitsi etter Betty wa: ”1 en 
djup oändlig skog, svart av moln där 
åskan drog. Gick ett litet barn en 
gång, dagen lång” o.s.v. Dö i wa när 
Biskop Billing jen göng längu se ö 
täläd um Betty-ån i släkt mi ennä, 
fick i witå att Biskopen firi onum, 
Lövgren add jenå fosterdoter sö add 
nögo brev kwär fro Betty. Men ä wa 
assint fro men falla. O wajst mi a 
Uppsala, Carolina Redeviva dar Bet
tys brev i bevåråder. Gåjnum bib
liotek jån fick i lon dem, men dar 
eld wånt fallar brev mi. Ä skuld wa 
gör roli ö sjå wen falla skrevd a 
Betty dö ån wa tölv år. — — Tro
um ån skrevd orsmol???-----------

Jemt Hans

A du jen gåmblan  
filmrulla, sö a la j  
i b irå låda  våd l i  
ländje, ö int wurti 
fråmkallad?
Lott int ån l id j  
åndo länger, ta  
ån mi di i da 
börta

B a l a  IF ® 1! ? ®
■ ORSA • TEL. 40055 ■ BERTH NORDLUND ■
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FRE LINS KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor- 
förening och Tårtförmedlingen

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

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris

beräkningar.

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

Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

AB O R S A K A L K
Tel. 501 90

C. F. Carlsson AB
Å K D O N S F A B R I K

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!

Tel. 440 01

GUMMI- 
verkstad

•  Bilringar
•  Batterier

Brevet i . .  . Forts, från sid. 5.

Skollärare Eriksson på gamla dar.

redan anlagd till Mora. En jernväg 
är upphuggen från Furudals bruk till 
Orsa kyrkby, men det är ovisst om 
den ändå kommer att byggas. På 
sjön Siljan gå redan 5 mindre ång
båtar. — Religioner finnas många, 
t. o. m. i Orsa finnas flera sekter, 
nämligen, utom Lutheraner, Baptis
ter, Methodister och en och annan 
fritänkare. För egen del vill jag lefva 
och dö i Jesu Christi Guds Sons tro. 
När detta bref läses har jag väl ock 
gått till andarnes verld; Herren Jesus 
hjelpe då mig och äfven Eder, som 
ock skolen gå samma väg eftersom 
vi här icke hafva någon varaktig 
stad. Farväl och låt oss mötas i him
len hos vår Gud och Skapare!

Eder vän E. Ericsson, skollärare 
i Orsa.”

H. H.

•  Olior ,----v
Orsa • ' - T ." *  - . i .  -  -  •••• z  W -

( p r J
1 Ringcentral

HH — Alf Andersson
" t  ' f l  Tel. 403 55

Fåraherde.
Jan Bäsén, klass 2.

ORSA

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri

Tapetserareverkstad
Tel. 401 64

Möbler och madrasser om
stoppas — Dragkedjor för 

skinnjackor

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENA SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 40078

ANLITA VVS- 
FACKMANNEN

- I N N A N
N Å G O T

H Ä N D E R

WESSTROMS
r ö r le d n in g s  a b
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Skolnytt
Nya lärare

Lärarbristen är fortfarande mycket 
besvärande. Vi har dock i Orsa i stort 
lyckats få lärare med formell kompe
tens. Ovanligt många av våra lärare 
är detta läsår tjänstlediga av olika 
anledningar, och detta har gjort si
tuationen ännu svårare.

Nya lärare i folkskolan är Inge
mar Nilsson i Ky4a (tjänstledig för 
militärtjänst till 17 okt.), Christina 
Hjelte i Ky3a, Kerstin Runemark i 
Ky3c, Agneta Leksell i Ky1a, Anna 
Bogg i Ky 1—3s,och Gullan Jansson 
i Di 3.

I realskolan har man också fått 
fyra nya lärare med heltidsanställ
ning, nämligen ämneslärarna Erik 
Jämten och Inger Jönsson, e. o. ad
junkt Per Fjelstad och gymn.dir. Olof 
Arnland. Dessutom tjänstgör en lång 
rad nya timlärare som vikarier för 
rektor Jonsson, som är ledig för tjänst 
i Falun.

Vid yrkesskolan är handelslär. Ru
ne Sahlin tjänstledig till 30 nov. för 
genomgående av pedagogisk kurs, 
med handelslär. Göran Kjörck som 
vikarie. Vidare tjänstgör under året 
handelslär. Jan Olof Olsson på kon- 
torsavdelningen.

Vi hälsar alla dessa nya arbetare i 
våra skolor hjärtligt välkomna till 
Orsa. Vi hoppas att de ska trivas 
med bygden, med eleverna och med 
kamraterna.

Skolorganisationen
Det nya läsåret har endast en del 

mindre ändringar i skolorganisatio
nen. Åk 3 i Kyrkbyn har måst delas 
på tre avdelningar, Hansjö har åter
fått sin 7 :e klass och Slättbergs små
skola har indragits. En av klasserna i 
Kyrkbyn saknar klassrum och måste 
fraktas till Digerbergets skolhus med 
buss.

Realskolan har ökat ytterligare. 
Varje årskurs utom den första har 
nu tre klasser, varför det samman
lagt är 11 klassavdelningar. Ett klass
rum saknas också här. Detta har lösts

Teckning: På svampplockning a v  Kerstin Björkqvist, klass 5

så, att klass 4c får ambulera mellan 
för tillfället lediga klassrum.

I yrkesskolan har en skoglig av
delning måst indragas på grund av 
minskat intresse. För övrigt är det 
inga ändringar. Men det är meningen 
att en förberedande kurs för vård
yrken om en termin skall starta efter 
nyår, och vidare har överstyrelsen 
för yrkesutbildning begärt, att tre 
kurser för utbildning av hemsamari
ter skall ordnas.

Fastigheterna
I sommar har fönstren på Kyrk

byns skola ommålats utvändigt och 
vidare har installerats brännare för 
tjock olja. Därigenom väntas bränsle
kostnaderna bli åtskilligt lägre. Vi
dare har småskolans lekplan äntligen 
blivit planerad.

I Skattungsbyns folkskolbyggnad 
har oljeeldning installerats.

Elevantalet i folkskolan
är i år ganska oförändrat jämfört 
med siffran för samma tid i fjol. Vid 
början av höstterminen hade Kyrk
byn 314 elever mot 321 förra året. 
Minskning med 7 alltså. Hansjö har 
103 (+15), Digerberget 122 (—3), 
Stackmora 40 (±0), Kallmora-Neder- 
berga 46 (—2) och Skattungbyn 27 
(—8). Minskningen i Digerberget lik

som den fina siffran för Stackmora 
beror på indragningen av Slättbergs 
småskola. Slättbergsbarnen räknades 
då till Digerbergets skolområde men 
skjutsas i år till Stackmora. Om man 
för dessa barn från Sm till Di, har 
Di ökat med 3 och Sm minskat 
med 6.

Elevantalet i realskolan
är nu 320 ( +  9).

Lovdagarna
under läsåret blir för alla skolor 
måndagen den 5 okt., torsdagen den 
29 okt. och fredagen den 30 okt., 
veckan 1—6 mars (sportlov), veckan 
15—21 april (påsklov) samt månda
gen den 3 maj (i st. f. pingstlov). 
Folkskolan har dessutom lov mån
dagarna den 30 nov. och den 1 febr. 
Yrkesskolan har även lov onsdagen 
den 28 okt. och måndagen den 1 
febr. Hj. H —n

SOMMARLOVET
På midsommar var jag i Malung. 

Det var roligt. När vi var på väst
kusten, åkte vi båt. Jag och far var 
och fiskade torsk. Jag fiskade krab
bor och såg på när de rensade ål. 

Anders Bergquist, 
Klass .2
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