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ORSA SKOLTIDNING.

Nu har redan den första terminen gått, 
sedan vi började den förberedande musik- 
undervisningen i våra skolor, och den and
ra terminen har just börjat . — Det är nog 
nästan självklart, att den frågan ställs: 
”Hur går det med musikundervisningen?” 
Barnen själva vill kanske veta, hur det 
har gått för dem och om de duger något 
till i fråga om musik. Föräldrar och våra 
anslagsbeviljande myndigheter undrar väl 
med rätta, om det blir något resultat av 
möda, tid och pengar, som offras på den. 
Svaret på alla sådana frågor kan bara bli 
ett enda: det är alldeles för tidigt att efter 
en enda termin söka efter resultatet eller 
avgöra om man duger till att lära sig mu
sik. Därför har musikkommittn beslutat, 
att alla som börjat i den förberedande mu
sikundervisningen, måste vara med under 
minst två terminer. Först efter den tiden 
kan de barn få -sluta, som läraren funnit 
sakna förutsättningar att kunna följa med 
vidare. Den här terminen gäller det alltså 
för alla att fortsätta.

Även om vi inte kan peka på resultaten, 
så kan vi ändå berätta något om arbetet 
under den gångna terminen och om de upp
muntrande eller nedslående erfarenheter, 
som gjorts. 238 barn har deltagit i den för
beredande undervisningen, och de har varit 
indelade i 30 grupper. Varje grupp har 
fått undervisning varannan vecka. Det tar 
ju sin tid att lära känna instrumenten och 
att hantera dem, även om de är så enkla 
som klangspel och tonett, och vidare kräver 
det arbete att lära in noter och andra mu
siktecken så bra, att lärdomen blir till nyt
ta vid inspelningen. 145 barn har hunnit 
med att lära in och spela upp minst fem 
melodier, och av dessa barn har 79 hun
nit med att lära in minst tio melodier. 
Många av barnen har spelat upp alla melo
dier på både tonett och klangspel. Som 
redan omnämnts i förra numret av Skol
tidningen, så har två elever redan hunnit 
avlägga godkända prov för musikdiplomet, 
och under höstterminen hoppas vi få många 
anmälningar till dessa prov från . sådana, 
som då hunnit igenom kursen.

I S kattungbyn har åtta barn redan bör
jat spela fiol, och? i höst får några av bar
nen däruppe bekanta sig med både cello 
och flöjt, -och de får också pröva, hur det 
känns att spela i en s-kolorkester.

När skidtävlingarna gått av stapeln, så 
är det stor högtid, -när klassen eller sko

Järnhandla \

Nya Järnhandeln
Telefon 252

lan fått ett fint vandringspris att placera 
i skolsalen. Vem vet, om det inte blir 
samma underbara känsla, när någon kan 
säga, att i hans klass har nästan alla ta
git musikdiplomet och en flicka i samma 
skola spelar fiol och en pojke blåser klari
nett. Då blir det spännande, och då gäller 
det att vara med. De som kommit så långt, 
att de kan hantera ett instrument, som näs
tan ingen annan i socknen kan spela på, 
de glömmer ändå bort att vara malliga, 
bara därför att det är så roligt att spela.

Vi -som nu håller på att spela, vi ska 
komma ihåg, att vi måste öva varenda dag, 
även om det inte blir så lång istund. Vi får 
inte slarva igenom våra uppgifter, även 
om vi är ivriga att komma fort framåt. Vi 
ska lära oss det, som står tryckt på våra 
arbetsbläd och som kallas musiklära. Den 
ska vi flytta över från arbetsbladen till 
vår hjärna, ty då först får vi nytta av den. 
Att lära sig spela, att . lära sig musik krä
ver mycket arbete, särskilt i början. Sen 
vi kommit ett stycke på vägen, går det be
tydligt lättare, och då blir det naturligtvis 
mycket roligare. Men kom ihåg, att det 
inte finns några bekväma genvägar till mu
siken; vi kan ha olika lätt för att lära oss 
musik, men av alla -krävs att vi ligger i 
ordentligt. Vi kanske rentav ska göra som 
våra svenska kungar, som vi läser om i 
historien, vi ska välja ett valspråk, och då 
väljer vi ett som passar os-s och vårt ar
bete: Trägen vinner. Om vi sen gör vad 
vårt valspråk uppmanar oss till, så lyc
kas vi.

*

Om nu barnen har avlagt, godkända prov 
för musikdiplomet, -så står de inför ett

Fattas ett bord?
Behöver Ni ett bord, stort eller litet — 
runt, ovalt eller fyrkantigt, nog hittar Ni 
det här. V i har en kolossalt stor sorte
ring av olika slags bord i alla stilar och 
typer och träslag. O ch  våra priser äro 
mycket hyggliga

svårt val: vilket instrument ska de lära 
sig spel-a? Det finns massor av instrument 
från fiol till såg, från flöjt till lergök; 
det är ett myller av olika instrument. Vi 
måste faktiskt begränsa oss till ett mindre 
antal, och det är av flera skäl. Det blir 
de vanligaste av de instrument, som finns 
i symfoniorkestern, som vi kommer -att an
vända vid den fortsatta musikundervisning
en. Vi får inte glömma det som kallas sam
spel; vi får ut mera av musiken, -när vi 
får spela tillsammans med andra. De skö
naste musikverken kanske vi aldrig kan 
fatta, förrän vi fått vara med om att ut
föra dem i en musikgrupp — en orkester. 
Skolans musikundervisning måste ju syfta 
till att så småningom göra eleverna för
trogna med verkligt god musik, som kan 
hålla vid liv ett levande intresse och för
mår odla en god. musiksmak. Svårigheter 
att finna lärare för olika instrument kan 
också bli en orsak till att vi måste begrän
sa oss till inte alltför många slags instru
ment.

I många hem finns säkert piano eller 
orgel, och kanske en del föräldrar redan 
har planer på att skaffa ett dylikt instru
ment. Visst -bör barnen lära sig hantera 
ett ihstrumen-t, som redan finns i hemmen, 
men skaffa inte instrument, innan ni tänkt 
igenom -saken grundiigt, ty det är långt 
ifrån ibra, om alla vill lära sig -spela piano. 
Hur ska det då bli med samspelet, och hur 
ska vi få höra hur ett stycke för -stråkor
kester eller stråkkvartett låter, om vi inte 
här några som spelar fiol? Inte kan tio 
ungdomar ta med sig sina pianon och -spela 
tillsammans. I en liten skolorkester behövs 
det bara en till vardera piano eller orgel, 
medan det behövs 10—20 stycken till stråk
instrumenten och -ganska många till blås- 
instrumenten. Däremot kan det vara myc
ket bra, om den, som kan -spela ett orkes
terinstrument, även- kan spela -piano ”till 
husbehov” , så han kan sköta ackompanje
manget i en mindre -musikgrupp och fram
för -allt när det musiceras hemma. När man 
är ensam och vill -lära känna flerstämmig 
musik -av olika slag, så är det ju oerhört 
värdefullt att kunna spela ett s. k. tangent- 
instrument,: piano eller- orgel. Och finns 
det någon, som har -särskilda -anlag för ett 
sådant instrument, så ska denne naturligt
vis ägna sig däråt. Men först bör nog alla, 
innan de väljer instrument, ha fått lära

Forts, å sid. 14.

Nyheter för hösten 
i hattar nu inkomna!

Riklig sortering. Hattar sys på be
ställning samt renoveringar utföras

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär, O rsa , tel. 4
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OBSA SKOLTIDNING

TILL ROSENTORP.
Någon har sagt, att det finns ingen 

mera fascinerande lektyr än en karta, 
och jag håller gärna med om det, i all 
synnerhet om kartan i fråga råkar vara 
Storejen-bl-adet. Hur länge som helst 
kan man sitta och läsa på den kartan 
och låta blicken fö lja  stigar och bäckar 
över vida myrar, kanske till en liten 
tjärn långt inne i ödemarken eller till 
en fäbod eller finnmarksfoy uppklättrad 
på en bergssluttning. Här vimlar av un
derliga, främmande och fantasieggande 
namn som Korpmäki, Trundhatt, Väs- 
sinkoski, Kangasmäki, Kangaslampi och 
Sillisinlampi.

När man tänker på att allt detta lig
ger inom relativt nära räckhåll, i Finn
marken, inom våra egna orsaskogar, 
grips man av en oemotståndlig längtan 
att :se det i verkligheten, att klättra på 
dessa berg, att se om utsikten från Tun- 
turi är så vid, som kartan låter -ana, el
ler att följa  en bäck som Koskilampi- 
puro, där den forsar fram genom sko
garna.

En sådan upptäckarlusta grep nyligen 
Skoltidningens redaktion, och vi beslöt 
fara bort och bekanta oss med -finn- 
marksbyn Rosen torp.

Folkskolan.

Specerier,
Glas & Porslin,
Frukt bäst från

Valters Livsmedel
Telefon 106

I redaktörens bil startade vi en vac
ker dag i början av september. Solen 
sken fram mellan regnmolnen -och lät 
oss hoppas på hyggligt 'fotograferings- 
väder. Me-dan bilen sög sig upp mot 
Höghed, spejade vi ivrigt efter den 
stora b-j örnen,, sam stod där vid väg
kanten en dag nu i sommar, men den 
stod inte kvar.

Vid Emådalens skola passade fotogra
fen på att knäppa ett kort -på skolbar
nen och deras lärarinna, fru  Dagmar 
Hansson.

Längst ned i byn står en gammal apel.

Och så var vi snart uppe -pä Kopp- 
ången.

Bred och rak skär landsvägen fram 
över de ändlösa myrarna, -där man ald
rig upphör att förvånas över att my
rar kan ligga så högt och i sådan lut
ning och ändå vara så våta. Det vilar 
alltid en sällsamt imponerande rymd 
över de utsikter, som här uppifrån 
landsvägen öppna sig över älgarnas och 
tranornas speciella rike. Massor av 
skogsdungar -och m-oränholmar -delar in 
myrmarken i ett virrvarr av små myrar, 
där hemliga hjortronställen gömmer 
sig, och där näckrostjärnar drömmer i 
stilla ensamhet.

Yy frisyr till hösten?

D A M F R I S E R I N G E N
(Annie M atslofva) fe l. 4 5 3 , om 
besörjer den. Endast äk ta  oljor.

I  Rosentorp.

Nu var Kop-pången redan prydd med 
granna höstfärger. Den var -en m-att-a av 
grönt och gult i många nyanser med 
röda inslag av rönnbär, blåbärsris och 
hjortronblad inom bergens blåa kant- 
bård. Och som extra klatschiga .färg- 
effekter stod klungor av röda flugsvam
par utmed vägkanten.

Mitt i allt detta färggranna stod en 
räv alldeles vid vägen. Pälsens färg 
stämde precis överens med gräsets 
brungula, och räven tycktes veta, hur 
väl camouflerad den var. Den var inte 
ett dugg skygg. När redaktören backade 
bilen, för att vi skulle få se närmare 
på räven, sto-d -den lugnt kvar och tit
tade på -bilen, ända tills fotografen ve
vade ner en ruta för att ta ett kort. Då 
drog -den sig blygsamt undan -ett par 
steg bakom en buske. Och när vi än 
en gång flyttade på bilen, gick räven 
motvilligt sin väg men vände sig ett par 
gånger med en närmast förargad blick, 
som -sade: Ser ni inte, att ni stör mig!

Gård i Rosentorp.

Skor för 
vinterbruk!
Stor sortering!

A B O  rsa Sk omagasin
Telefon 37
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ORSA SKOLTIDNING

Äldsta huset i byn.

Ett stycks bortom Blomtäktsvägen 
måste vi stanna och beundra utsikten. 
Just då flög ett ipar tranor upp inte 
långt från bilen. Med långsamma, gra
ciösa vingslag svepte de fram i vida 
bågar och landade så på kanten av en 
spegeltjärn. Något av sommar dröjde 
tydligen ännu kvar på Koppången.

Bortom det höga Tunturiberget viker 
Rosen torps vägen av rakt österut, och 
till min stora förvåning bär det av ut
för. Jag har tydligen läst slarvigt på 
kartan, för jag har alltid inbillat mig, 
att Rosentorp låg högt. Men fastän vä-

På en hög kulle ligger nya kyrkogården.

gen dit sänker sig drygt 150 m., ligger 
ändå byn uppklättrad på en bergknalle 
med vid utsikt över skog och myr och 
en mängd små sjöar.

Roisentorp har tio gårdar och ett skol
hus. Men där finns ingen lärarinna 
längre. iSkolan är indragen, och de fyra 
skolbarnen åker dagligen med Hamra- 
bussen till Emådalens skola.

Frånsett en alldeles nybyggd arrenda- 
torsgård verkar byn mycket gammal 
och stagnerad och mycket fattig. In
genting ser ut att vara förnyat eller på
bättrat. Skogen kryper tätt intill hus
väggarna, till och med in på tegarna. 
Och när vi talar med byns invånare, 
varierar de alla samma tem a: byn håller 
på att dö ut, ingen vill stanna här, alla 
unga flyttar härifrån. Men när jag se
nare frågar efter någon gammal person, 
som kan berätta något om den gamla 
kyrkogården, visar det sig, att det finns 
inga gamla i byn. Den frun jag frågade 
sade: Jag är 52 år, och jag hör till de 
äldsta i byn. Så då måtte väl Rasentorp 
ha relativt unga invånare.

Längst ner i byn står en gammal apel 
invid resterna av en gammal husgrund, 
som påstås vara efter den allra första 
finnens gård här i Rosentorp. Där intill 
står det nu äldsta huset i byn.

På toppen av en hög kulle mitt i byn 
ligger nya kyrkogården. Så alldeles ny 
är den nog inte, för den ” gamla” 52- 
åringen kunde inte erinra sig att den 
gamla kyrkogården någonsin använts i 
hennes tid. Men ny verkar den, kal, ja 
steril som en nybruten landsväg. Man 
står där och grubblar över en sak.

Därifrån vandrade vi upp till gamla 
kyrkogården, som ligger högst upp i 
byn. Den är så liten, knappt större än 
ett ordinärt rumsgoly, och omgiven av 
en gråstensmur. Inget årtal och ingen 
inskription isyns till, och ändå läser man 
så tydligt över den: Förgängelse! För
gängelse! Det var beklämmande att se 
den. Grinden hade lossnat från gistna 
gångjärn, en uttjänt kärra var stjälpt 
mot muren, och ängan utanför hade 
täckt hela ytan med gräs, enbuskar och

Kyrkogårdsgrinden hade lossnat 
från gistna gångjärn.

träd. Och mitt ,i grönskan stod ett dött 
träd och sträckte sina kala grenar mot 
himlen.

När solen sände sina sista strålar 
över Koppången, innan den kröp ned 
bakom Korpmäki, vände vi hem från 
vår upptäcktsfärd, redaktören många 
bensinkuponger fattigare men vi alla 
många intryck rikare. Och frågan,, som 
icke låter gissa sig, kom så åter: Var
för heter byn Rosentorp ?

D. H.

En uttjänt kärra var stjälpt mot 
kyrkogårdsmuren.

Te l. Affären å Västeråkern 531
V e rks ta d e n .................... 538
Bostaden ......................... 564

Lättplacerade kompl
möbler för Er nya våning____

Vi ha nu en omfattande sortering i möbler, 
mattor, armatur, prydnadssaker, leksaker 
m. m.

öhlins Möbler, Orsa
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ORSA SKOLTIDNING

MUSIKUNDERVISNINGEN 
I SKATTUNGBYN.

Fiolgrupp i Skattungbyn.

Efter anmodan av Orsa skoltidnings 
red. skall jag berätta litet om musikun
dervisningen i Skattungbyns folkskola.

Då jag vårterminen 1947 kom hit till 
Skattungbyn och började bekanta mig 
i stugorna, fann jag, att i de flesta 
hem hängde en fiol på väggen. Kärleken 
till musik i allmänhet och fiolmusik i 
synnerhet tycktes vara befäst i byg
den. Tanken på fiolundervisning föddes 
och tog en dag gestalt i ett löfte, fram 
kastat till mina skolbarn. Om någon 
ville och kunde skaffa en fiol, skulle 
den få  lära sig  spela. För att ej den 
ekonomiska frågan skulle utesluta even
tuella förmågor, utlovade jag undervis
ningen gratis.

Dagen efteråt på aftonen stod jag 
med spänning och väntade i fönstret 
mot skolvägen. Snart syntes en flicka 
komma kånkande på en stor kartong 
” Gyllenhammars havremust” . Den be
fanns innehålla en fiol. Den ena eleven 
efter den andra kom indroppande i sko
lan, bärande på instrument, insvepta i 
filtar, lakan, schalar, rockar,, Moratid- 
ningen o. iS. v. Fjorton barn av sjutton 
hade skaffat instrument.

Första dagen gick åt att justera fio 
lerna. Dessa var nämligen en historia 
för sig. De flesta var spruckna och illa 
medfarna. Hemmagjorda stall, stål
strängar och lagningar med järntråd 
var legio. Men barnen gillade dem tyd
ligen. Förtjusningen var allmän, då alla 
fjorton nästa gång ställde upp fram för 
svarta tavlan och ispelade på de lösa

strängarna under ivrigt taktstamp med 
fotterna. Notställ hade vi inga, men vi 
hängde upp iRuthströms fiolskola med 
klädnypor på klädstreck.

Det blev nödvändigt att dela upp mu
sikanterna. i fyra  grupper. Varje grupp 
fick spela en timme i veckan. Efter ett 
par månader hade vi kommit iså långt 
att de flesta kunde spela enklare me
lodier. Falskspelningen är ju problemet 
vid .fiolspelning. Den driver läraren till 
förtvivlan. Men det glömmer man snart, 
när elevernas ögon strålar av glädje 
över framstegen.

A tt alla fjorton  skulle bli fiolister 
var ej att vänta. iSnart slutade också 
några, beroende dels på bristande förut
sättningar, dels andra orsaker, t. ex. att 
vederbörande var mera intresserad av 
andra instrument. Två spelade dragspel 
och en gitarr. Under föregående läsår 
deltog nio elever, om jag medräknar 
den flicka, som i febr. for till Amerika. 
Åtta är alltså kvar.

I våras började vi med enklare orkes- 
terspelning och då började också det 
riktigt roliga för  barnen. I år har vi 
samspel en gång i veckan. Spelglädjen 
är uppenbar, och orkesterkvällarna är 
efterlängtade.

Av de sjutton barnen i klassen trak
terar t o l v  ett instrument. Några är

mycket lovande förmågor. Tänk, så 
många musikbegåvningar, som varje år 
passerat våra skolor utan att ha upp
täckts och fått utveckla isina anlag.

Musikintresset har också spritt sig 
till några vuxna, som fått undervisning 
” bredvid” . De deltar i skolorkesterns 
övningar. I år hoppas jag få .fram några 
andra instrument: Tre flöjtblåsare, två 
klarinettister, en cellist och en trumpe
tare, bildar den nya årskullen.

Vad jag velat visa med min musikun
dervisning är, att de flesta pojkar och 
flickor kan lära sig spela. Det gäller 
bara att kunna väcka deras intresse 
och ge vederbörande det instrument, 
som bäst passar honom eller henne. iSom 
en glad överraskning kom Orsa skolsty
relses beslut om musikundervisning i 
skolorna. 3— 4 klassens tonettblåsning 
är en utmärkt förberedelse. Låt nu bara 
småskolan få  rytmorkester också. Vi 
får hoppas, att höga vederbörande fort
sätter på den inslagna vägen mot en 
kommunal musikskola i likhet med 
exempelvis Nacka. De musikaliska be
gåvningarna finns och anor också för 
den delen. Sådana arv som Orsais folk
musik förpliktar.

Så till slut. Tack alla Ni, som med 
ert intresse stött min verksamhet!

Jonas Sunnerheim.

Till MARKNADEN
gör Ni de bästa inköpen åt barnen hos oss i följande art.!

Flickkappor i trevliga modeller 
Jumpers och koitor i helylle 
Sockor och vantar 
Yllestrumpor

( ------------------------------------------- ^Overaller, hela och
tvådelade, Åkpåsar,

Bohusbyxor
V ______________ J

Kostymer i bra kvalitéer 
Trenchcoats, Lodenrockar 
Skidjackor, Tröjor 
Skjortor, Pyjamas

B A R N K L Ä D E R
T E L E F O N  2 1 9

O R S A
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Tips för skolresan.
När man skall ut på skolresa i 4:e 

klass, börjar det visst bli allt vanligare 
i vårt distrikt, att man gör en bussresa 
över Sågmyra, där yllefabriken visas, 
till residensstaden, därifrån till Ornäs- 
stugan o oh vidare förbi Domnarvet till 
Borlänge. 'Eventuellt utsträckes resan 
till 'St. Tuna kyrka, så att barnen riktigt 
får se, hur dalen vidgar sig till slätt. 
Återresan göres sedan över 'Gagnef, där 
man naturligtvis ska titta på älvarnas 
förening och kanske också flottbron. I 
Leksand hinner man åtminstone se kyr
kan.

En sådan resa kan göras ganska billig. 
Och den ger mycket. Om den fönberedes 
och efterbehandias, som man bör göra 
med en skolresa (liksom en skolfilm), 
är den skolresedagen ingen bortkastad 
dag ur skolans synpunkt. 'Genom att an
vända buss, som kan skjutsa barnen mel
lan sevärdheterna, t. ex. från fornsalen 
till gruvan i Falun, kan också resan ge
nomföras, utan att barnen blir alltför 
trötta. Fast nog lär det vara bäst att 
ordna med sovmorron dagen efter.

Barnen i klass 6 vill oftast ut på en 
längre resa. Det ska vara till Furuvik 
och Gävle, till Göteborg eller —  kanske 
allra vanligast —  till iStockholm.

Inget ont i det. Men jag ville med 
dessa rader framhålla en annan m öjlig
het för  de större barnen. Särskilt tän
ker jag  då på klass 7. 'Sedan man i 6 :e 
klassen vandrat ut i vida världen vid 
geografiundervisningen, kommer man i 
7 :e klassen hem igen. Det året ska man 
grundligt behandla det egna landet och 
det egna landskapet. Och i anknytning 
till detta kan jag rekommendera en skol
resa, som inte blir dyrbar och endast tar 
en dag. Bes till Städjan!

Det är nu prima bilväg ända fram till 
Grängesåsvallen, som ligger alldeles vid 
fjällets fo t på dess södra sida. Vid Älv
ros tar man av från landsvägen Säm a—

Idre in på landsvägen upp m ot Härjeda
len. Efter ungefär en mil finns en av
tagsväg till vänster, det är för  resten 
första avtagsvägen. Men det finns ingen 
vägvisare, så det gäller att ha ögonen 
med sig. Oeh så bär det iväg in i dalen 
mellan Grängesåsvålens och  Städjans 
fjällryggar. Snart är man framme i 
Grängesåsvallen. Bara att komma dit 
blir säkert en upplevelse för  barnen, som 
väl i regel aldrig sett ett fjä ll i verklig
heten förr. Avståndet från Orsa kyrka 
till Grängesåsvallen är precis 16 mil, vil
ket ju  kan vara bra att veta, om man 
ska underhandla om buss.

Men fjället ska förstås bestigas. Oeh 
det går mycket lätt från denna sida. Vi 
gick i sommar upp på c:a  en timme. Det 
är tydlig och ganska lättgången väg. 
Glöm inte karta och kompass! De be
hövs inte for  att hitta vägen. Men när 
man kommer upp, kommer frågorna att 
hagla: Vad heter det fjä llet? Vad är 
detta för  topp?

Se också till, att barnen inte går upp 
för tunnklädda! Eller rättare sagt att 
de har kläder med sig att ta på, då de 
kommer upp. Den dag vi gjorde upp
stigningen, var det så varmt och skönt 
nere vid fjällets fot, och man märkte 
inte tillstymmelse till vind. Men uppe 
på fjälltoppen hade man behövt både 
ylletröja och vindtygs jacka.

Beträffande nedstigningen tror jag 
det är säkrast att bromsa hastigheten 
utför själva fjällkäglan. Låt inte barnen 
springa! Den som ramlar kan skada sig 
ganska illa på de vassa kanterna av den 
snedställda lagrade bergart, som fjället 
är uppbyggt av.

Hjalmar Hedman.

BIRGER LUNDHOLM
Telefon 30

Boutredningar, Arvsskiften, Auktioner, 
Inkasseringar, Rättegångar, Lagfarts- 

och Inteckningsärenden.

Brev
till Orsa Skoltidning från en engelsman, 
R. M. French. Han är kyrkoherde i 
Sankt James församling i London. Un
der sitt besök i Sverige under senvin
tern vistades han en tid i Orsa.

Jag skriver detta ombord på båten 
”Saga” . Havet är blankt som en spe
gel, och solen lyser på ett sätt, som på
minner mig om Orsa. Inte för  det att 
jag  behöver någon påminnelse! Jag 
skall alltid minnas de mycket trevliga 
dagar, jag  tillbringade i kantor Berg- 
löfs och hans makas gästfria hem.

Det råder inget tvivel om, att Orsa 
är mycket vackert på sommaren, och 
någon gång kanske jag skall få  tillfälle 
att se det vid denna tid på året. Men 
det 'är mycket vackert också på vintern 
med dess vidsträckta, snöklädda fält och 
frusna sjöar, dess stora barrskogar, som 
sträcker sig bort till de avlägsna ber
gen, och björkalléerna med deras smäck
ra, frostklädda grenar mot den blå him
len. Landskapet skiljer sig mycket från 
det engelska, som är mera uppdelat lik
som i småstycfcen av häckar och sten
murar, och där det växer många olika 
sorters träd. Dessutom ser vi sällan 
eller aldrig den engelska landsbygden 
täckt med -snö under veckor och måna
der i sträck.

Eftersom jag skriver fö r  en skoltid
ning, kanske jag  skall berätta om ett in
tressant och trevligt besök, jag  gjorde 
i skolan i Sfcattungbyn, där jag  talade 
litet till en klass intelligenta och väl- 
uppfostrade pojkar och flickor. Jag 
kunde inte lura dem att tala till mig på 
engelska, men de läste verkligen på en
gelska —  och läste mycket bra också.

Det är underbart att se barnen åka 
skidor, både till skolan oeh för  nöjes 
skull, och jag, som är en så dålig skid
åkare, såg med beundran och avund på 
deras skicklighet.

Forts, å sid. 15.

Allt
för
hös tstöket
finner Ni i största sor
tering hos oss.

Vaxduk i 
moderna 
mönster
Vi har för närva
rande ett urval som 
aldrig förr, gör oss 
ett besök medan 
sorteringen ä r som 
störst.

H E D I N S  F Ä R G H A N D E L  - O R S A
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1800-talets Rosentorp
Nuvarande Rosentorp, det gamla Jäm- 

sä, har inte mycket att göra med byn 
av idag. Namnförändringen var ju  bara 
den en tråkig sak. Det där .snarfagra 
namnet Rosentorp har varken must eller 
klang.

Gamla Jämsä har ett vackert läge. 
Men hur har man inte där vandaliserat 
under de sista åren. Och den s. k. nya 
kyrkogården —  den är bedrövlig.

-x-

Min farmor, Anna Hinriksson, gift 
med Per Hinriksson, båda finnättlingar, 
ägde en gång halva Rosentorps inägo- 
jord och stora skogsskiften. E fter Pers 
död sålde Anna största delen av jorden 
och skogen till Korsnäs A.-B. för en 
spottstyver.

Per Hinriksson var den omtalade .stor
viltjägaren. I min ägo har jag en björn
tand av en av de många björnar farfar 
fällde. Under 1800-talets första hälft 
hände något spännande, åtminstone för 
farfar. Sent en kväll, sedan Per och 
Anna gått till vila, hörde de någon ras
pa m ot fönsterrutan. Per anade oråd, 
drog på sig vadmal,sbyxorna, slängde 
muskedundern över axeln och tog på 
sig den .försvarligt stora täljkniven. Där 
ute i det kolsvarta mörkret mötte han 
vargen. Farfar hann aldrig ladda gevä
ret. I stället drog han kniven ur .slidan 
och gick rakt emot ” gråben” . Gubben 
fick ingenting av vargen, som var för 
snabb att sno sig undan, men ett långt 
stycke inåt skogen blev han förföljd.

Den gamla, goda tiden brukar man 
säga. God var den på sätt och vis där
för att nutidsjäktet var för de gamla 
finnmarksboma okänt. De jäktade sig 
inte till döds — och varför springa livet

ur sig fö r  snöd vinnings skull? På Orsa 
finnmark hade nog folk det inte så fett 
alla gånger. År 1861, det år min far 
föddes, blev ett riktigt nödår fö r  finn- 
manksfolket. Frosten tog nästan all säd. 
Något räddades genom att ” dra rep” , 
som det heter. På vardera sidan av den 
kornåker man ville rädda undan fros
ten, gick en man. Mellan sig drog de 
två männen ett långt rep över axeln för 
att säden skulle vara i rörelse och kän
na frosten mindre. Man tände också 
eldar kring åkertegarna. Det året fick 
man blanda bark i brödet.

Någon gång under 1870-talet kom 
sommaren och värmen först i slutet av 
juni. I början av månaden kunde man 
med häst och åkdon färdas över Käll
sjön —  en liten sjö söder om Rosentorp.

En annan liten sannhistoria: Det hän
de i slutet av 1800-talet. En kvinna, 
Brita Boman, som för tillfället var i 
Rosentorp, skulle föda. Det var i maj 
månad, och snön låg meterdjup på kö
larna. Några vägar norr om  Orsa plo
gades inte på den tiden. Lars Petter

Wikner & C  :o
H O L E N

Rekom m enderas!

Al l t i d  fä rska va ror!

Einar Axelzolin, Emddalen, M.-T:s kände 
E. A. ”Från skogarna i norr", härstam
mar från Rosentorp.

Persson i Rosentorp spände Brunte 
för släden, och så bar det av, som man 
menade, till Orsa och barnmorskan. De 
kom inte långt. Brita födde en son på 
Koppången. Allt avlöpte dock väl.

Det kan också nämnas, att finnmarks- 
folket förr läste flitigt ur postillan. I 
Perkarls-gården, den gård som ännu 
står kvar längst norr i byn, samlades 
finnmarksboma till andakt om sönda
garna. Per Karlsson var den som fick 
predika gudsordet. Hur det inverkade på 
byborna förtäljer inte historien. Men 
visst var många bybor mycket fromma.

Skolan i  Rosentorp uppfördes under 
1800-talets sista hälft. Det var en orsa- 
ibo som var den första att dra sitt strå 
till den ”stacken” . Mannen ifråga klöv
jade nämligen en massa grejor på 
hästryggen genom fyramilaskogen från 
Fredshammar fram till ort och ställe. 
Det var saker och ting, som skulle an
vändas vid bygget. Innan skolan bygg
des, gav folkskolläraren John Louthan- 
der undervisning i den s. k. Gullbrands- 
gården. Att en lärare kommer till sin 
by utan skola hör väl till det unika. 
Även under tältduken undervisade Lou- 
thander sina elever. Som bekant uppe
höll Louthander lärartjänsten även i 
Kvarnbergs by.

Einar Axelzohn.

[t för skola och fritid . . .
Såväl skolan som fritiden sätter barnklädernas kvalitet på prov. 
Vår stora sortering ger Eder värdefulla tips, när det gäller de 
yngstas ekipering. Utrusta skolbarnen med kvalitetsplagg

- j tå n

A  U  G .
M A N U F A K T U R  —

L A R S S O N  - O R S A
D A M K A P P O R  — H E R R E K 1 P E R I N G

7



ORSA SKOLTIDNING

av de modeller ur hös
tens nya mode, som nu 
finnes rikt representerat 

hos oss.

HANSSONS
O R S A

Telefon 154

Ut i skog och mark!

Sök reda på 18 fasta orienteringskontroller!
Fasta orienterings-kon-troller, vad kan 

det vara för  något, undrar kanske den i 
orienteringssporten ej så insatte läsa
ren. Ja, det kanske behövs en liten för
klaring.

(Dessa s. k. fasta kontroller ha i höst 
satts upp på initiativ av Orsa IF :s ori- 
enteringssektion på -lämpliga punkter i 
orsaterränge-n. Kring Bjus ihar nio skär
mar satts upp och lika många fin-ns det 
kring Slättberg -och Stenberg. Det är 
också meningen att snarast m öjligt ut
öka antalet oc-h sätta upp även på -andra 
platser. Kontrollerna, s-om utgöres av 
tydliga -och rejäla terrängföremål, t. ex. 
torp och gårdar, öppna i-nägor och myrar 
samt jordhöjder, äro lagom svåra att 
finna. Varje kontroll markeras med en 
rödmålad masonitskiva med vit -diago
nal, -d. v. s. precis som -en- riktig kon
trollskärm. På skärmen står dessutom 
kontrollens nummer.

Här nedan finner du en förteckning 
över alla kontrollerna. Den bö,r -d-u spa
ra. Om du inte vill klippa sönder tid
ningen, kan du få  ett särtryck av -orien- 
teringssektionen, ooh sedan har du bara 
att pricka in kontrollerna på -det där lilla 
kartbladet över -Orsa och ge dej ut i ter

rängen för  att söka rätt på någon av 
dem. O-m du inte kan hantera kartan 
och kompassen, så behöver d-u bara stöta 
på -någon av -Orsas -orienterare, så får 
du säkert litet instruktion. Eller också 
kan du be att få  Orsa skoltidnings ar- 
betsblad ” Åke och -hans kompass” . Skul
le du inte få  tag på kontrollen p-å en 
gång, så får du inte tappa sugen för  det. 
Det berodde kanske på att -du slarvade 
me-d kompassriktningen, så du -kom på 
sidan om kontrollen. Men sådant hän
der ibland den bäste. Då är -det bara 
att ta nya tag och vara mera noggrann 
än förra gången. Man behöver inte ta 
kontrollerna i någon särskild ordnings
följd  utan det är bara att välja ut den 
som lämpar sig bäst.

Som dst hörs på namnet är den här 
s-ortens kontroller ständigt uppsatta, 
vilket betyder att -man kan ge sig ut i 
terrängen när som helst. Metoden ihar 
prövats på många andra platser med 
gott resultat och det är att Ihoppas att 
även orsaborna (inte ibara skolbarnen) 
skall upptäcka orienteringens tjusning 
ooh finna -att nyckeln till allt friluftsliv 
heter orientering.

K. J.

BJUS-AVSNITTET.
Kontroll nr 1 finnes vid lilla inägan 200 meter söder Fä i Fäb. 

( =  Fäb. väster om Bjustjärn).
„ stigförgreningen 1000 meter söder äb i 

Fäb. ( =  Fäb. väster om Bjustjärn).
yy yy 3 yy yy sydligaste delen av myren omedelbart 

öster 3:an i punkt 263.
yy yy 4 yy yy sä-nkan mellan långsmala jord-höjderna 

900 meter nordost t i Lövet.
yy yy 5 yy yy stigförgreningen 100 meter väster 3:an 

i punkt 366.
” yy 6 yy yy torpet 300 meter norr r i Dragat j. ( Obs i 

Torpet rivet.)
yy yy 7 yy yy nordligaste delen av myren 300 meter 

söder r i Storäng fäb.
yy yy 8 yy yy östligaste delen av jord-höjden 500 meter 

norr andra j  i Bjustjärn.
” yy 9 yy yy västligaste -delen av inägan 100 meter 

norr p i Aspelbo fäb.
SLÄTTBERGS-A VSNITTET.
Kontroll nr 10 finns vid gården 100 meter sydväst S i Slättberg. 

(Obs! Gården riven.)
yy yy 11 yy yy inägan 200 meter norr lä i Slättberg.
yy yy 12 yy yy sydligaste delen av inägan 300 meter söder 

m i ö .  Staekmora.
yy yy 13 yy yy torpet 500 meter sydväst B i Brunnsm. 

(Obs! Torpet rivet.)
yy yy 14 yy yy södra delen av jordhöjden 700 meter nord

ost g i Stenberg.
yy yy 15 yy yy jordhöjden 300 meter norr sb i Oljonsbyn.
yy yy 16 yy yy korsningen av körvägarna 400 meter norr 

o i Viborg.
yy yy 17 yy yy torpet omedelbart söder t i Stenberg. 

(Obs! Torpet rivet.)
yy yy 18 yy yy gården 600 meter nordväst S i Stenberg. 

(Obs! Gården riven.)
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ORSA SKOLTIDNING

F. skogvaktaren Per Mårtenson i 
Norredsbyn har tidigare medverkat i 
vår tidning. Och nu har han sänt oss 
några bilder från besparingsskogen. 
Han har också försett bilderna med lite 
förklarande text. ” Varför inte någon 
rad från skogen emellanåt? Det unga 
Or;sa borde få någon glimt ifrån Guld
gruvan” , skriver hr Mårtenson. Och vi 
låter honom fortsätta:

” Vänta bara tills skogen tar slut. Då 
blir det nog andra tider i Onsa.” Så 
yttrade en numera avliden framstående 
orsabo till mig för  c :a  35 år sedan. Vi 
hade börjat med kulturstämplingar på 
besparingsskogen år 1911. Vid dimen- 
sionsawerkningen i början av 1890-ta- 
let hade en hel del fina granbestånd 
söndertrasats och blivit lämpliga här
dar för  barkborrshärjningar. Det var 
sådana bestånd, som 1911 delvis kal- 
stämplades. Dessa kalstämplingar hade 
förutnämnda orsabo hört talas om, och 
nu trodde han, att skogen nog så små
ningom toge slut.

Sedan kalavverkningen gått .fram 
över de söndertrasade bestånden samt

avfall och mindre skräpskog upphug- 
gits och kolats, besåddes de kala hyg
gena med rutsådd.

Den första bilden visar, hur sådana 
trakter i allmänhet såg ut vid stämp- 
lingen.

Nästa bild visar oss, hur en sådan 
trakt ser ut nu. Det är en 30-årig kul
tur alltså. Beståndet är nu moget för 
en första gallring. Det finnis dimensio
ner, som räcker till gagnvirke, massa
ved och sulfatved, och det är ju  inte 
illa.

Värdelös mark, myrar och kärr, har 
mångenstädes genom torrläggning bli
vit värdefull skogsmark. Bild 3 visar

B ild  1.

resultatet av en sådan dikning, som ut
fördes fö r  36 år sedan.

Som bekant svedjade de första ny
byggarna. De högg ner skogen, brände 
den och sådde råg i  askan. I dessa sved- 
jor växa nu i allmänhet fina ungsko
gar. På bild 4 ser vi en sådan svedja 
under pågående gallring.

Skogen tar alltså inte slut. Men den 
kan tillväxa mer eller mindre, beroende 
på skötseln. Detta kan ju vara bra att 
veta, inte minst för den ungdom, som 
nu växer upp i Orsa, och kanske också 
för någon pessimist angående skogen, 
om det ännu finns sådana kvar i livet.

Per Mårtenson.

B ild  2. B ild  3. B ild  4.

ERIK ANDERSSON
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förrättar A u k t i o n e r ,  B o 
uppteckningar o c h  Arvskiften. 
O m b u d  fö r  S to ck h o lm s , G ö te b o rg s  m . fl. 
k ö p m a n n a fö re n in g a r . T E L .  4  0

För långa höstkvällar blir

EN GOD RADIO
den bästa underhållningen.

ERIK W. FERLANDER
Orsa Telefon 449

V ärm e-, vatten- sam t sa 
nitära installationer.

Välgjort arbete. Infordra offert.

tS O e a c it: alltid

B R O B E R G S

Stor sortering i alla pris
lägen och fabrikat.

“5T

H A N S  P E T E R S O N S

Bil- & Flygskolor
Telefon 242, O rsa

välkända
charkuterivaror

Cykel- S Biltjänst
Telefon 156

<SLalarna, 

sant cje resultat.
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ORSA SKOLTIDN IN C

FRÅN SKOLBÄNKEN
Vår lekstuga.

Gunnel och jag har en lekstuga, som vi 
ofta är och leker i. Vi har gjort eh liten 
trädgård, där vi har planterat blommor.

På stugan har vi ett fönster, som vi har 
eatt gardiner i. Möblerna, som vi har, är 
en byrå, två stolar, ett bord, en liten dock
säng och en diskbänk, och så har vi mattor 
på golvet.

Ibland brukar Gunnels syster Margareta 
komma och hälsa på oss. Hon vill ha doc
kan, som ligger i docksängen. Vi brukar 
också bjuda Mait och Gertrud till vår lek
stuga. Gunnel och jag brukar skura den 
och skaka mattorna. Vi har så roligt i vår 
lekstuga.

Anna-Greta Åsenlund. Klass 5.

När jag var ”rädikall”.
En dag kom Gerd till mig och ville, 

att vi skulle vara ”rädikaller” . Först var 
jag litet tveksam och ville inte gå, men 
Gerd gnagde, och till sist sade jag ja. 
När det 'blev kväll, klädde Bojan på 
Gerd ocih mig. Gerd skulle vara gubbe 
åt mig. Hon fick sätta på sig en svart 
rock och en svart hiddermössa. Jag ihade 
en röd hatt, som var rund och platt som 
en pannkaka. När vi var färdiga, gick 
vi först till Bränd And. Erson och sedan 
till Mina Erifcson. Därefter fortsatte vi 
upp genom hyn. Men när vi hade gått 
litet överallt, var det någon som sade, 
att vi skulle gå till Engströms. Där fick 
vi kex. Då vi skulle gå ihem, trampade 
Kjell av fållen på min kjol, så den slä
pade efter mig.

Den kvällen kom stora pojkar, som 
hade slutat skolan, ocih jagade oss.

Inger Eklund. Klass 4.

Välkom na åter
till Orsa Skoltidning med Era teckning
ar och uppsatser! Nu har Ni haft ett 
långt sommarlov, och vi hoppas att Ni 
är riktigt höstpigga. Det märks också 
på somliga bidrag. Vilka? Det får Ni 
själva ta reda på här i tidningen. Men 
en del av Er måtte vila sig fortfarande- 
av gammal vana. Det är nämligen en 
ganska tunn packe med bidrag, som 
sänts in till det här höstnumret. Ni vak
nar väl till nästa nummer och gör stor
tag då i stället. Använd både skriv- O', 
ritpennor, ögon, öron och håg med gott 
humör i fortsättningen, och låt en del 
av resultatet synas i skoltidningens jul
nummeri

TECKNING: Apor i Furuvik av 
Jan-Erik Forslund, klass 5.

I Segers Skoaffär
får Ni kvalitetsvaror till låga priser. 

O rsa , telefon 232

Je saga.
É wa jen. göng jen trullung, sö add weri 

olidin ö kajt ini sko jun. Men nu ittud an 
int em, fär an add aldri weri sö löngt fär. 
An birdo grina, men int wart e nö bättur 
fär ed int. Men döss an såt dön, sö kåm 
je litn älva främ ir skojem. O wa sö fin, 
sö trullundjun slutud grina ö bara såg o 
na. Men sö frågud o, wensö an grinud. 
”1 grinur fär i itturnt em,” ”Wit dem erna, 
att du i jån?” frågud älva. ”Nej, i a kajt 
emifro, bara fär dem i sö dummur mot mi 
ema.” — Ja, um du lewur mi att int wa 
olidin mera, sö ska ik jåp di em.” — ”Ja, 
ed luwur i.”  — ” Rum dö!” Ö sö djing dem. 
Döss dem add kämi börta bjar, dar trull- 
undjun bodde, färsvann älva. Trullundjun 
wart sö glad, ö an wa aldri olidin mera.

Evy Hansson. Klass 5.

Trollen i skogen.
Trollen i skogen har det nu så besvär

ligt, för alla deras små stigar är igensnöa
de. De måste pulsa i de höga drivorna, och 
på nätterna Ifgger de spridda under alla 
granar. Men en dag kom de överens om, 
att när de var så många, skulle de börja 
bygga e.n snökåta. ”Ja, i morgon dag!” 
sa’ de. På morgonen efter satte alla trol
len i gång med kåtöygget. De arbetade 
med både pinnar, fötter och armar, så 
svetten rann av dem. Och de var alla så 
med på, att de skulle göra kåtan färdig 
den veckan. De gnodde både natt och dag, 
och äntligen blev den klar. Då var de så 
glada. De böljade sjunga och hoppa av 
fröjd. Se’n sprang de i i kåtan, och de 
tyckte, atc det var så skönt där, så de gick 
aldrig ut någon gång mer. Så de lär väl 
ligga där än i dag.

Ruth Pettersson, klass 4.

Begär vår lilla broschyr, som ger 
fullständiga upplysningar.

Husmödrar! Har Ni ej redan prouat

P E N E T O N E
—  DEN  TVÅLLÖ SA TVÅLEN  -

så gör redan i dag ett försök och Ni kommer att 
bli förvånad över dess mångsidiga användbarhet.

Några droppar göra underverk.

O R S A  F Ä R G H A N D E L
Y. FERNEMAN Telefon 340
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Jag plockar körsbär.

Mariann Lax, klass 5.

När vi var på Näsen och slog.
E-n morgon i somras sa pappa, att vi 

skulle till Näsen och slå. Då sprang jag 
bort och letade metmask, för det finns lax
öring i ett stort dike på Näsen. När vi 
kom till Lindorna, såg vi en trana. Tranan 
gick på en åker och åt. Vi stannade och 
såg på den. Då sa Olle, att vi skulle klap
pa i händerna för att se, hur stor tranan 
var. Då vi klappade i händerna, blev tra
nan rädd och flög sin väg. Tranan hade 
långa vingar och lång hals. Då den hade 
flugit, fortsatte vi att åka till Näsen. När 
vi kom till vår lada, flög det upp fyra 
tjädrar. Då sa Olle, att vi skulle gå och 
se, var tjädrarna hade sina bon. Vi gick 
in i skogen och letade tjäderbon. När vi 
hade gått ett stycke, kom vi till ett ekorr- 
bo. Olle sa, att jag skulle klättra upp i 
boet och se, om det fanns några ungar. 
Men då sa jag, att han fick klättra upp 
själv. Olle klättrade upp i trädet, där 
ekorrboet var. I boet låg det fyra små 
fina ekorrungar. De hade inte fått ögon 
än. Då sa Olle, att vi skulle åka hit om 
några dagar och se, om ungarna hade fått 
ögon då. Den dagen hade jag så roligt.

Nils Kånåhols. Klass 3.

I modeaffären.
Förra sommaren skulle jag stå i tant 

Sundblads modeaffär, för tant Ludde och 
morsgumman skulle ut och åka bil. Tant 
Ludde hade redan ett biträde, som jag 
skulle hjälpa.

Ludde och mor hade redan åkt, så jag 
stod alldeles ensam i affären, för det and
ra biträdet satt i övre våningen och sydde 
hattar. Jag hade inte stått där länge, då 
min första kund kom. Det var en tant med 
guldbågade glasögon och högt uppburet 
huvud, med målade läppar och tjärade 
ögonbryn. Klackarna på hennes skor voro 
lika höga som en skyskrapa, och det var 
underligt, att hennes 'ben inte gingo utav, 
där hon gick och glodde. ”Vad får det lov 
att vara?” sade jag det ödmjukaste jag 
kunde. Hon tittade på mig med en blick, 
som kom mig att frysa. Sedan fortsatte 
hon att titta på några tyger. Jag gick 
fiam till henne och började känna och titta 
på dem jag med. ”Det här skulle passa bra 
till ett par nattskjortor åt frun” , sade jag 
och tog fram det finaste tyg, jag kunde 
hitta. Damen tittade först på tyget, sedan 
på mig. ” Menar du, att jag ska ha råd 
att ha cheviotstyg till mina nattlinnen?” 
sade hon. Då hon sade nattlinnen, kom jag 
ihåg, att jag glömt mig, då jag sa natt
skjortor. ”Men tant, som har röda läppar, 
har väl råd att köpa che . . . chelotstyg, 
eller vad det nu hette” , sade jag för att 
smickra henne. Hon vart alldeles röd i 
ansiktet och nästan skrek fram: ”Får jag

Orsa
Damkonfektion & Syateljé

Klänningar och blusar 
GERM AS underkläder 
och korsetter.
STRUMPOR i a lla  kvalitéer

Kerstin Grunder
T e l. 433 (f. d . Id a  L a rs so n s  fa s t ig h e t , T ru n n a)

En rolig dag.
I går var Lillan hos mig, och då hittade 

vi två igelkottar. Vi tog ett nät, och så 
gjorde vi en hage åt dem. Sen sprang 
Lillan in till oss och tog mjölk. De bör
jade dricka, och de drack ur all mjölken. 
Sen sprang jag bort och mjölkade vår ko, 
som stod på linda.n, och så gav jag dem 
mjölk. iSen måste jag gå och mjölka mer 
ändå. Sedan flyttade vi igelkotten till min 
lekstuga. Så kom min mamma och vi följ
de henne ut i ladugården. Vi frågade mam
ma, om vi fick mjölka igen, och det fick 
vi. Mamma frågade, varför kon mjölkade 
så lite. Då talade’ vi om för henne, att vi 
hade varit och mjölkat åt igelkottarna.

Valter Bjöns. Klass 3.
tala med föreståndaren” . Jag sprang upp 
och hämtade det enda biträdet.

Det tal, som då utspann sig mellan de 
två, kan jag inte skriva här, men en sak 
är då säker, att jag aldrig mer ska stå i 
en modeaffär.

Stig-Erik Melander. Klass 7.

M arknadsbesöket
i Orsa gäller i första hand att 
göra f ö rd e la k t ig a  varuinköp. 
Kom då ihåg att Ni finner ett 
varusortiment av bästa möjliga 
kvalité och till konkurrenskraf
tiga priser i Centralboden.

Dam- och flickkoftor
i stor sortering.

Damylleslrumpor, pris 7:35, 
7:55, 7:80, 9:10, 11:20

Fingervantar iör barn irån 
2:90. Damfingervantar.

Barnoveralls
Damaskbyxor

Ilerrväslar, Ylletröjor, Goss- 
tröjor, alla storlekar

Täcken, liksidiga och blom
miga, pris 33:50.

Shoppingväskor, plastik
irån 15:—.

Största sortering i leksaker.

Centralboden, O rsa
Telefon 298
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TECKNING: Jag plockar körsbär av 
Mariann Lax, klass 5.

TECKNING:  Prinsessans bröllopsdag 
AV Barbro Botlizén, klass 4.



OESA SKOLTIDNING

Em m a h a r  få tt  p la ts  p å  e tt kafé,  
en  k lä n n in g  hon h a r  u ta v  s id e n ,  
å , k lo c k a n  ä r  re d a n  t re ,  
h ä r  g ä l le r  a tt  p a s sa  t id e n  !

S to lth e te n  i b rö s te t  s v ä l le r ,
så  lä t t  a tt  s e r v e r a ,
h ä r  k a n  in g e n  m ig  g e n e ra .

F o lk  d e  s a :  'D e  v a  en  jä n ta  h e la  d a n '.
M en o v e  och f a s a ,
d ä r  lå g  ett s k a l a v  b a n a n !
Em m a d e t e j se r ,
och nu sk a  v i se  v a d  som  se d a n  sk e r .

Emma som servitris.

D et g ic k  ju  som  m an  k u n d e  a n a ,  
Em m a h a lk a d e  och lå g  d ä r  sö tt.
O ch fo lk  d e  s a :  'H o n  b le v  v is s t  stö tt  
ty  Em m a ä n d ra d e  sin  y r k e s b a n a .

Monica Åslund, klass 6.

Den törstiga trollungen.
Det var en gång en trollunge, som hette 

Klump. N;u var han ute i skogen och lekte. 
På en gång iblev han så törstig. Han sprang 
hem till mor och sade: ” Mor, får jag litet 
vatten? Jag är så törstig” . ” Det finns inget 
vatten inne, och källan är tom” , sade mor. 
” Då får jag väl gå ut och leta efter någon 
källa,som det finns vatten i” , sade Klump. 
”Ja, gör det” , sade mor, ”vi har ju inte 
en droppe vatten, och det måste vi ju ha. 
Ta den här krukan med dig att ta vatten i, 
om du hittar något” . ”Ja då går jag väl 
då” , sade Klump. ” Hej” .

Nu gick Klump ute i skogen. Han viss
lade där han gick. Då han hade gått en 
bit, kom han till en källa. Han såg den på 
långt håll. Och han sprang allt vad han 
kunde för att se, om det fanns något vat
ten. i den. Men det var. inget vatten i den. 
Då blev Klump arg, för han var så törstig 
och måste ha vatten.

Han fortsatte en bit till. Då mötte han 
en varg. 'Goddag” , sade Klump. "Goddag” , 
sade vargen. "Vet du var det finns någon 
källa, som det finns vatten i” , sade Klump.

SOMMAR- och 
Semesterbilder

framkallas och kopieras.

A L B U M  - F O T O H Ö R N  
A L L T  F O T O G R A F I S K T  

Platsens enda specia la ffär

Tegmans, Orsa
Telefon 93

"Nej, det vet jag inte” , sade vargen. "Ja, 
adjö dä” , sade Klump. Och så gick han.

Nu gick Klump för sig själv igen. Han 
tänkte att om det inte fanns något vatten 
i skogen, så måste han väl gå ner till byn 
till människorna och se, om det fanns något 
vatten där. Han gick också neråt byn. Strax 
innan han kom till byn, kom han till en sjö. 
Då blev han så glad. Han sprang till sjön 
och drack. Sedan fyllde han krukan. Men 
vid sjön låg en stuga. Och i den bodde 
människor. Just när Klump hade fyllt kru
kan, kom en man ut på bron. Han ropade: 
"Vem är det som är i sjön och plaskar?” 
Då Klump hörde någon ropa blev han så 
rädd. Han sprang allt vad han kunde, så 
att vattnet stänkte om honom från krukan.

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJ0L
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKAITUNGBYXS KALKBBUK
Mässbacken Telefon 21

POPULÄR
tsii-L  « » «

T re n c h c o a t  är allemans 
rock. Vid alla tillfällen är 
man välklädd i detta om
tyckta plagg.
Våra t re n ch co a t s  av im
pregnerad y l l e g a b a r d i n  
finnas i prislägen 137:-, 
151:-, 180:- och 195:-.
Se våra skyltfönster!

Älgkon.
En gång, när pappa stod vid fönstret, 

såg han en älg. Han trodde först, att det var 
en häst, då den inte hade några horn. Det 
var en älgko. Hon var borta på en åker, 
som låg en bra bit från vår stuga. Älgkon 
hade långa ben, lång och hängande över
läpp, så att huvudet blev långt och kro
kigt. Min bror Lennart gick ut. Då 
träffade han många andra pojkar. Jag stod 
i fönstret och tittade på, när pojkarna gick 
bort till älgkon. De hade en hund med sig, 
som hette Pjatt. Älgkon blev rädd, då hon 
såg, att pojkarna och Pjatt kom. Hon bör
jade springa, och Pjatt och pojkarna 
sprang efter. Älgkon skyndade ner till 
Orsasjön. Pojkarna kunde inte springa så 
fort. Till slut kom Lennart hem, och då 
talade han om, att älgkon hade försvunnit 
in i skogen vid Orsasjön.

Astrid Lind, klass 4.

För han hade glömt att sätta på locket. 
Och har han inte slutat springa, så sprin
ger han väl än.

Märta Wik. Klass 5.

B y g g  herra r!
Beställ Eder byggnadsmaterial hos oss. 
Vi föra allt som behövs till ett bygge, 
såsom träfiberplattor, cement, spik och 

papp, elektriska spisar, toalettstolar, 
badkar m. m.

Låt oss läm na offert 
och jäm för priserna!

Vi ha nu på lager
cement, dräneringsrör, papp, träfiber
plattan ” Karlit” , d:o högporös Q5 mm 

tjock, Eternit.

K O O P E R A T I V A
F Ö R E N IN G E N  OVAN S IL JA N  

O R S A
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ORSA SKOLTIDNING

Vid köp av r a d i o
kan Ni med förtroende vända Eder lill oss. Vi ha följande märken i lager:

CO N CERTO N , DUX, LUXOR, M ARCONI, N ORNAN, PHILIPS, 
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel -  & S p or t a f f ä r
Teleion 281, bostaden 383
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

Bergfinktåget.
Mellan klockan sju och åtta en morgon 

i början av maj hörde jag hur det kvitt
rade och skrek ute. Jag gick till fönstret 
och såg, att det var alldeles fullt med fåg
lar i luften. Då gick jag ut för att få se 
bättre. När jag kom ut var det som en 
svart gata med små mellanrum ovanför 
mig, inte alls högt upp. Mamma kom ut 
från ladugården och skulle också se på. 
Hon frågade mig, vad det var för fåglar. 
Jag svarade, att jag inte visste. Jag skulle 
till skolan och hade inte tid att stå ute 
längre och se på, tills det blev slut. Det var 
nog bergfinkar. Jag var inne en bra stund, 
innan det tog slut. På kvällen kom ett moln 
till, fast inte så stort som på morgonen. 
Det var första gången jag sett något så
dant

Elsa Jämten. Klass 4.

När korna kom på skolgården.
I går hade Nissas kor hoppat över el- 

stängslet och var på skolgården. Rut och 
jag kom till skolan, och då var alla Nissas 
kor där. En var på baksidan, och alla de 
andra var på framsidan. En var vid blom
morna, och en stod på landet och åt, tre 
var .mitt i potatislandet och en vid uthuset. 
Jag sprang ner till Nissas för att tala om. 
Jag sprang allt vad jag orkade. Kerstin
kom. Hon måste ta ett tjuder med sig 
först. Så kom hon springande uppför skol- 
backen. Hon skulle försöka att ta den
kon, som heter Britta, men det gick inte. 
Kon sprang iväg och alla de andra efter, 
så mjölken ur spenarna slängde åt alla 
håll. De sprang bortåt Bothzéns. Kerstin 
sa, att jag skulle springa landsvägen. Jag 
sprang allt vad jag orkade. När jag kom 
till Bothzéns var korna på gården där. Vi 
försökte schasa dem ner över Bergsänget. 
Så fick då Kerstin tag i Britta. De andra 
sprang, så de kom hem. De drog, så Kers
tin nästan ramlade. Hon band fast dem, 
och så stod de där och råmade. Sekt kom 
Kerstin ut ur lagårn, oc-h hon sa: ”Tack 
ska du ha!”

Anna-Stina Bäckar. Klass 4.

A. K O C K S
RAK- & F R I S É R S A L O N G  

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

I sommar.
I sommar var vi i Tallhed. Det var så 

roligt. Morbror och moster var hos oss. 
De hade bilen med sej. Vi fick vara ute 
och åka var dag. En dag fick vi åka till 
Storstupet. Det var så djupt. Sen gick 
vi ner på rännan. Det. brusade och dånade. 
Vi såg en bro som var högt oppe. Sen 
åkte vi hem.

En annan dag var vi till Emån. Vi cyk
lade dit. Det var så roligt så. Vi cyk
lade över dikena. Sen kom vi fram till 
Emån. Då kom flottare. Dom gick mitt 
uti ån. Då sa Kicki att hon ville åka på 
stockarna. Vi fick se när rumpan gick. Vi 
också skulle försöka att peta uti stockarna. 
Men dom var för tunga. Flottarna sa att 
dom hade sett två huggormar på andra 
sidan ån.

Sven-Erik Lilja. Klass 2.

J^lLl CjtviSa ( M L a t u L h c i c I

nu inkom na trevliga och p raktiska  v a ro r i fö rd e laktig a  prislägen.

Trenchcoat K appor, U lstrar
Slipow er Dam- och Flickkoftor
Tröjor Jum perskoftor
Skid- och golfbyxor H andskar, V a n ta r

tL- -L̂ V) Skid jackor, Card igan H andväskor
V  Jj Sport- & Skidm össor K ap p tyg er, Foder

4 /  Barnoveralls K länningstyger
Strum por, Sockor Flaneller m. m.

G ör Edra m arknadsinköp hos

Emma Olsson, Orsa, telefon 125

Kombinerade! vackra
med det

p raktiska
— köp en

PENDYL!
Låt oss visa Er vårt urval av 
vackra och förstklassiga pendyler. 
En pendyl av god kvalité är ett 
bestående värde, som kan gå i arv 
i generationer.

Vänd Er l i l l f a c k m a n n e n

Rich. Thorby, O rsa , tel. 90
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När vi plockar svamp.
Inga-Britt Lidberg, klass G.

TECKNING: När Lovars Hans kör med självbindaren av 
Bert Jernberg, klass 4.



ORSA SKOLTIDNING.

Något om flygplan.

Jag har sett endast ett fåtal typer av 
flygplan i verkligheten. Ett av dem är det 
enmotoriga Piper Cub. Det är ett litet två
sitsigt sport- och skolflygplan. Motorn är 
endast fyrcylindiig och på 60 hästkrafter 
men ger planet en medelhastighet av om
kring 120 km. i timmen. Det finns också 
många andra sportplan, som nästan alla är 
snabbare än Piper Cub.

Det plan, som gjort sig mest berömt, är 
nog Douglas D. O. 3. Under kriget fors
lade den fallskärmstrupper, släppte ned 
mat o. s. v. Även som passagerarplan är 
det mycket berömt. Douglasfabriken har 
nu börjat tillverka ett större plan, som 
rymmer femtio passagerare, Douglas 
D. C. 6.

S. A. A. B. i Linköping har tillverkat 
många flygplan till svenska försvaret. 
B. 18 är ett tvåmotorigt störtbombplan. 
B. 3 är ett plan, som liknar B. 18 fast stör
re. Det lämpar sig bäst som transport
plan, då det ej är nog snabbt.

J. 21 är ett plan, som skiljer sig ifrån 
de övriga. Kroppen slutar strax bakom 
vingarna. Från vardera vingen går en 
balk ut, rätt bakåt. Där balkarna sluta, 
går foärplanet mellan dem. Motorn är pla
cerad bak i flygkroppen och har skjutande 
propeller. Planet kan även monteras med 
reaktionsmotor.

Reaktionsm-otorn är en ny typ av moto
rer. Det är luft, som upphettas och pres
sas ut och därvid driver fram planet. Heli
koptern är också en ny uppfinning. Den är 
mycket användbar, tack vare att den kan 
landa nästan var som helst, stå stilla i 
luften, flytta sig bakåt, framåt och åt si
dorna.

Jan Karlsson. Klass 6.

Rävarna.
En dag i sommar såg jag en räv när jag 

gick efter mjölken. När jag gick hem då 
mötte jag två rävar. En annan dag när 
jag for till skolan då mötte jag en lastbil. 
På flaket satt en hund. När hunden fick 
se en räv så hoppa hunden ur flaket och 
sprang efter räven ner i skogen. Och så 
stanna bilen och farbrorn gick ut. Och så 
gick han ner i skogen. Räven var brun 
och vit under halsen.

Ture Nirs. Klass 2.

Trägen vinner. Forts, från sid. 2.
känna de olika instrumenten, fått veta hur 
de låter och vad de kräver av .sin utövare.

Musikkommittén hoppas att snart kunna 
samla barnen och låta olika speleman de
monstrera sina instrument både med ord 
och toner. I väntan därpå -ska här nedan 
sägas några ord om orkesterinstrumenten, 
så att åtminstone deras namn är välbe
kanta, då vi sen får höra och se dem. Låt 
radion hjälpa er att känna igen instru
menten, så att åtminstone deras namn är 
välbekanta, då vi sen får höra och se dem. 
Låt radion hjälpa er att känna igen instru
menten! Se efter i radioprogrammen, när 
något av dem spelar -solostycken. -Sen man 
hört dem ensamma några gånger, kan man 
snart urskilja deras toner, även när flera 
instrument spelar samtidigt. Vi hoppas 
också, att barnens föräldrar redan nu vill 
intressera sig för barnens försök att bli 
bekanta med orkestern och dess instrument, 
hjälpa dem att genom radion lära känna 
en nästan ny värld, musikens och musik
instrumentens värld.

Instrumenten i en symfoniorkester bru
kar uppdelas i fyra grupper.

Den första är stråkgruppen. Här har 
vi främst vår vanliga fiol eller violin, som 
den också heter. Det är det instrument, 
som till antalet dominerar, och därav föl
jer, -att det behövs många violinister i en 
orkester, även i en liten skolorkester. Inom 
stråkgruppen har vi vidare altfiolen (viola), 
som är något större än en vanlig fiol. Vio- 
loncellen (cello) är så stor, att den måste 
stödas mot golvet och den spelande måste 
sitta. Store bror i denna grupp är basfio
len (kontrabas); den som spelar den måste 
stå eller möjligen sitta på en hög -pall för 
att kunna hantera den.

Den andra -gruppen ut-göres av träblås- 
instrumenten. Bland dessa är väl klari
netten den mest kända, ty den -har ofta an
vänts av bygdespelmännen, och i förra num
ret av Skoltidningen finns den med på en 
-bild. Därnäst är säkert flöjten den mest 
kända, -men det är inte en blockflöjt, utan 
en flöjt, so-m blåses på tvären och därför 
ibland kallas tvärflöjt. O’boe och fagott

Blandad kör: 
sopran, 
alt, 
tenor, 
bas.

Stråkar: 
1: a violin, 
2: a violin, 
viola, 
cello och 
kontrabas.

är litet mer ovanliga, men de är väl värda 
att bli presenterade för oss, ty de har båda 
en säreget vacker klang.

Den tredje gruppen är bleckblåsinstru- 
menten. När vi hör dem, tänker vi på 
marscher och militärorkestrar, men det -sä
ger långt ifrån -allt om den gruppen. 
Många vet, hur både basun och trumpet 
ser ut och hur de låter, och en del har 
också hört talas om horn (valthorn) och 
bastuba. De här instrumenten har en syn
nerligen kraftig ton, och det behövs många 
fioler för att deras melodi inte ska drän
kas i melodien från ett enda -bleckblåsin- 
strument.

Den sista gruppen är nog den som är 
roligast för den -som första gången får se 
en riktig orkester. Det är slagverket, och 
dit hör en mängd roliga instrument: trum
mor, pukor, mässingstallrikar, triangel, 
kastanjetter, tamburiner och t. o. m. ping- 
lor, koskällor, bjällror och rassel -av olika 
slag. Ofta får en enda man sköta -alla 
dessa -saker, och pojkar tror ofta, att det 
är en väldigt lätt sak att dunka på trum
man eller slå ihop ett par tallrikar med 
fart, men det är svårt att göra det vid rätt 
tidpunkt.

Om vi gör en jämföreke mellan de olika 
stämmorna i en blandad kör och orkester- 
instrumenten, så finner vi, att instrument
grupperna liksom kören ofta bildar kvar
tetter. Vidstående tablå kan vara bra, när 
man först bekantar sig med orkesterinstru
menten, men den är ingenting att minnas 
för framtiden, ty den har vissa brister. 
Kännedomen om orkestern måste fördju
pas, och det -kan endast -ske genom att man 
ofta lyssnar till och lär sig känna igen de 
olika instrumenten och grupperna var för 
sig. Vi bör också komma ihåg, att det 
finns otaliga typer av dessa instrument. 
Så är t. ex. klarinett närmast en instru
ment -familj, där medlemmarna bl. a. heter: 
Ess-klarinett (högt tonläge), B-klarinett 
och A-klarinett (djupare tonlägen). Därför 
gäller det också att veta, vad -som är lämp
ligast, när ett så dyrbart instrument ska 
anskaffas.

Edvin Berglöf.

Träblåsare: 
flöjt, 
oboe, 
klarinett, 
fagott.

Bleckblåsare
valthorn,
trumpet,
■basun,
bastuba.

Säsongnyheter
i hem arm atur samt

C  Q  cyU{/é^ fiX rnF
1 våra nya trivsamma lokaler stå vi nu rustade för att på bästa sätt kunna

lysrörsarm atur för betjäna Eder. Trots kristid skola vi söka bjuda Eder allt inom branschen i
a lla  ändam ål. förstklassigt utförande och högsta kvalitet.

Våra klubbrum stå öppna för sammanträden, enskilda sällskap och begrav- 
ningsbeställningar.

Mora-Orsa Elektr. AB ✓ 6  ( G  B A G E R I ,  K O N D I T O R I
Orsa Telefon 38
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OBSA SKOLTIDNING

Frelins Kondilori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Värme-, Vatten-, Avloppsledningar
utföres av
Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T a p e t s e r i n g
Rums- och D yggnadsm ålning
Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

Målarmäst. lä s  Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden Hyllad till Slättberg

G. A S P L U N D S  
Bokbinderi, Orsa

f. d. Rob. Thollanders

O ^ ^ J l  P i  i s n  i v i : \ t \ i \ c
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. C arlssons Å k donsfabrik
Orsa Tel. 188, bojt. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott dricka
frän

Storåbro Bryggeri, tel. 189 

LI i YDAVGKi S PENS I ONAT
Telefon Holen 1 

ÄI y r e g i m !

Enklare och finare middagar, supéer samt 
kaffe för större och mindre sällskap. Be

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Märta Gareby.

(Beställ permanentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS

Vördsamt KONRAD BERGLUND
Telefon 66

Brev . . .  Forts, från sid. 6.__________

Men jag saknade gosskören i kyrkan, 
I England har nästan varje kyrka både 
i staden och på landet en gosskör, med 
ett medlemsantal från 3— 4 till 20 gos
sar. De har övningar en eller kanske 
två gånger i veckan, och ipå söndagarna 
sitter de på 'bänkar i koret i svarta (eller 
ibland röda eller blå) fotsida rockar och 
vita mässkjortor och sjunger vid hög
mässor och aftongudstjänster. De får 
vanligen litet betalt, inte mycket, men 
tillräckligt för  att få  dem att känna, att 
det är ett betalt arbete, och för  att få  
behålla dem i ” tjänst” . Naturligtvis har 
vi mansröster i kören —  och ibland även 
kvinnoröster.

Jag önskar, att vi kunde åka spark i 
London! Det är i sanning ett beund
ransvärt fortskaffningsmedel, som illu
strerar något, jag gång på gång märkte 
i Sverige, jag  menar en särskild uppfin
ningsrikedom, sam skapar precis vad 
som behövs för ett särskilt ändamål, och 
på så sätt bidrar till livets nytta och be
kvämlighet. Detta är märkbart överallt 
—  i Edra hem, på Edra tåg och båtar, 
och kombinerat med den prydlighet ooh 
renhet man möter överallt i Sverige, har 
det 'ett civiliserande inflytande.

Denna sista egenhet når —  så vitt jag 
förstår —  kanske sin kulmen i ett an
slag, jag  ser ombord på detta svenska 
fartyg ”Saga” , med vixket jag  reser. Det 
uppmanar en att ” inte kasta cigarett
stumpar o. d. över bord” . De andra an
slagen är skrivna både på svenska och 
engelska, ooh det är nog ganska typiskt, 
att det inte anses nödvändigt att på 
svenska sätta upp detta anslag att hålla 
Nordsjön snygg, det är endast på eng
elska!

(Den sista meningen var väl nästan 
för artig mot oss svenskar, som dagli
gen går och slänger papper och annat 
skräp omkring oss på gator och  vägar 
och ute i  naturen.

Red.)

Lindhs Matsalar
Tel. 269 Rekommenderas! O rsa

Firma BERTIL JONSSON
O LJO N S B Y N  -  T E L .  O RSA  346

d Z J L  & n w ten cleectd  !

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

Sätt papper 
på skolböckerna!
Speciellt bokom slagspapper hos

BECKMANS TRYCKERI, tel. 247

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor m. m.
Lager av Masonite, W allboard , Plywood

Kallholsfo rs Bnlckerlfabrik:
Tel. 37 M ä s s b a c k e n

HUGOS  KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  
--------T e l e f o n  3 1 8 --------

John Petterssons
Sadelmakeri, Tapefserarererkslad
Telefon 164

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

R i l l i g a  p r i s e r !

Skoreparationef
utföras omsorgsfullt ar

M. W i k s t r ö m
G:a Grewgérden (mitf emof Missionskyrkan)

Gummiskodon och Cykeldäck
r e p a r e r a s !

H I N G C E N T R A L E N
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs ^£evdtUetiHf
T R U N N A  -  O RSA

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

Erik Wesström
Utför Värme-, Vatten och Av
loppsledningar av alla slag.

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

tan Å.U Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, in
packningar, saltingnidningar, massage m. m. 

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Auktoriserad försäljare för 
Masonile, Wallboard och IMynood
BEGRAVNI NGS BYRÅ

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA
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ORSA SKOLTIDNING.

Skolnytt.
Kungl. Skolöverstyrelsen

har den 18 maj fastställt ny organisations
plan för Orsa folkskolor. Enligt denna ska 
7:e klassen vara centraliserad till 4 olika 
skolor, nämligen Kyrkbyn, Hansjö, Kår
gärde och Kallmora. Vidare ska Kalimora 
och Åberga skolområden slås tillsammans 
fr. o. m. det nu påbörjade läsåret.

Fortsättningsskolan
har fått nytt reglemente och nya läroplaner 
fastställda av Skolöverstyrelsen. Enligt 
detta blir forts.-skolan hädanefter ettårig. 
Det blir en 225-timmars skolkökskurs för 
flickorna. Pojkarna ska gå 180 timmar. 
De får välja mellan skolkökskurs, handels
kurs och jordbrukskurs. För detta år har 
samtliga utom 3 valt skolkök.

Domkapitlet
har godkänt skolstyrelsens åtgärd att för
flytta folkskolläiarinnan Hanna Belin till 
Kyrkbyn.

Många nya lärare
tjänstgöra detta läsår inom distriktet. I 
Kyrkbyn tjänstgör under höstterminen Len
nart Starrin från Stigsjö som vikarie för 
Hj. Hedman, vilken under samma tid uppe
håller överlärartjänsten. I Kallmora under
visar Brita Sundström fiån Vikmanshyttan 
och i Åberga Margit Östlund från Gagnef. 
I Skattungbyn slutligen tjänstgör Lennart 
Enlund från Mora. Utom de nu nämnda 
tjänstgöra 4 e. o. lärare, som även förra 
läsåret hade förordnanden inom distriktet.

Skolbarnsbespisningen
har nu kommit i gång vid Stackmora skola, 
där under sommaren lokaler iordningställts 
för ändamålet. Det har varit stora svårig
heter att anskaffa nödiga inventarier, och 
en del saknas väl ännu. Som förestån
darinna har skolstyrelsen antagit fru Adéle 
Caris-Hägg. Vid besök några dagar efter 
starten förklarade både föreståndai innan, 
lärare och barn, att utspisningen gick myc
ket bra.

I detta sammanhang vill skoltidningen 
upplysa föräldrarna om, att de barn, som 
delta i skolbarnsbespisningen, måste läm
na kuponger enligt särskilda av myndig
heterna utfärdade bestämmelser. För varje 
ransoneringsperiod skall lämnas 2 halvku
ponger för mjöl och bröd, och samma be
stämmelser är det också för matfett. För 
kött skall lämnas kuponger för 200 poäng 
pr månad. Andra kuponger behöva ej 
lämnas.

K L A S S K O R T .
H ä r p re s e n te ra s  E m å d a le n s  s k o la ,  d e n  m in sta  

v i h a r  i d is t r ik te t .
F rä m sta  ra d e n : S u n e  O ls so n , K je ll  O ls so n , G e rd  

B o lu nd  och B irg it  B jö rk .
Ö v r ig a :  Y n g v e  O ls so n , H a r ry  S te g e rv a ll ,  N ils  

E r ik  B e lin , S v e a  H an sso n  och M a rg a re ta  H o lls te n . 
L ä r a r in n a : M årts D a g m a r  H a n sso n .

Till ord. lärartjänsten
i Skattungbyn hade vid ansökningstidens 
utgång anmält sig 5 sökande.

Skolfilmarkiv
ska vi nu få i Orsa. En kommitté med 
folkskolinspektören i spetsen har utrett 
frågan om skolfilmundervisningen inom 
inspektionsområdet. Kommittén har före
slagit, att Orsa och Våmhus skall slå sig 
tillsammans om ett skolfilmarkiv. Orsa 
skolstyrelse, som yttrat sig över förslaget, 
har förklarat sig beredd att ekonomiskt 
stödja förslaget om grundarkiv och hade 
ingenting att erinra mot distriktets inpla
cering i föreslaget kretsområde.

Oljonsby skola
har indragits läsåret 1948—1949 på grund 
av det ringa barnantalet.

Skolöverstyrelsen
har medgivit viss avvikelse från kurspla
nen för ämnet historia, så att sjunde klas
sens kurs huvudsakligen kommer att om-

ORS A S K O L T I D N I N G
(N:o 7 6 — 1 okt. 1948) 

utgives av Orsa Lärareförening. 
Redaktör: Hj. Hedman, Orsa, tel. 479. 

Postgirokonto nr 13 65 58
Prenumeration sker genom insällning å 
tidningens postgiro av kr. 1:40. Skriv tyd
ligt namn och adress på girokorlels kupong.

Stipendiefonden.
Nya stipendiater.

Styrelsen för Orsa Skoltidnings stipen
diefond har beviljat följande ansökningar 
om stipendier i form av hermodskurser:

1) Stig Olsson, Born, arbetsritningens 
grunddrag.

2) Britta Jakobsson, Stenberg, grundkurs 
i svenska.

3) Inez Pettersson, Stenberg, grundkurs 
i svenska.

Stipendiefondens hederslista.
Sextioåtta stipendiater har förut rappor

terats färdiga med sina kurser. Här kom
mer två till:

D e n  s e x t i o n i o n d e :  Olle Vi
ström, Tallhed, handelsräkning.

D en  s j u t t i o n d e :  Ingrid Samell,
Holen, aritmetik.

Och Du, som ännu inte är färdig med Din 
kurs: Sätt igång igen nu under de långa 
mörka höstkvällarna! Har Du fastnat på 
något, som Du tycker är svårt, så vänd Dig 
till Din förra lärare, till stipendiefondens 
studieledare eller till vilken lärare som 
helst, så får Du säkert hjälp att komma 
igång igen. Och så får vi kanske i nästa 
nummer av vår tidning se Ditt namn på he- 
derslistan.

Hj. H—n.

fatta bilder ur allmänna historien samt en 
utökad kurs i samhällslära.

Som kommitterade
för den frivilliga musikundervisningens 
ordnande under läsåret 1948—1949 har 
skolstyrelsen omvalt de förutvarande Ed
vin Berglöf, Hj. Hedman och Ragnar Lil
jegren.

Tjänstledighet
hela innevarande läsår har beviljats folk
skoll. Th. Kruse i Hansjö för tjänstgöring 
i Sandvikens skoldistrikt.

Som tillsynslärare
i Hansjö har förordnats folkskoll. A. Ro
sén och i Kyrkbyn folkskoll. Gustav Mon- 
telius.

756 barn
undervisas denna termin i socknens sko
lor. Av dessa går 109 i första klassen, 111 
i andra, 108 i tredje, 124 i fjärde, 116 i 
femte, 112 i sjätte och 76 i sjunde klassen.

Största skolan är förstås Kyrkbyn med 
197 barn. Därnäst kommer Hansjö med 115.

Sök ei försäkring (. K valiieisradio
/ av m ärkena

Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i Telefunken och Marconiphone
Orsa Erk. Sjukkassa R adioreparation er
Adress: Box 687. Telefon 271 Exp. Socialvårdshuset.

Sjukpenning för ett och samma sjukdomsfall i 2 år, % av läkarvård, fri la- Hans P eterson , Orsa
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet. Telefon 242

1 * 9 0 0  GX* Beckmans Tryckeri, Orsa 1948 Pl*IS 3 5  Ö re .


