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ORSA SKOLTIDNING.

Vår kyrkbåt av Torsten L.
”D’ä både ynkligt och löjligt”, sa 

gubben, som snöt sig och fick näsan 
i näven. Man kan kanske säga det
samma om vintern 1964. Tacka vet 
jag riktig vinter med skidföre! Låt 
oss nu bara hoppas, att inte kom
mande sommar blir lidande på den 
alltför ”snälla” vinterns bekostnad. 
I sommar skall nämligen mycket 
hända, åtminstone för vår nya kyrk- 
båts del. Och då vill vi ha bra väder!

Förberedelser att bygga ett båthus 
till kyrkbåten är redan påbörjade. 
Vad vi inom kyrkbåtskommittén 
främst hoppas på, är att vi skall 
kunna anskaffa virke att timra ett 
båthus av. Det behövs faktiskt inte 
så många kubikfot från varje skogs
ägare, för att knutarna skall växa i 
höjden. Låt oss höra från Er, var 
kvintatallarna finns!

Vid uppförandet av båthuset hop
pas vi få hjälp av deltagare i tim- 
ringskurser. Välkomna, alla Ni som 
redan klarat av Er kurs och Ni, som 
tänker lära Er konsten. Vi kallar 
framåt vårkanten.

Så skall vi naturligtvis också ge vår 
kyrkbåt ett passande namn. För den 
skull inbjudes alla att deltaga i en 
namnförslagstävling. Gnugga geni
knölarna och leta i Era dammiga 
kistor för att få fram ett genuint 
och trevligt namn till Orsa-båten! 
Tävlingsförslagen skall insändas till: 
”Kyrkbåtskommittén, H. Hedin, 
Fack 17, Orsa” med beteckningen 
”Namnförslag” på kuverten. Den 
l:a maj skall alla bidrag vara båt
kommittén tillhanda. Priser till bäs
ta förslag kommer naturligtvis att 
utdelas, och detta sker vid en dop- 
och invigningsfest på Ångbåtsudden 
i början av juni. Stor ära kommer 
alltså att vederfaras den, som bidra
ger med segrande namnförslag till 
Orsa kyrkbåt.

Vid invigningsfesten skall även 
andra trevliga inslag förekomma, 
men om detta ber vi att få återkom
ma. Nu väntar vi bara på islossning
en och träningen, och så ser vi fram 
emot kommande duster mot de öv
riga Siljanssocknarnas båtar. Inte 
skall vi dra det kortaste strået!

Torsten L.

1924-års "Julgris"-kommitté: (sid. 1) 
Fr. v. Frida Sutidberg (Jonsson), Karl- 
Wilhelm Essén, Astrid Hederberg (Hel- 
gesson), Folke Mellström, Ruth Frödin 
(Lorenz). I bakgrunden skelettet "fröken 
Karlsson".

Orsa Musikförening av Hj. Hedman
Då undertecknad för över 30 år 

sedan kom till Orsa, fanns här en 
sammanslutning, som kallades Orsa 
kammarmusikvänner. Musikdir. Gö
ransson, som var en av de ledande, 
lyckades också värva mig som med
lem. Avgifterna var relativt höga. 
Målet var att varje år få ihop ett 
så stort belopp, att föreningen med 
hjälp av föreläsningsföreningen kun
de anordna en konsert med framstå
ende artister som konsertgivare.

Man skulle kunna säga, att bildan
det av Orsa Musikförening, vilket 
skedde på nyåret, är ett försök av 
liknande slag.

Föreningen vill komplettera och 
stimulera den frivilliga amatörmusik- 
verksamheten på orten. Och detta 
skall ske genom anordnande av pro
fessionella konserter av hög konstnär
lig halt. Genom förmedling av ton
sättaren Jan Carlstedt, som har goda 
förbindelser på detta område, har vi 
fått möjligheter att till vår bygd få 
artister av världsklass. I vissa fall 
kan det bli sådana, som endast be
söker vårt land några veckor och då 
uppträder bara i ett fåtal storstäder.

Det är naturligtvis något enaståen
de, om det lilla Orsa kunde få besök 
av sådana storheter. Föreningens stif
tare hoppas innerligt, att alla musik
intresserade ger sitt stöd åt föreningen 
och går på de anordnade konserterna. 
Endast under den förutsättningen kan 
verksamheten fortgå någon längre tid. 
Här bör också omnämnas, att de 
kommunala myndigheterna visat sitt 
intresse för föreningens verksamhet 
genom att för 1964 anvisa ett garan
tianslag på 1.000 kronor.

Den första konserten är planerad 
till den 9 april, då en spansk gitarrist 
av ”Segovia-klass” står för program
met.

I maj kommer den världsberömda 
Bratislavakvartetten till Sverige. Och 
det finns utsikter att vi får höra den 
i Orsa den 28 maj.

Till hösten får vi kanske besök av 
den kände negersångaren John Flem- 
ming (baryton), som ackompanjerad 
av sin maka ger en solistkonsert.

Det blir, som framgår av ovanstå
ende, ganska olikartade program.

Medlemmarna i föreningen har fritt 
inträde till samtliga konserter, som 
vi hoppas skall bli 4 per år. Anmälan 
om medlemskap mottages av kassö
ren kamrer E. Löfgren, tel. 413 09. 
Skolungdom samt medlemmar i kom
munens sång- och musiksammanslut-

Slipstensloppet 1964
Det trettiotredje Slipstensloppet 

gick i Kallmora fredagen den 28 
februari. Blidväder och nysnö gjorde 
banorna tunga, men det kämpades
frejdigt i spåren.
Klass 1—2, 750 m.
P o j k a r :
1. Jan Erik Rehn Sk .......... 3.45
2. Per Åke Hedén Sk .......... 3.57
3. Olle Fredberg Ka .............. 4.07
F l i c k o r :
1. Agneta Ullström S k .......... 4.26
2. Lisbeth Erkapers Ka . . . .  4.34
3. Ingalill Eriksson S k .......... 4.55
Lagpris: Skattungbyn ...........  16.42
Klass 3—4, 1,5 km.
P o j k a r :
1. Sven Olov Tholin Ka . . . .  10.11
2. Klas Åke Rosenkvist Sk . . 10.17
3. Lage Myren S k .................. 10.38
F l i c k o r :
1. Ingrid Ullström Sk .......... 10.51
2. Ingela West K a .................. 10.58
3. Ulla Karin Pettersson Ka . . 11.21
Lagpris: Kallmora.................. 43.17
Klass 5—6, 2,5 km.
P o j k a r :
1. Gudmund Jannisa Sk . . . .  12.36
2. Tomas Åberg Sk .............. 14.00
3. Lars Erik Rosenkvist Sk . . 14.26 
F l i c k o r :
1. Birgitta Fredberg Ne . . . .  15.43
2. Inger Rehn Sk .................. 15.45
3. Anna Lena Jonsson Sk . . . .  16.05
Lagpris: Skattungbyn .......... 58.26

Julpristävlingen
Lösning av julrebusen: ”Har Ni 

tänkt på att Ni ska lägga lutfisken 
i blöt och att i god tid inhandla klap
par?”

Bokprisvinnare:
1. Sven Mårsén, Skattungbyn
2. Margit Eskilsson, Hansjö
3. Ville Jernberg, Orsa 

Skoltidningen för ett år får Anna
Bengtar, Lindänget, och Tyra Spåhl, 
Malmö.

ningar betalar halv avgift. Medlems
avgiften är annars 20 kr.

Föreningens styrelse består av pros
ten Axel Hambraeus, ordf., kamrer 
E. Löfgren, kassör, och undertecknad 
sekreterare med musikdir. Sven Lin- 
deborg och fru Britta östlund som 
suppleanter.

Anmäl Dig som medlem 
i föreningen!

Hj. Hedman.
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Orsa 
Samreal
skola 50 år - Hur det började ... av T.J. H-n

Hur det började  . . .

Numera anses det alldeles natur
ligt, för att inte säga absolut nödvän
digt, att det i Orsa skall finnas en 
skola för högre utbildning åtminsto
ne med en realskolas bildningsgrad. 
Det har ju t.o.m. varit fråga om, att 
det borde finnas ett gymnasium i 
Orsa. Men helt annorlunda var det, 
när för 50 år sedan frågan först 
väcktes om inrättande i Orsa av en 
skola med uppgift att meddela ett 
högre mått av kunskaper än den då
varande 6-klassiga folkskolan kun
de bibringa, vilka då ansågs mer än 
tillräckliga för ”gemene man”. När 
det skedde, det var år 1912, väckte 
det en stark opposition, och stridens 
vågor gingo höga därom på skoiråds- 
sammanträden och kyrkostämmor.

Rektor Hellman på utflykt med 
elever 1948.

Första realexamen i Orsa 1919.

Alltefter vederbörandes ekonomiska 
och kulturella inställning och kanske 
framförallt familjeförhållanden för
fäktades olika synpunkter. Bortsett 
från dem, som ansågo en sådan sko
la alldeles opåkallad i Orsa — för 
att icke säga helt av ondo — kunde 
man bland diskussionsdeltagarna ur
skilja huvudsakligen två grupper, en 
som ansåg frågan för tidigt väckt och 
en som ansåg att den kommit fram 
som man brukar säga i ”grevens tid”. 
Den senare lyckades emellertid få en 
kommitté tillsatt, som skulle utreda 
frågan, och som denna kom att be
stå av så intresserade och framsynta 
män som dåvarande komminister 
Ludvig Karlsson, förvaltare Theodor 
Grindal och folkskollärare Anders 
Berger samt Orsas ”finansminister” 
Bengtar Erik Ersson, var det inte 
svårt att förstå, vilket resultat kom
mittén skulle komma till. Ur deras 
synnerligen utförliga motivering kan 
förtjäna citeras:

”Behovet av större allmänbildning 
än den, som den egentliga folkskolan 
kan lämna, är i vår tid med dess sto
ra framsteg och konkurrens på olika 
områden mycket kännbart. I Orsa 
har hittills icke någon utbildnings- 
anstalt varit inrättad, vari de unga, 
som haft håg och fallenhet för fort
satta studier, kunnat idka sådana, 
utan de ha varit hänvisade till utom 
socknen upprättade skolor. Detta 
har vållat, att ett mycket ringa, få
tal av allmogens barn kunnat erhålla 
fortsatt utbildning. Kostnaderna ha
va ställt sig alltför stora. Det är på
tagligt, att om i den egna hembyg
den en undervisningsanstalt för ung

domens fortsatta utbildning funnes, 
skulle därmed såväl i pedagogiskt 
som ekonomiskt hänseende mycket 
vinnas.”

Skolrådet beslöt också på samman
träde den 18 april 1913 att tillstyrka 
kommitterades förslag om inrättande 
i Orsa till en början av en högre folk
skola, och på kyrkostämma den 26 
maj beslöts efter en nog så het de
batt och voteringar, att en sådan 
skola skulle inrättas. Till interims- 
styrelse för denna utvaldes kommi
nister Ludvig Karlsson, nämndeman 
Bengtar Erik Ersson, förvaltare The- 
odor Grindal, folkskollärare Anders 
Berger och hemmansägare Nissa An
ders Persson. Styrelsen bedrev förbe
redelserna så energiskt, att sedan 
Kungl. Maj:t den 1 aug. fastställt 
reglemente för skolan, den redan den 
15 september kunde börja med en 
första årsklass: Lokal för denna hade 
kyrkostämman anvisat i gamla folk- 
skolefiuset, som alltsedan det nya 
folkskolehuset år 1911 uppförts stått 
tomt. Ett av argumenten mot sko
lans upprättande hade varit, att det 
aldrig skulle bliva tillräckligt med 
elever i den på en så ”liten” plats 
som Orsa. Till den första klassen an
mälde sig emellertid icke mindre än 
22 elever. Som förste lärare anställ
des en magister Knut Gunnér från 
Göteborg. Som sörlänning hade han 
emellertid svårt att finna sig tillrät
ta i det hårda klimatet häruppe och 
begärde att bliva entledigad nedan 
efter en termin. Efter honom kom 
våren 1914 undertecknad, som i stäl
let funnit sig så väl i Orsa, att han 
tycks 'bliva fast här för livstiden.
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OKM:s lärare 1920 framför ”stora trappan”
Fr. v. stående: fröken I. Elg, Hanna Olsen, Andreas Hagen, Ernst Bergdahl. 
Sittande: fru Aina Hellman, Erik Lindeberg med fru Ragnhild.

Köp det erkänt goda 
hembakade brödet hos oss!

Välkommen!

H ellb o rg s  
H e m b o g e ri Tei.41068

Steinmann
Piano modell 108

ren och vacker ton 
exakt och behagligt anslag 
tekniskt högvärdigt 

Sj- elegant, modern formgivning 
Sj- mångårig garanti 
Sj- populärt pris

— Allt i musik

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

Vi inleder säsongen med ett

erbjudande i toppklass!

Berglinds trikåpåse
Herrunderkläder i ren bomull, 
storl. 4 -7 . Påsen innehåller 2 
par trosor och 1 st undertröja 
utan ärmar samt 1 par onkel- 
sockor i 100 % Steelon-crepe 
med förstärkt tå och häl för 
10:— kr.

Ni får alltså
4 plagg för endast 10: —

Av det bästa som finns —  
finns det mesta hos

IB I .

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Enligt den uppgjorda planen för 
skolan utökades den sedermera vid 
varje hösttermin med en årsklass, 
tills den blivit fyrklassig, och där
med förutsättningarna ifråga om un- 
dervisningsplanen fyllts, för att den 
högre folkskolan skulle kunna om
bildas till kommunal mellanskola. 
Dithän hade skolan kommit redan 
1917. Men skolans bristfälliga loka
ler gjorde det otänkbart, att stats
makterna skulle kunna erkänna den 
som sådan.

Skolans lokalfråga var under de 
första åren alltid brännande. I Gam
la Folkskolehuset fanns endast tven- 
ne lärosalar. Och varifrån få rum 
till de två övriga klasserna och t.ill 
nödvändiga specialsalar? Ett förslag 
från styrelsen om tillbyggnad av 
Gamla Folkskolehuset godkändes av 
kyrkostämman men överklagades av 
skolans motståndare, som väl därige
nom trodde sig kunna stoppa sko
lan, och upphävdes av formella skäl 
av Kungl. Maj:t. Innan nya förslag 
hunnit utarbetas av styrelsen, måste 
emellertid skolan ha flera lärosalar, 
och sådana erhöllos dels genom in
redande av tv.enne lärosalar och ett 
litet lärarrum i uthusbyggnaden vid 
Gamla Folkskolan, dels genom för
hyrande av lilla salen i Misionskyr- 
kan, till vilken senare klasserna i tur 
och ordning fingo ambulera. Detta 
var naturligtvis mycket besvärligt 
för undervisningen, men beredde 
också lärjungarna en viss angenäm 
omväxling. Samtliga lokaler voro av 
primitivaste slag. Uppvärmningen

skedde genom kaminer i klassrum
men och ombesörjdes av eleverna, 
som naturligtvis inte kunde modere
ra temperaturen så precis. Det var 
inte så ovanligt, att temperaturen 
vintertid kunde växla mellan 10 och 
30 grader under en och samma lek
tion. Belysningen erhölls de första 
åren genom fotogenlampor och se
dan oljan under förra världskriget 
försvunnit, genom karbidlampor. En 
stor händelse var införandet av elek
triskt ljus i lokalerna.

Emellertid arbetade styrelsen ener
giskt på att lösa skolans lokalfråga. 
Flera förslag framlades men måste 
skrinläggas, sedan det under krisåren 
efter förra världskriget visat sig 
omöjligt att tänka på byggenskap.

När tiderna tycktes omöjliggöra 
en nybyggnad för skolan, beslöt sty
relsen, ehuru den visste, att tillräck
liga och ändamålsenliga lokaler vore 
ett villkor för att skolan skulle kun
na erhålla statsbidrag som kommu
nal mellanskola, att göra ett försök 
att beveka myndigheterna till över
seende. En deputation, bestående av 
den vederhäftige och diplomatiske 
Bengtar och skolans rektor, sändes 
till Stockholm, och hur nu Bengtar 
där lade sina ord och borgade för att 
Orsa nog skulle fylla sin utfästels-e 
om tillräckliga och ändamålsenliga 
lokaler, bara tiderna bleve bättre, 
alltnog tillstyrkte Skolöverstyrelsen 
och beviljade Kungl. Maj:t trots de 
bristfälliga lokalerna statsbidrag till 
skolan såsom kommunal mellansko
la fr.o.m. 1918. Anledningen till att
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man ville ha skolan ombildad till 
kommunal mellanskola så fort som 
möjligt var, att den först som så
dan kunde erhålla rätt att anställa 
realskoleexamen. Redan 1917 hade 
den första uppsättningen av skolans 
elever avlagt denna examen men 
måst göra detta som privatister i 
Mora och Falun, vilket berett dem 
mycket besvär och kostnader.

Sedan skolan erkänts som kom
munal mellanskola, fick den emeller
tid som sådan rätt att anställa real- 
examen vid skolan. Den första exa
men ägde rum år 1919 och som ett 
lustigt exempel på lokalernas primi
tiva beskaffenhet kan nämnas, att 
till denna infann sig icke blott Kungl. 
Skolöverstyrelsens ombud undervis
ningsrådet Gustaf Rydberg och na
turligtvis skolans inspektor och sty
relse utan även en råtta, som hotade 
att alldeles förrycka examen genom 
sin envishet att icke låta sig avlägs
nas. Sådana påhälsningar voro f.ö. 
inte så ovanliga i skolans dåvarande 
lokaler.

Emellertid måste skolans lokalfrå
ga till varje pris lösas, vilket också 
insågs av de anslagsbeviljande myn
digheterna, och sedan man stannat 
för att förlägga den nya skolbygg

naden på dess nuvarande plats Hed
vallska torrrten (egentligen inköpt 
till folkskola), uppdrogs åt arkitekt 
John Åkerlund att uppgöra förslag 
till en nybyggnad där, vilket kyrko
stämman godkände den 15 juni 1924 
och vartill medel anslogs. Redan den 
15 augusti började byggnadsarbetet 
och bedrevs så raskt, att skolan den 
1 oktober 1925 kunde få taga sina 
nya förstklassiga lokaler i besittning 
till stor glädje för lärare och lärjung
ar. Emellertid fattades ännu salar för 
gymnastik och slöjd, och det dröjde 
ända till 1940, innan detta behov 
blev fyllt genom uppförandet av den 
nya gymnastikbyggnaden. Därmed 
hade skolan fått för den tiden i allo 
förstklassiga lokaler, ett oeftergivligt 
villkor, för att den skulle kunna fyl
la sin uppgift.

Att skolan, trots det första starka 
motståndet och alla motigheter ifrå
ga om lokalanskaffningen, ändock 
lyckades kämpa sig igenom och få 
det så välordnat, har den i första 
hand att tacka det intresserade och 
kloka arbete, som nedlades av med
lemmarna i dess styrelse under de 
första åren. Bland dessa bör i första 
hand nämnas en ur den första sty
relseuppsättningen, nämligen Beng-

Orsa Högre Folkskolas första elever 1914.
Nedre raden fr. v. Ernst Backlund, Fredrik Sundqvist, Karin Agdur, Hervor 
Lundqvist, Mait Frelin, Anna Elfner, Margit Jonsson.
2:a raden: Helge Sörensson, Gösta Berger, Gustaf Pettersson, Ellen Lundqvist, 
Karin Bonde.
Övre raden: Birger Liljeström, Helge Pettersson, Gerhard Dahl, Erik Jacksson, 
rektor Hellman, Ruth Frödin, Lisa Hansson.

CYKLAR & MOPEDER
av ledande märken

K om ar mopeder, lyxutrustad, 6 
mån. garanti, fri trafikförsäkring, 

med oms. <33: —

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Goss-skor
Svart och brunt i narvat 
läder med gummisula
Pris: 28 — 30 33:25 

31 — 33 35:25 
34 — 36 36:75 
37 — 40 38:75

En sko för slitvargar!

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37, Orsa

PHILIPS 23 Audiens
□ TV-nyhet i toppklass □  Mjuk 
form, elegant ny konturlist □  Hel
automatik □  Komplett för P2 i TV
□  Twin-panelrör för perfekt bild
□  Två högtalare □  Paus-funktion
□  Teak eller mahogny

S va la s Radio
Tel. 413 50 
Kyrkogatan 8

Auktoriserad Radio- och TV-service
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Ha alltid 

(E sso ) 

i tankarna!

Väl
kommen
till
ESSO-
Service
Tel. 41470 
Or sa

ARMBANDSUR
Auktoriserad försä ljare för :

ZEN ITH  
^  C ER T IN A  
^  O M EG A  

T iS S O T

(Vjuek. G k ö tb y
UR OPTIK GULD 

Tel. 400 90

Orsa
Socken
bibliotek

Utställning
Med anledning av

Samrealskolcms
50-årsjubileum

visar Bildarkivet fr. o. m. 21 mars 
och en tid framåt ett urval av sitt 

rikhaltiga material.
Samtidigt utställes ett 30-tal teck

ningar av elever vid Samreal- 
skolan.

ö p p e t vardagar utom lördag 9.00 
■—17.00 samt bibliotekets övriga 

tider.

september—maj
Måndagar, onsdagar och fredagar 
kl. 11.00— 14.00 och 17.00—20.00.

Lördagar kl. 11.00— 14.00. 
Läsrummet öppet även tisdagar o. 

torsdagar kl. 11.00— 13.00.
SAGOR BERÄTTAS 

på biblioteket varje onsdag 
kl. 16.00.

Bengtar Erik Ersson. 
Styrelseordförande 1914— 1940.

tar Erik Ersson. Det är ej för myc
ket sagt, att han har den största för
tjänsten av att skolan överhuvud 
kom till och fick det så väl ordnat 
ifråga om lokaler. Men vid hans si
da stod också länge skolans senare 
styreleordförande Per Åberg och 
med dem män sådana som förvaltare 
Theodor Grindahl, O. R. Pettersson, 
Bror Ehrlin, fanjunkare Hans Vix- 
mer, folkskollärare Anders Berger, 
prosten Otto Berggren m. fl. Ett 
gott stöd hade skolan också i sin 
mångårige, intresserade inspektor hä
radshövding Hartman, som innehade 
sitt uppdrag alltsedan skolan år 1918 
blev kommunal mellanskola till år 
1945, då han dog.

En fördel för undervisningen var, 
att lärarkåren under skolans tillbli
velsetid var tämligen konstant. Så 
fick skolan ha samma rektor ända 
från starten 1914 till 1954, då rektor 
Hellman avgick med pension. I den 
ordinarie läraruppsättningen skedde 
under denna tidsperiod inga andra 
förändringar än de som påkallades 
genom frånfället av två lärarinnor, 
fröken Hanna Olsen år 1925 och fru 
Ingrid Bergdahl år 1940.

År 1945 omvandlades genom riks-

Lärare och inspektor en examensdag.

Mag. Granholm får blommor vid 
skolavslutningen 1944.

dagens beslut skolan i likhet med de 
flesta kommunala mellanskolor till 
statens 4-klassiga samrealskola. Till 
inspektor för skolan utnämndes 
då prosten Axel Hambraeus, undier 
många år under sin komministertid 
lärare vid skolan, och till ordförande 
i lokalstyrelsen möbelhandlare Eric 
Borgert, som en gång varit elev i 
skolan, övriga medlemmar i styrel
sen blevo skogsförvaltare Bror Ehr
lin, nämndeman Nissa Erik Ers
son och kommunalarbetare Manne 
Pahlm, vilka så länge skolan fick exi
stera som självständig läroanstalt 
nedlade ett mycket intresserat och 
förtjänstfullt arbete för den. Det är 
åtskilliga ungdomar, som den där
under fått hjälpa att inhämta de öka
de kunskaper, som de behövt för att 
få större möjligheter att skaffa sig 
utkomst i mera fordrande yrken eller 
för att kunna bedriva fortsatta stu
dier i högre skolor.

En statistik, som uppgjordes, när 
skolan år 1954 firade sitt 40-årsjubi- 
leum visade följande intressanta siff
ror i avrundade tal:

1400 lärjungar hade i skolan åt
njutit undervisning längre eller 
kortare (tid.
750 lärjungar hade där avlagt 
realexamen.
150 lärjungar hade fortsatt stu
dierna till studentexamen.
100 lärjungar hade fortsatt stu
dierna till tekn. studentexamen. 
60 lärjungar hade fortsatt stu
dierna vid universitet och hög
skolor.
130 lärjungar hade fortsatt stu
dierna vid seminarier och fack- 
skolor av olika slag.

Ifråga om de yrken eleverna äg
nat sig åt visar statistiken, att 1 bli- 

Forts. å sid. 19
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Samrealskolan med gymnastikhuset.

De sista
Med utgången av vårterminen 1954 

avgick skolans nestor, rektor Johan
nes Hellman, med pension, och där
med hade en epok i skolans historia 
avslutats. Under hans säkra ledning 
hade skolan byggts upp och vunnit 
allmänhetens odelade förtroende, vil
ket sedan varit av stor betydelse för 
läroanstaltens fortsatta utveckling.

Som en manifestation av elevernas 
starka känsla av samhörighet med 
skolan och framför allt som ett bevis 
på den uppskattning rektor Hellman 
åtnjutit, får man tolka den väldiga 
uppslutningen kring det kamratmöte, 
som hölls den 27 juni nämnda år i 
samband med dennes avgång från en 
40-årig tjänst i den då något mer än 
40 år gamla skolan. Omkring 400 
forna elever hade samlats till hög
tidsgudstjänst i Orsa kyrka och hög
tidsfest i skolans gymnastiksal samt 
till lek och dans kring den på skol
gården resta majstången. Jubileums- 
högtidligheten blev avslutningen på 
en märklig livsgärning, som ännu sät
ter spår efter sig. Den goda anda, 
som är rådande vid skolan, bygger 
förvisso på den grund, som lades un
der den Hellmanska eran.

Av lärarna från skolans första de
cennium kvarstod ännu två, adjunk
terna Ernst Bergdahl och Gösta Gran- 
holm. Sedan den förstnämnde ingått 
i pensionsåldern med utgången av år 
1955 och den senare avgått med dö
den 1957, hade de sista bärarna av 
traditionen från pionjärtiden lämnat 
skolan och gärningen där.

Som Johannes Hellmans närmaste 
efterträdare tillträdde den 1 juli 1954 
adjunkten vid h. a. läroverket i Eskils
tuna, Albert Landin, det rektorat, 
som han sedan innehade till slutet av

tio åren
1959, då han övertog en liknande 
tjänst vid h. a. läroverket i Bollnäs. 
Efter ett halvt års vakans, då adjunk
ten vid skolan Filip Backström tjänst
gjorde som vik. rektor, förordnades 
skolans nuvarande rektor, Enar Jons
son, på ifrågavarande befattning.

Den lugna perioden i realskolans 
historia var slut med 1940-talet, och 
den nya skolan (enhetsskolan) lät sin 
slagskugga falla över arbetet. Någon 
egentlig försöksverksamhet har vis
serligen ej bedrivits vid skolan, men 
den allmänna omdaningsprocess, som 
vårt skolväsen genomgått under den 
sista perioden, har ej gått spårlöst 
förbi. Eleverna har troligen inte haft 
något större obehag därav, medan 
rektor och lärare däremot ibland känt 
sig ganska förvirrade över den aldrig 
sinande strömmen av nya författ
ningar och bestämmelser. De stora in
greppen i 1933 års läroverksstadga 
ledde till, att den 1958 uppenbarade 
sig i nästan ny gestalt för att fyra år 
därefter delvis sättas ur kraft genom 
Skolstadgan 1962.

Arbetsro för skolledningen kan 
man därför inte tala om under den 
sista tioårsperioden, även om rektors 
arbetsbörda på ett område, nämligen 
det ekonomiska, minskat i och med 
att en stor del av det kamerala ar
betet överflyttats på skol- och kom
munalkontor fr. o. m. den 1 juli 1958. 
Då trädde nämligen den nya Skol
styrelselagen och Allmänna skolstad
gan i kraft, varigenom skolan knöts 
närmare det obligatoriska skolväsen
det. Den gamla lokalstyrelsen för
svann och ersattes av den för kom
munens samtliga skolor gemensamma 
skolstyrelsen. På ordförandeposten 
fick Eric Borgert nu lämna plats för

Advokaten
CURT CARLSTRÖM

ORSA

Kontor 2 tr. Hotell Orsa 
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Herry Borgquist, som redan tidigare 
varit folksjsolestyrelsens ordförande, 
och ett samarbete under nya former 
mellan kommunens olika skolformer 
började med särskilt sikte på enhets- 
skolans (grundskolans) införande.

Samtidigt avskaffades den gamla 
inspektorsinstitutionen. I sitt tacktal 
till avgående inspektor, prosten Axel 
Hambrasus, underströk rektor Lan- 
din, att denne också i fortsättningen 
skulle vara en välkommen gäst vid 
skolan, och han är fortfarande en 
ofta sedd och gärna hörd talare vid 
avslutningar och upprop.

Efterkrigstidens snabba expansion 
av utbildningsväsendet ovanför den 
7-åriga folkskolan har också för
märkts här i Orsa, även om den sto
ra elevökningen här kom relativt 
sent. Fram till 1954 hade antalet ele
ver som avlagt realexamen ej över
stigit 31. Vårterminen 1961 var an
talet emellertid uppe i 65. Det sam
manlagda elevantalet har också ökat 
i takt därmed. Läsåret 1949/50 hade 
skolan 105 elever och 1954/55 201. 
Höstterminen 1960 hade antalet sti
git till 265 för att 1963 ha nått siff
ran 312. Parallellavdelningar har 
funnits i samtliga klasser sedan 1954, 
men i regel var avdelningarna de 
närmast följande åren små i de sista 
klasserna, och därför kunde man än
nu en tid bruka några små klassrum, 
som rymde c:a 20 elever. Det för
slog dock inte, och man fann sig 
samma år föranlåten att hyra den 
s. k. B-salen i IOGT:s fastighet som 
klassrum. Då yrkesskolans nybygg
nad 1959 stod färdig att tas i bruk, 
fick skolan där utnyttja två klass
rum, men då dessa lokaler snart be
hövdes för yrkesskolans egen räkning, 
måste det ena avstås redan följande 
år, och lokalproblemet löstes genom 
fortsatt förhyrning av salen i IOGT, 
där f. ö. den s. k. C-salen fick tjänst
göra som musiksal. En klass fick an
vända teckningssalen, då denna ej 
var upptagen, och i övrigt ambulera 
mellan olika klassrum.

Vid den tidpunkten, d. v. s. läsåret 
1960/61, kunde de mindre klassrum
men inte längre användas, och även 
de största var egentligen för små för 
de stora avdelningarna på 30—35 
elever. Då var emellertid redan ny
byggnad planerad för skolan. Rek
tor Landins krafter hade omedelbart 
tagits i anspråk för skolans framtida 
planering. I den av fullmäktige 1954 
tillsatta gymnasiekommittén var han 
den som fick utföra det mesta av ut
redningsarbetet, varvid han hade gott 
stöd av kommitténs ordförande Her

ry Borgquist, som f. ö. var upphovet 
till förslaget om att förlägga ett gym
nasium till Orsa. Kommunens begä
ran om skolans påbyggnad med ett 
gymnasium bifölls ej av Kungl. Maj:t, 
men utredningen hade det goda med 
sig, att Mora tvangs påskynda sin 
gymnasieplanering. Den utbyggnad 
av skolan, som var påtänkt för gym
nasiets vidkommande, måste alltså 
skrinläggas, men redan 1956 utsågs 
genom en detta år av fullmäktige 
vald investeringskommitté ett arbets
utskott för planering av skolväsendet 
med särskild hänsyn tagen till enhets- 
skolan. Utskottets ordförande var 
Herry Borgquist och övriga ledamö
ter var rektorerna Hedman, Landin 
och Hellman. Då Våmhus vid denna 
tidpunkt beräknades komma att till
höra Orsa högstadieområde, utökades 
kommittén med två representanter 
från denna kommun, nämligen N. A. 
Holmström och L. Guth. Detta ut
redningsarbete resulterade så små
ningom i att arkitekt SAR Tore Mox- 
ness hösten 1959 kunde presentera de 
första skissritningarna till den nya 
högstadieskolan, som skulle förläggas 
till samrealskolans tomt. Vårtermi
nen 1960 inspekterades skolans loka
ler av byrådirektörerna Moll och 
Christensson från Skolöverstyrelsen 
och skolinspektörerna Åkerlund och 
Sjöström från länsskolnämnden. Kort 
därefter fastställde Skolöverstyrelsen 
lokalbehovet för högstadiet. Som sis
ta etapp hade man räknat med loka
ler för slöjd och hushållsgöromål. Då 
lokalbehovet var trängande, begärde 
de kommunala myndigheterna emel
lertid att för sistnämnda ändamål 
omedelbart få uppföra en s. k. skol
paviljong, som t. v. skulle inrymma 
fyra klassrum. Höstterminen 1961 
kunde de nya utrymmena tas i bruk, 
och undervisningen i läroämnen kun
de ånyo helt förläggas inom skolans 
egna lokaler. Ett av de nya klassrum
men fick tjäna som musiksal, och två 
mindre rum förvandlades till de allra 
trivsammaste läsrum, försedda med 
en del uppslagsböcker och annan 
facklitteratur samt tidskrifter.

Då skolbespisning för samrealsko
lans elever ordnades vid Kyrkbyns 
folkskola 1956, hade två mindre rum 
i jordvåningen friställts, av vilka det 
ena fått inrymma lärjungebiblioteket 
och det andra ett läsrum. Det senare 
förvandlades i samband med tillkoms
ten av de nya läsrummen till ett elev
rum eller uppehållsrum, där eleven 
bl. a. har tillgång till tidskrifter och 
sällskapsspel. Även lärare och rek
tor hade varit mycket trångbodda,
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Ungt kollegium i kretsen av första examenskullen 1917, nyss hemkommen 
efter prov i Falun och Mora.

Främre raden: Birger Liljeström, Ingrid Elg, T. ]. Hellman, Ernst Bergdahl, 
Hilda Olsson; bakre raden: Karin Bonde, Ruth Frödin, Greta Stålstierna, Gösta 
Timander, Gösta Berger, Lisa Lorenz, Gustav Pettersson. Frånvarande: lärarinnan 
Hanna Olsen.

och expeditionen kunde nu flyttas 
till lärarnas referensbibliotek, samti
digt som ett helt nytt lärarrum kunde 
tas i anspråk i paviljongbyggnaden.

Jämsides med försöksverksamheten 
för enhetsskolans genomförande har 
som tidigare antytts, en successiv för
ändring av realskolan ägt rum, för 
att övergången till grundskolan skall 
gå smidigare. Bland nyheterna kan 
nämnas särskild studiegång, ledande 
till särskild realexamen. Den inför
des vid skolan 1959/60. Härigenom 
har elever i de båda sista klasserna 
med svårigheter i ett eller flera av 
ämnena engelska, tyska och matema
tik fått rätt att utbyta normalkursen 
i dessa mot en mindre omfattande 
s. k. särskild kurs, i ämnena. 1962 
kunde valmöjligheten utökas, så att 
tyska eller matematik fick ersättas av 
maskinskrivning. Detta sista alterna
tiv har varit möjligt tack vare ett 
gott samarbete med yrkesskolan, som 
ställt lokal och skrivmaskiner till för
fogande. Ett stort antal elever har 
även utnyttjat möjligheten att delta 
i den frivilliga undervisning i maskin
skrivning, som samtidigt kunnat ord
nas. Sedan v. t. 1960 har hittills 25 
elever avlagt särskild realexamen. Av 
dessa har 9 p. g. a. sin betygsställning 
samtidigt kunnat avlägga vanlig real
examen. Sedan 1961 ”kuggas” ingen 
längre i skrivningarna, utan formell 
rätt finns för alla som ”suttit av” 
skrivningarna, att gå upp i muntan. 
Examen som sådan finns ju ännu kvar 
med samma betygsfordringar som 
förut i den muntliga prövningen, men 
också det hittillsvarande muntliga 
examensförhöret kan nu, om skolsty
relsen så beslutar, slopas. Något så
dant beslut har dock ännu ej fattats

för vår skolas vidkommande, men dis
kussionens vågor har under den sista 
tiden gått höga bland lärare, elever 
och målsmän rörande en ev. reform 
i denna riktning.

Sedan hösten 1963 har skolan vid 
sidan av den 4-åriga linjen fått en 
treårig sådan -— av de flesta motsedd 
med mycken skepsis, då den för de 
flesta elever är alltför krävande. In
för risken att även i fortsättningen 
eljest nödgas avvisa ett stort antal 
sökande till första klassen, ansåg dock 
skolstyrelsen sig böra begära tre ny- 
börjaravdelningar, varigenom i enlig
het med Skolöverstyrelsens beslut 
1959, treårig linje automatiskt måste 
införas. Till allas glädje och mot all 
förmodan biföll Skolöverstyrelsen en 
anhållan om att endast en avdelning 
av den treåriga linjen skulle anord
nas, varför den fyraåriga fortfarande 
har två paralleller.

Den särskilda studiegåengen och i 
många fall något lägre kunskapskrav 
än tidigare har bl. a. medfört att an
talet för flyttning ej godkända mins
kat betydligt trots elevantalets kraf
tiga ökning. Avgång under läsåret 
förekommer blott i något enstaka 
fall och omgång av klassen är ej så 
vanligt som förr. Ett tidens tecken är 
dock, att frivillig omgång av avgångs
klassen är ganska vanlig. Betygskon- 
kurrensen spökar!

Under en tid då elevantalet inte 
översteg 150, blev förhållandena rätt 
familjära och kontakten mellan lä
rare—rektor och elever intim. När 
skolan växte började behovet av ett 
särskilt elevernas kontaktorgan göra 
sig påmint. Efter något års trevande, 
då frågan dryftades mellan initiativ
tagaren Carl-Johan Westholm och

.ORSA SKOLTIDNING
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skolans rektor, kunde i december 
1963 det första elevrådet väljas. Dess 
ordförande är Lars Holting i klass 
34b. Rådet har utvecklat stor energi, 
och åtskilliga frågor av större eller 
mindre räckvidd har diskuterats och 
lett till framställningar till och över
läggningar med rektor och kollegium. 
Den nya formen för kontakt mellan 
elevkåren och skolans ledning har 
möjlighet att verka befruktande för 
båda parter. Eleverna får lära sig 
att arbeta i föreningsmässiga former 
och får själva i vissa fall axla ansvar, 
som tidigare åvilat rektor och lärare.

Även kontakten mellan skolan och 
målsmännen har under de senaste 
åren delvis skett under nya former 
genom tillkomsten av föräldraför
eningen Hem och skola. Den bilda
des i november 1958, då skolan i 
samband med ett föräldramöte hade 
besök av fil. lic. Orvar Josephsson 
från Målsmännens riksförbund. För
eningens första ordf. blev skogsför
valtare Per Stenhammar, som senare 
avlösts av polisassistent Sigurd Hed
berg. Kontakten mellan föreningen 
och skolans lärare och ledning har 
städse varit god, och i allmänhet har 
dess sammankomster sammankopp
lats med skolans egna föräldramöten. 
Tillslutningen har varit mycket god 
och denna kontaktform kommer för
modligen att få ännu större bety
delse, då grundskolan blir genom
förd.

De första 40 åren kännetecknades 
bl. a. av en ”stabil” lärarkår med ett 
fåtal icke ordinarie lärare och få lä
rarbyten. Proportionen mellan ordi
narie och icke ordinarie har på se
nare tid ändrats och skolan har fått 
känning av den allmänna lärarbris- 
ten. Med glädje kan vi dock konsta
tera att skolan med £. n. fyra besatta

Realexamensvisa
.rf

Tillägnad Orsa kommunala 
mellanskola.

Nu har vi tagit vår realexamen, 
och nu äro läxorna och skolan slut. 
Nu har vi klarat båd’ skrivning och 

tentamen
och vandra på egna ben i livet ut.

:/:Vår mössa den är grå, 
men den är kär ändå, 
och den håller att slita på. :/: 
Hurra!

Nu jubla vi att livets allvar stundar, 
nu stämma vi upp en vårens sång; 
som fåglar små i blommande lundar 
så vilja vi sjunga vår levnad lång.

:/:Blir himlen tung och grå 
eller solljus och blå, 
framåt vi med unga sinnen gå.:/: 
Hurra!

Ord och musik av 
Axel Hambraeus

ordinarie tjänster i läroämnen hör till 
de bättre lottade läroanstalterna. Där
till kan sägas, att skolan har förmå
nen av att äga en ansvarskännande 
och dugande lärarkår, som i hög grad 
bidragit till god anda och goda ar
betsresultat.

Skolan har nu passerat sitt fem
tionde arbetsår och bakom ligger ett 
halvt sekel i undervisningens och upp
fostrans tjänst i vår bygd. Nuet är 
fullt av förberedelse för införandet 
av grundskolan, och de sista årens 
arbete med tomtanskaffning och 
granskning av skissritningar till hög
stadieskolan tvingar oss att se framåt. 
Sedan elevområdet för grundskolans

högstadium fastställts av länsskole- 
nämnden i januari 1964, har arbets
takten forcerats, och i bästa fall kan 
— om kommunens framställning bi- 
falles — högstadiet sätta igång höst
terminen 1966, och då skulle realexa
men äga rum för sista gången vårter
minen 1969. Även om detta skulle 
vara sista årskullen, som får sjunga 
skolans egen av prosten Hambrasus 
författade realexamensvisa från sko
lans trappa, hoppas vi, att skolan 
skall få leva vidare om än i ny form 
till gagn för ungdomen i Orsa och 
dess grannkommun Ore.

E. J—n.

I  FRYKSÅS
En dag for hela vår klass med fem

sexan upp till Fryksås för att åka ski
dor. Vi for med buss. När vi kom 
upp dit, sken solen så fint. Vi åkte 
upp på en backe för att titta på ut
sikten. Det var så fint. Sedan for vi 
iväg. Det var många backar bakom 
Fryksås och fint före, så det gick bra 
att åka.

Först fick vi fara som vi ville i 
backarna. Jag åkte i en backe, som 
var ganska brant och ramlade och 
dök på huvud ner i snön. Sen skulle 
vi fortsätta. Vi for upp till Grön- 
klittsbacken. Där tränade vi att brom
sa. Efter en stund for vi hem. Fröken 
tog kort på oss. När vi kom fram 
till Fryksås igen, gick vi ner till Bo
rens och drack läsk. Klockan när
made sig halv två, och vi skulle fara 
hem. När jag kom hem, var jag gans
ka trött. Men jag tyckte, att det hade 
varit en skön dag.

Ulla-Britt Sigra, 
Klass 4

Vårt mål
nu och i framtiden är att behålla våra  
kunders förtroende . . .

Vårt varumärke
borgar för kvalitetsvaror och för bästa 
service vid a lla  tillfällen . . .

O R S A  Tel. 409 00
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Första klassen 1914.
Eleverna från vänster, första raden: Helge Sörensen, Gösta Berger, Hilda Olsson- 
Herlitz, Karin Bonde, Anna Elfner-Laggar; andra raden: Sven Strandell, Gustav 
Pettersson, Ruth Frödin, Lisa Lorenz-lhrmark; tredje raden: Birger Liljeström, 
Karl Borgström, Gerhard Dahl, Ellen Lundkvist-Olsson; fjärde raden: Erik Jack
son, Gösta Timander,

Jag minns. . .  av Bergis
Att minnas är något alldeles indi

viduellt. Somliga har gott minne, 
andra sämre. Ofta tycks det vara så, 
att man på äldre dar minns det bäst, 
som hänt i barn- och ungdomen. 
Men det blir luckor. —

Redaktören för Orsa Skoltidning 
undrade, om jag mindes något från 
mitt första läsår i dåvarande Orsa 
Högre Folkskola. Ja, alltid något, 
men. vad? —•

Hösten 1913 samlades vi ect 20- 
tal ungdomar, hälften flickor och 
hälften gos-sar, som blivit intagna 
som elever, i gamla folkskolans loka
ler. I det skolhuset var också kan- 
torsbostaden inrymd. Från en mörk 
och oupplyst korridor kom vi in i 
vårt klassrum, ett hörnrum med fy
ra stora fönster och ett härligt dags
ljus. Under våren blev där ganska 
varmt, när solen låg på. Undra på 
att vi längtade ut och hade svårt att 
koncentrera oss. Vi satt med våra 
ansikten vända mot Lillan. Mitt 
framför oss katederbordet, till väns
ter svart tavla och karthiss och till 
höger ett materialskåp. Efter högra 
väggen vid sidan om ingången fanns 
en väggfast vedlår och intill denna 
en D/2 m hög järnkamin. Ensitsiga 
skolbänkar fyllde resten av klass
rummet. Det var någonting nytt för 
mig. Ja, det var hela inredningen det. 
Var fanns pedagogen, läraren? — 
Han uppenbarade sig också. Det var 
magister Knut Gunér från Göteborg, 
sades det. Han talade med svagt na-

sal ton någon ”västsvensk dialekt”. 
— Han hade halvstubbat, uppstru
ket hår efter den tidens sed och kort 
stubbad mustasch. Kostymen var 
mörk, svagt brun, stärkt uppåtståen- 
de krage och dito manschetter. 
Klädseln var oklanderlig. Han ver
kade satt, gick rak i ryggen men 
med huvudet något framåtböjt. — 
I mkt stilla sinne undrade jag: Är 
detta prototypen för en akademi
ker? — Aldrig visade han något 
personligt intresse för sina elever 
utom vid de tillfällen, när någon bå- 
gat med hemuppgifterna. Då kom 
hans åthutning som en teatervisk
ning. Han var en stillsam natur och 
saknade temperament och tycktes 
inte kunna göra en fluga för när. 
Det var kanske detta som gjorde, att 
han aldrig helt lyckades engagera oss 
i jobbet. Förmodligen var han en 
kunnig man men hade svårt att få 
kontakt. På äldre dar har jag lärt 
mig uppskatta hans fridsamhet, men 
i de åren var jag som ”kvicksil
ver” —

Vår första magister fick avlös
ning, och J o h a n n e s  trädde in i 
bilden. Han blev vår Johannes från 
första början, fastän det fick han ju 
aldrig veta, möjligen skvallervägen. 
Skollivet blev helt annorlunda, åt
minstone för mig. Vi tyckte bra om 
honom (från första stund), emedan 
han vände sig till oss högst person
ligt. Han gav sig själv, och vi tog 
emot. Undra då på att vi hade svårt
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att fatta, att han var akademiker. 
Först och sist var han så rasande 
grundlig. Temperament fanns men 
ännu mera av tålamod. — Och sitt 
tålamod fick han bruka vår skoltid 
u t . ------

En tredje lärare vid skolan lärde 
vi också känna, fastän vi ”kände” 
honom förut som präst, kommunal- 
och bankman. Det var komminister 
Ludvig Karlsson. Ännu kan jag för 
mina ögon se hans namnteckning 
och hans skarpskurna profil med det 
vippande hakskägget. -— Han förde 
oss in i växternas underbara värld, 
inte blott teoretiskt utan också un
der exkursioner. Hans röst nästan 
skälvde av intresse, när han under
visade i 'botanik. Näst min far har 
jag honom att tacka för att mitt in
tresse för vilda växter dröjt kvar och 
ökat under år, som gått. — Under 
första skolåret blev han min konfir- 
mationslärare och gav mig brödet 
och vinet vid Herrens bord våren 
1914. — Tänk, att det är 50 år se
dan! — I kyrkan var han den välta
lige prelaten, och på kommunala 
stämmor och sammanträden upp
trädde han myndigt och sakkunnigt. 
Han och Bengtar var på den tiden 
socknens ”klockarfäder”, som skulle 
allt bestyra och bestämma. — —

Nu till eleverna. — —
Jag var väl lantisen bland kamra

terna, då jag kom från så långt bort 
som Nederberga. Än i dag gissar jag, 
att de flesta jämställde min hemby 
med Finnmarken. Det blev i varje 
fall en. uppfattning, som de senare 
hade tillfälle att korrigera. — Visst 
försökte gossarna driva med mig då 
och då men utan större framgång: 
jag blev ju varken arg eller stucken. 
Jag får lov att erkänna, att jag hade 
ganska roligt åt deras fåfänga försök.

— Nej, livet lekte, man fick ta det 
det som det var och göra det bästa 
av varje situation. Dan maximen 
försöker jag fortfarande att leva ef
ter. Om någon, till äventyrs tror att 
jag fortfarande ”leker”, så är det in
te så tokigt som det låter. — Hela 
den stora ”stapelstadens” många in
tryck kom stormande över mig; det 
var blott att svälja och smälta. Jag 
blev under alla förhållanden accepte
rad som en av dem. — — —

Undrar just vad vi hade för oss de 
tider vi kände oss lediga? För min 
del var det så, att jag ända till slu
tet av oktober cyklade den 1 mil 
långa vägen till och från skolan. Ef
ter hemkomsten mat, läxläsning och 
i säng. På frukostrasten var vi fle
ra, som åt medhavd matäck: smörgås 
och mjölk. Imte så litet avundsjuka 
var vi på dem, som kunde gå hem
och äta det m ålet.------

Så blev det så kallt att åka cykel, 
att min far på allvar försökte få mig 
inackorderad i samhället. Han lyc
kades övertala en tant, skolfröken 
förstås, gammal vän till vår familj, 
att ta hand om mig resten av höst
terminen. — Jag drog en lättnadens 
suck! Äntligen! Tant Kristin var 
mycket snäll och barnkär, men hon 
höll obönhörligt fast vid att jag 
skulle sköta mina hemuppgifter och 
i säng senast klockan 20.00. Lampan 
släckt, så klart. Och jag som älskade 
elljuset; hemma hade vi endast foto
genlampor och stearinljus. Huset, där 
hon bodde, är numera rivet och stod 
invid Lillans strand. Det var tre vå
ningar högt av trä och ägdes av Hed
valls Hans, en av hästhandlarbrö- 
derna. Där står nu ett stort stenhus 
med Holgers grillbar åt gatan. — 
Under den vintern var vi ute på byn 
åtskilliga kvällar och hade diverse

Pastor Ludvig Karlsson - 
Minnesteckning av Bergis

fyr för oss; ur pojksynpunkt mycket 
roliga och spännande. Jag vågar ju 
inte avslöja alltför mycket, men det 
hände ibland att vår leklust tog sig 
mindre trevliga uttryck, när vi tyck
te, att det fanns för många källar
gluggar eller isolatorer. Gatubelys
ningen var under alla förhållanden 
tabu.

Toppen var i alla fall ”blindle
ken”. En av oss satte sig med för
bundna ögon på en spark, och de 
andra åkte härs och tvärs med den 
stackarn i eller runt om samhället. 
Färden tog slut, och pojkarna för
svann. På en given signal från dem 
löste man upp bindeln och försökte 
orientera sig samt med sparken i 
sällskap ta sig in till centrum och de 
väntande killarna. En gång hamnade 
jag på gamla kyrkogården och en 
annan gång på en stor dynghög un
der tak i Grevgårdens färdstall. —■ —

Vid vårterminens början, flyttade 
jag ned till Västeråkern nära sjön till

AHDEBS NÄS
/W 7 n /i n n/ W l i l ra '» '

Glosm ästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 

Inramningar

För Er som
tänker ut och sporta
har vi ännu stor sortering av

sportkläder
både till damer och h e rra r ...

Aug. Larsson kb
Orsa, tei. 400 21

a
:0
c
O

c
a; JO
E O
E CC/5
o

a : -C
u:ö 0>
ö
"ö
O
ö)

o
■ Co
öcO)

12



ORSA SKOLTIDNING

ett gammalt par, som i mina yngre 
barnaår bott grannar med oss. De 
hade ägt och brukat min hembys 
största jordbruksfastighet men sålde 
den och bosatte sig i södra Dalarna. 
Efter åtskilliga år av längtan reste 
de tillbaka och bosatte sig här. Se
dermera kom villan i Snögrens hän
der. De gamla var religiöst lagda och 
kanske några av de sista represen
tanterna från väckelserörelsernas tid. 
Farbror Per uppträdde som lekman
napredikant, och tant Anna var duk
tig att sjunga. De var försynta och 
hjärtliga människor. -—•

Jag tror, att jag blev en smula 
bortskämd hos dem. Det blev mind
re spring på byn än förut i sällskap 
med kamraterna, ty farbror Per ha
de ett stort bokskåp liksom min far, 
alldeles fyllt med böcker. Mest klas
siker, minst religiös litteratur. Jag 
fick läsa så mycket jag orkade utan 
”ljusrestriktioner”. Å, vad jag läste! 
Senare har jag tänkt på att jag den 
tiden mig ovetande kom till skolan 
med ”mörtögon”. — Bostaden låg 
emellertid så långt från skolan, att 
far ville ha mig boende närmare. 
Med saknad flyttade jag med mitt 
pick och pack på en kälke, när föret 
nästan var slut, till min mors ku
sin, som blev min bäste vän och
skolkamrat under de fyra åren.------
Resultat: mindre litteratur, mera
spring på byn, men läxorna skötte vi. 
Göken var förresten urstyv i matte 
och blev med tiden ingenjör. Matte 
var det värsta jag visste. Att slå i sig 
formler var en lätt match, men att 
härleda dem: t j i ! ------ —

Visserligen hälsade vi pojkar på i 
varandras hem och hjälpte varann 
också för den delen, men att uppleva 
kamratskapet inom ect hems fyra

NY HE T ! !
SYNTEM

blank lackfärg

NU
TIXOTROP!

F Ä R G H A N D E L

väggar med Göken, det var något 
nytt och glädjande. — —

Ännu kan jag i tanken uppleva, 
hur gott det smakade att varje mor
gon få en stor kopp choklad med tre 
nygräddade, varma wienerbröd från 
Frelins bageri och till frukost stekt 
färsk eller saltad sill, Åbergs bräckta 
falukorv ej att förglömma. — -------

Så blev det vår och försommar. 
Pingsten nalkades och därmed kon
firmationen. Mor kom med tåget till 
byn, och vi gjorde diverse uppköp: 
mörk kostym och svart skärmmössa, 
vit skjorta och vit rosett hos Hans
sons (nuvarande Aug. Larsson) samt 
svarta lågskor hos Segerkvist (nuva
rande Skomagasinet). I dehär affärer
na var mor stamkund flera decennier. 
— Nu återstod hårets ans och vård. 
Det blev att knalla in till Murre på 
rakstugan. Du ska väl göras fin och

M ercedes
DKW

Service
Original reserv
delar och tillbehör

Biltjänst
Uno Carlsson 
Tel. 401 56, 404 90

bli rundklippt som de andra pojkar
na? undrade han.

Bernhard satt där och väntade: 
Visst, visst, Bergis skall du det. Det 
skall då jag. — Sagt och gjort. — 
Döm om min mors förtvivlan, när 
hon fick se min frisyr. I mitt för
äldrahem utlät sig farfar endast: 
gammalt mod går igen. — Han var 
också rundklippt och hade alltid va
rit det. Jag har luskat ut att redan 
under vikingatiden var trälarna mer 
eller mindre rundklippta. ------

Den stora dagen samlades vi i kyr
kan, förmodligen närmare 100-talet 
konfirmander. Det var högtidligt. 
Jag kände stundens allvar och tänkte 
på komm. Karlssons ord. Vi från 
skolan satt bakom de andra barnen. 
Den andra omgången vid altarrun
den var redan klar, och den tredje 
höll på att samlas där framme. Nu 
uppstod en lucka på pojksidan när-

HEM - tre vn a d
med

möbler, mattor, sän
gar och m adrasser

från

N. Hinders

Barkgatan 3 Tel. 410 35
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mast flickorna. Kvickt som tanken 
tog jag min chans, ställde mig där 
och föll ned på knä. Närmaste 
flicka var klädd i orsadräkt, och 
flaxen skymde hennes ansikte. Jag 
böjde mig fram och tittade. Det var 
ju en bekant flicka! — I glädjen 
glömde jag allvaret och viskade: Ej 
o di Kisti! — Ett svagt —■ tist — 
blev hennes svar. Kisti var Orsas 
stiligaste flicka med långa kork- 
skruvformade Mary Pickford-lockar, 
ett hårmode, som hon lancerade ett 
decennium före Mary Pickford. — 
Intet nytt under solen!

Någon vecka senare slutade vår
terminen, och var och en drog hem 
till sitt efter examen med betygen på 
fickan. Jag var nöjd. Lantisen hade 
stått sig gott utom i matte, men 
godkänd blev jag i alla fall. — Vi 
var några pojkar, som skulle fira 
examen på Berglunds Kondis med 
kaffe och tårta och annat gott. Vid 
det tillfället fick jag ett anfall av 
generositet och köpte en stor påse 
praiiner, som jag försiktigt lirkade 
ned i kavajens innerficka. Det var 
mycket varmt och skönt den- dagen, 
och jag kände mig faktiskt litet ”våt” 
på magen. Men så blev det ”vått” 
också på bröstets vänstra sida. Pra- 
linerna hade smält, och sockerlagen 
runnit genom västen och skjortan. 
Det var fatalt! Far skrattade, mor 
nästan grät, mina yngre syskon, se
dan de förtärt pralinklumpen, hop
pades få suga litet grand ur rockfic
kans foder. Den nya konfirmations- 
kostymen hade redan lärt känna sin 
bärare. ■—

Det gångna skolåret hade för min 
del varit fyllt av upplevelser, och det 
var med stora förväntningar, som jag 
såg fram mot det kommande. Re
dan då visste jag, att brossan Hjalle 
skulle bli min studiekompis, min 
bästa vän i världen och en stor be
gåvning. Hur vi lyckades blir en an
nan historia. — — —

Jag återgår till mina kamrater i 
klassen. Naturligtvis skulle vi ha en 
skolmössa, som andra liknande sko
lor hade. — Mössan kom till. Den 
var sydd av svart sammet med mörk
blå kulle av samma tyg. Runt om 
löpte en guldträns. Sedan blev en 
träns för varje klass. Mitt fram satt 
ett märke, innehållande bokstäverna 
O H F (Orsa Högre folkskola). Vem 
som beslutade om det märket, minns 
jag ej, men Lassar Jerk från Ors- 
bleck, som var gravör, utförde det i 
en ganska mjuk metallegering. — 

Inte en enda av mina kamrater 
kände sig mallig över att få bära den 
mössan. För oss föll det sig helt na
turligt. Mössan blev ändock orsak till 
klander: vi gick i ”högfärdsskolan” 
och ansågs som något slags Eton-ele- 
ver. Klandervågen ebbade ut så små
ningom. I trean kände vi pojkar oss 
som halv- eller helvuxna karlar och 
återgick till civila huvudbonader. —- 
Knäbyxor och kavaj eller annat över
plagg var den vanligaste klädseln. 
Endast Färgis och Bellman bar lång
byxor, men de var ju också 3 el. 4 
år äldre än vi. Alla gossar prydligt 
vattenkammade. Å, vad jag stretade 
med min hårbuske, det var till och 
med svårt att åstadkomma en bena.

VOLKSWAGEN 1200

Bekvmmersfri 
att äga-ett nöje 
att köra
M r SA — M O R A

K-märkt service 
—  en ny trygghet 
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egen.
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han med sin signatur i god för att 
det arbete Ni beställt h ar utförts 
och därefter kontrollerats. 
Välkommen till oss för K -m ärkt 
service. Fråga efter Servicerådgi- 
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Jerrys bena låg alltid perfekt. I de 
högre klasserna blev flera gossar kos- 
metikminded. Själv hade jag inte råd 
till sådana utsvävningar. —

Flickorna hade en eller två flätor 
med hårband och rosetter i växlan
de storlek och färger. Vackert och 
nätt, tyckte jag. Kjolarna och klän
ningarna var åtskilligt längre än nu.

Vi pojkar hade en naturlig grupp
indelning sins emellan: de stora och 
de små, beroende på storlek och ål
der. Jag tillhörde de små, så klart. 
För att ej göra mig skyldig till nå
gon indiskretion nämner jag mina 
pojkkamrater med deras s. k. smek
namn inom kamratkretsen.

De stora: Färgis, Bellman, Fred, 
Svenne och Bibbe.

De små: Gurra, Göken, Gerry, 
Jacke, Kalle och Ego (art.förf.)

De stora gjorde sig dess bättre inte 
skyldiga till något slag av pennalism, 
men ibland tyckte vi små, att miss
handeln kunde ha varit mindre hård
hänt. I alla händelser blev vi aldrig 
oense och arga på varandra, ty vi 
små passade på att ge de stora or
dentliga tjuvnyp, när tillfälle gavs.

Det hör väl den åldern till, att 
leklusten skall ta sig sådana uttryck. 
— Att ge en karaktäristik över var
je pojkkamrat anser jag ligga utan
för ramen av detta kåseri, men nog 
finns det tillräckligt med stoff, och 
kanske den i viss mån kommer fram 
i fortsättningen. —-

Vid nästa läsårs början hade De 
stora decimerats, och i fortsättning
en blev vi en homogen pojkgrupp. — 

Forts, å sid. 79

VOLKSWAGEN £500
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och dessutom 
så mycket extra

Rättvik — LeksandJ)

14



.ORSA SKOLTIDNING

När vi sitta i vår bänk

RESAN TILL MARS

En morgon vaknade jag av ett väl
digt buller ute. Jag gick upp och frå
gade mamma, vad det var för något. 
Hon sa, att det var en ny satellit, 
som for upp till Mars. Jag åt min 
frukost. Efter maten gick jag ut. Jag 
såg ett konstigt sken uppe i skyn. 
Det var ganska starkt och skiftade 
färg i rött och grönt. Jag stod och 
tittade upp på det där ljuset en stund, 
men helt plötsligt försvann det in 
bland molnen.

Rätt som det var ropade mamma 
på mig. Det var telefon. Jag gick in 
och svarade. Det var en farbror, som 
frågade, om jag ville följa med en 
raket upp till Mars. Det ville jag. 
När jag hade frågat mamma, om jag 
fick följa med, och fått svaret ja, 
började jag packa. Sen for jag med 
buss till Fryksås.

Det var en väldig syn. Jag såg en 
jättestor raket. Plötsligt hörde jag pi
loten ropa mitt namn. Det var far
brorn, som jag talade med i telefonen. 
Jag sprang dit och klättrade upp i 
raketen. Jag satt och väntade att star
ten skulle gå.

Plötsligt hördes en röst säga: Nu 
går starten, var beredda! Tio, nio, 
åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett 
noll. Där gick starten. Det dundrade 
så hemskt, att jag fick lov att ta en 
albyl.

Efter en kvart var vi uppe bland 
en massa stjärnor. Så sa piloten, att 
bakom den där planeten var Mars. 
Jag såg en skymt av månen. Nu var 
Mars bara en eller två kilometer bort. 
Piloten började sakta farten, och så 
landade vi med en duns. Det var en

massa marsmänniskor där vi landade. 
Piloten och Jag hoppade ur. Självaste 
kungen tog emot oss. Piloten och jag 
fick låna en jeep av kungen, som vi 
kunde ha vår utrustning på. Vi for 
runt i den lilla huvudstaden Brong. 
Det var inte så mycket att se. Det 
var bara en massa grottor. Piloten 
tyckte, att vi skulle åka ut och titta 
på en stor lavaöken, som inte var 
så långt därifrån. När vi hade åkt ett 
stycke ut i öknen, fick vi punktering. 
Vi hade inget reservdäck med och 
fick lov att gå tillbaka. Piloten tyck
te, att vi skulle se efter varför vi 
fick punktering. Jag gick bakåt litet 
och klev ner i en grop. Plötsligt såg 
jag en mycket vacker sten. Det blänk
te av den. Jag sprang till piloten och 
frågade, vad det var för sten. Han 
såg både glad och förvånad ut. Så 
sade han: Det är ju en diamant. Just 
som han hade sagt det, hörde vi ett 
fräsande bakom oss. Där stod en stor 
marsdrake. Vi blev så rädda, att vi 
började springa, men draken hann 
ikapp oss. Just som han skulle till 
att sluka oss, vaknade jag. Täcket 
och kudden låg på golvet. Jag tyckte, 
att det var synd att det inte var verk
lighet, för jag fick ju ingen diamant. 
På samma gång var det en lättnad, 
för draken kanske hade slukat mig.

Ulla Johansson, 
Klass 5

I SANDVIKEN
På lovet åkte jag till Sandviken. 

Jag hälsade på mormor. Jag eldade 
på gården. Det blev stora brasor. Jag 
bröt kvistar av ett träd, och jag tän
de alldeles själv. Jag hade en snö
fästning, och elden var inne i fäst
ningen.

Gösta Granholm, 
Klass 1

Teckning: Vinter i skogen av 
Eva Sätterström, kla ss 2

Det finns alltid 
något gott till kaffet

hos
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ring 401 50 eller 403 83

så hämta vi Er apparat för 
reparation.

TV & Radioservice
Järnvägsgatan 27, Orsa

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Ett parti

Mocka- & skinnjackor
utförsäljes

Låt oss ta hand om Eder 
päls för sommartörvaring!

Skinn- och pälsvaror
Orsa, tel. 403 88
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Teckning: Vi flickor spelar hockey-bockey 
i skolan av 

Gunilla Nyström, klass 4

NÄR JAG VAR 
I KÖPENHAMN

I sommar fick jag följa med 
mamma och pappa när de skulle 
på semester. Det var inte bara jag, 
det var också min syster och min 
kusin, som heter Birgitta. Cam
pingplatsen vi var på hette Bel- 
lahöj. En fredag skulle vi på Zoo. 
Där fick vi se giraffer, elefanter, 
lejon, tigrar, apor och mycket me
ra. Sen på slutet såg vi två apor. 
En uppträdde och fick applåder. 
Och så var det en bur bredvid. 
Där var en annan apa, som stod 
och spottade. När den inte kom 
nog långt, klättrade den längre 
upp, så att den skulle kunna spot
ta längre. Sen var det som ett li
tet Zoo, där bara barn fick gå in. 
Där var det getter, kycklingar, 
marsvin, grisar och kaniner. Det 
var en tant, som skötte om det. 
Hon ägde en liten apa. Hon sa 
namnet på den, men tanten sa det 
på danska, så jag visste inte vad 
hon sa. Nästa dag på eftermidda-

A llo  t iders  tips!

Transistorradio . 250: — 
Våffeljärn från . 35: —
Strykjärn från . . 35: —

Kyl-, frys- samt 
tvättmaskiner

Kåhléns Elektriska
Orsa Telefon 401 92 och 410 37

EN FEMÖRING BERÄTTAR
Jag är 'tn femöring. Jag är bara 

utav koppar, så tioöringarna och 
tjugofemöringarna och allt vad det 
heter retar mig. När jag blev till, 
så blev mina kamrater också till. 
Innan vi åkte ut i världen lekte vi en 
massa roliga lekar. En dag när vi 
lekte som bäst, kom en stor näve och 
tog mig och mina kamrater. Sedan 
delade två händer upp oss i högar 
bredvid stora tusenkronorssedlar. Då 
hade jag ingen att leka med. Därpå 
hamnade jag i den ena portmonän 
efter den andra. Därefter låg jag stil
la i en kassa på banken. — ”Ja, så
dant är livet för en femöring!”

Eva Storm, 
Klass 3

gen skulle vi på Tivoli. Där tyck
te jag, det var roligt. Vi åkte 
många karuseller. Vi köpte glass 
med choklad på. När det blev 
kväll åkte vi spårvagn till våra 
husvagnar. På söndagen åkte vi 
hem. Vi var hemma på tisdag 
kväll.

Lisbeth Kusen 
klass 4

MIN FLOTTE
En dag fick min lekkamrat föl

ja med till holmen. Han hette Kal
le. Jag och Kalle skulle göra en 
flotte. Vi tog fyra stockar och sex 
plankor och spikade ihop. Sen var 
den färdig. Kalle fick åka först. 
Han fick paddla längs hela stran
den, och sen tillbäka. Sen skulle 
jag ut med flotten. Det började 
blåsa just då. Jag åkte ut på djupt 
vatten. Just då kom en stor våg. 
Då råkade jag flytta på mig så att 
flotten välte. Jag blev alldeles ge
nomvåt, för jag hade kläder på 
mig.

Lennart Liendeborg, 
klass 4

fe

Ak till
öhlins!
I ropet mer och mer

Tel. 405 64 

Born

Byggnadsfirma
c

cj\hc (yVil
Tel. 400 35

Nybyggnader, Ombyggnader, 
Reparationer. Infordra offert!
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Stipendiefondens 
hederslista

Redan i november blev en stipen
diat färdig med sin kurs. De flesta öv
riga stipendiaterna, som jag varit i 
kontakt med, har också avverkat en 
del brev under hösten. Tyvärr finns 
det också några, som låtit breven 
ligga orörda. I ett par fall finns det 
dock godtagbara skäl för uppehållet. 
Men hur är det med de övriga? För
sök klara upp något eller några brev, 
innan de ljusa vårkvällarna kommer! 
Skam den som ger sig! Har Du fast
nat på något problem, så vänd Dig 
till en lärare eller kom till under
tecknad, så ska vi försöka att hjälpa 
Dig.

Den nu färdiga kursen är
Den etthundraadertonde: Ingvar 

Hagman, Samhället, Orsa, Praktisk 
matematik I.

Hj. H-n.

PÅ SKIDTÄVLING I RÄTTVIK

Under sportlovet var jag i Rättvik. 
Jag var med en farbror på stafet
ten. Han hade en filmkamera, som vi 
filmade med. Han filmade Hyland 
och mig tillsammans. En dag var det 
prisutdelning, som vi var och tittade 
på.

Den andra kvällen var en gata av
stängd. Där stod en farbror och kas
tade ut chokladkolor. Sista dagen jag 
var där, gick Lennart, Gunvor och 
jag upp till parken och letade pengar. 
Vi hittade en krona och ett öre. Se
dan åkte Gunvor och Lennart med 
mig till stationen. När tåget kom, 
åkte jag till Orsa.

Sune Wallin, 
Klass 3

FEBRUARILOV I VASSJÖN
Förra veckan fick vi ledigt från 

skolan. Jag fick lov på lördagen. Vi 
åkte tåg till Vassjön, min bror, mam
ma och jag. Pappa och min faster 
och farbror kom på kvällen, för pap
pa arbetade. När vi kom in i stugan, 
var det bara sju grader varmt, så vi 
fick elda. När pappa och faster och 
farbror kom, hade vi sexton grader 
varmt i stugan. Jag fick ligga i säng
en uppe. Det var så kul.

På morgonen kom Margareta Knor- 
ring. Vi var inne i stationshuset och 
lekte. Vi fiskade också, men sen fick 
vi slut på masken, så pappa fick leta 
mask. Han grävde igenom snö och 
tjäle. Då hittade pappa mask. Vi fick 
tjugo laxöringar och sju abborrar. 
Det var en rolig resa,

Karin Jannisa 
Klass 3

Teckning: Päsktupp av 
Crister Borbos, klass 1

Hans Horvath
Glasmästeri

Fönsterglas 
Xj> Inramningar 

Bilglas

Även kvälls-
och söndagsservice

Verkstad
innanför Beckmans Tryckeri

Bost. tel. 405 48

B
Or

engtssons b  eg r  a  v n  i n g s  b y r å
sa Tel 403 23

O m besörjer allt inom  branschen

Ombud i Orsa för Svenska EldbegängelseföreningcnD O  “

l ^ r

O  8  S A  K A K A N S  F A B R I K  O R S A

Påskens
allo delikatesser 
finner Ni i stor 
sortering 
hos

Valters Livs AB
Tel. 401 06
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LANI  svöngbädd
— en kvalitetsprodukt till 

konkurrenspris . .  . 
Komplett kr. 395: —

Carl Å. Pettersson, Orsa

Vårhattarna 
börja komma . . .
Titta in och se!

Albert Andersson
Tel. 400 04

Till Påsken . . .

Fin-fina HEMÄGG

W IKN ERS EFTR.
Ho len Tel. 440 02

Vårnytt
i klänningar och hattar

Dahls Eftr.
Tel. 401 91

För påsken
ySr Bonader  

Löpare  
53- Påskägg  
$$■ Kycklingar  
5̂ - Påskkort 
$1- Dekorationer

Största sortering hos

Orsa Tobaks- 
& Pappershandel
Tel. 402 38

EN FÖRSTA ERFARENHET 
AV NATTORIENTERING

Det skulle bli nattorientering. Ka
rin, min kamrat, och jag gjorde i 
ordning matsäcken för kontrollanter
na vid kontroll 2. Dessa var far
bror Johan, Karin och jag.

Kvällen kom och vi for ut till kon
trollen. Orienteringen var indelad i 
två grupper, seniorklassen och nybör- 
jarklassen.

Nybörjarna startade först, och den 
ena efter den andra kom till oss och 
fick kontrollkortet stämplat samt 
dricka. De såg ut att klara sig bra. 
Snart hade nybörjarna passerat. Det 
skulle nu bli ett kort uppehåll. Vi 
passade på att äta upp matsäcken. 
Alla kände vi, att det var välbehöv
ligt. Tiden var nu ute, och seniorerna 
började dyka upp. Den gruppen var 
mycket större än den förra. Karin 
och jag tävlade om vem som kunde 
se den första nattlampan, den andra 
o. s. v. Vi visste, att det var fyrtio 
man, som skulle passera. Fyrtionde 
lampan såg Karin. Det var då dags 
att åka hem.

Halvvägs hemma kom farbror Jo
han ihåg, att han glömt överlämna 
vissa saker till arrangörerna vid må
let. Han vände bilen, och vi for till
baka dit. Där var stor uppståndelse. 
Vi frågade vad som stod på och fick 
till svar, att en nybörjare ännu inte 
kommit i mål.

Frivilliga letare skulle anmäla sig. 
Farbror Johan var fundersam, hur 
han skulle göra. Karin och jag var 
för små tyckte han, men själv ville 
han ut och leta. Vi tiggde och bad 
och till slut bestämdes, att både han 
och vi skulle ut.

Mannen som kommit bort hette 
Jonas. Han hade varit till vår kon
troll men inte till tredje. Alla sökare 
kom därför överens om att söka i 
markerna omkring andra och tredje 
kontrollen.

Karin och jag tyckte det var spän
nande. Stubbarna tycktes röra på sig, 
och vi var så rädda.

Ibland fantiserade vi, att vi var 
Jonas. Då blev vi ändå räddare och 
tyckte så synd om honom. Karin och 
jag började bli trötta, då plötsligt en 
mansröst hördes i skogen: Här är 
han! Genast försvann tröttheten och 
snart var vi framme hos Jonas. Han 
var trött men glad över att ha blivit 
funnen.

Det var min första erfarenhet av 
nattorientering och även Jonas första.

Stina Eriksson, 
Klass 5

Teckning: "Rödas"-ansikte av 
Karin Johansson, klass 3

EN SPÄNNANDE TÄVLING
Det var en fin sommardag år 1356. 

Medan fåglarna kvittrade och solen 
sken, hände något mycket spännan
de ute i skogen.

Det var i en liten grotta mitt inne 
i den solljusa skogen, där trollet Sim- 
samm bodde. Han höll på att ordna 
en liten tävling med skogens alla 
djur. En dag var det klart för täv
lingen. Det fanns höjdhoppsställning, 
simbassäng, löpningsbana och mycket 
annat. Sim-samm var mycket nervös, 
för han visste inte om det fanns nå
gon, som ville vara med. Han gick 
ut i skogen och frågade, om det var 
någon, som ville vara med och tävla, 
och det var det. Älgar, fåglar, en 
björn, ekorrar, bävrar och till sist en 
liten mus. Första heatet var att sim
ma 10 meter. Det var bävrarna som 
vann. Höjdhopp vanns av fåglarna, 
och älgarna vann löpningen. Men 
björnen och musen, som bara förlo
rade, var det inte så roligt för. Sim- 
samm tröstade dem och sa, att det 
skulle bli en till tävling följande 
sommar.

Hans Ljunggård, 
Klass 6

RADION
Det var en gång en radio, som inte 

hade någon motor, bara knappar. 
Den ville så gärna ha en radiomotor. 
Men ni kanske undrar, hur den inte 
hade fått sin motor. Jo, det hade bli
vit fel på maskinerna, som gjorde 
radion. Men det var ju synd, att de 
som arbetade där inte såg det.

Arne Broberg, 
Klass 2
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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. 44001

GUMMI- 
verkstad

•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  Oljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson
Tel. 403 55

Hur det började . . .  Forts. från’ sid.'6.

vit professdr, 5 läkare, 2 tandläkare, 
8 läroverkslärare, 1 präst, 2 jurister, 
2 arkitekter, 1 jägmästare, 2 lantmä
tare, 60 folkskollärare, 45 småskollä
rarinnor, 15 skolköksiärarinnor, 8 
handa'rbetslärarinnor, 5 gymnastik
lärarinnor, 5 lantmäteritekniker, 20 
hade fått anställning inom industrien 
utan ytterligare teoretisk utbildning, 
40 hade fått statstjänst (landstat, 
järnväg, post, telegraf), 15 hade fått 
plats på bank, 60 på andra kontor, 60 
ägnat sig åt handel, 40 st åt skogs
bruk och jordbruk, 20 hade blivit 
militärer och 10 st poliser.

Som synes en god provkarta på de 
möjligheter, som stå öppna för ung
domen i våra dagar, om den har de 
erforderliga grundläggande kunska
perna. Man kan blott inte undgå att 
fråga sig, hur alla dessa kunnat få sin 
utkomst, om de icke haft möjlighet 
att för rimliga kostnader i hemtrak
ten inhämta åtminstone en del av de 
kunskaper, de behövt för sin yrkes
utbildning. Och man kan då icke 
heller finna annat än att skolan un
der de 50 år den varit i verksamhet 
verkligen fyllt en uppgift, när det 
gällt att ge bygdens ungdom möjlig
het till fortsatt utbildning och bät- 
re utkomst.

T.J. H-n

lag  m in n s... Forts, från sid. 14.

Vart tog flickorna vägen? — Av 
aktning för KVINNAN underlåter 
jag med avsikt att föra fram dem i 
rampljuset och ställa dem i bredd 
med den hord av lekande gorillaung
ar, som vi pojkar i grund och botten 
var. — Förresten hade vi inte så 
stort intresse av flickorna. Men det 
kom det också!

Därigenom blev det en bättre ba
lans i klassen, när kamratskapet band 
alla eleverna tillsamman.

Bergis

Inge Björk, klass 1

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri

Tapetserareverkstad
Tel. 401 64

M öbler och madrasser om
s toppas  — Dragked jor 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- 
FACKMANNE N

z  WESSTRÖMS
~  rörledn ings ab  

ORS A Tel. 0250/405 19
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Fluorsköljning i Torrvåls skola.

Fluor i skolan
Folktandvården i Kopparbergs län 

har organiserat fluortandsköljning i 
länets skolor. I januari kom turen till 
Orsa skoldistrikt. Till en början om
fattar denna tandsköljning endast ele
verna i de två första årskurserna, så 
småningom skall den dock utbyggas 
så att elever upp till 15 år kommer 
att få samma möjlighet. Tandsköljning- 
en med fluor har givit goda resultat 
i de län där försöken pågått en längre 
tid, tandrötan har minskat med upp 
till 40—50 °/o. Inom vårt skoldistrikt 
har nästan alla föräldrar och måls
män till elever i berörda årskurser 
givit sitt medgivande till barnens del
tagande i fluortandsköljningen. Ele
verna själva är också positivt inställ
da och ser med förväntan fram mot 
den stund var fjortonde dag då de 
får sin pappersbägare med fluorlös
ning.

M  E

EN DAG I SKOLAN
Vi skulle ut och åka skidor på 

Lillan. Vi skulle också tävla. Jag 
kom sist, och Leif kom som vanligt 
först. Han hade tiden två minuter 
och femtio sekunder. Och jag åkte 
på tre minuter fyrtio sekunder. När 
vi hade tävlat färdigt, åkte vi till en 
backe. Där bröt jag av skidan. Där
efter fortsatte vi hem. Och så var 
den skidturen slut.

Göran Andersson, 
Klass 3
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Skolnytt
Lärarbristen
tycks bli värre och värre. Till två 
lediga adjunktstjänster vid samreal- 
skolan blev det icke en enda sökan
de. Till en tredje tjänst kom det vis
serligen två ansökningar, men veder
börande söker Orsa i 2:a resp. 4:e 
rummet, så det är inget hopp för 
Orsas del.

Vikariefrågan har också varit ett 
särdeles besvärligt problem detta 
läsår. I ett par skalor har det blivit 
upprepade byten av lärare, vilket 
naturligtvis är -till skada för under
visningen. Det har varit alldeles 
omöjligt att få examinerade lärare 
genom lärarförmedlingen. Dess bätt
re har det oftast gått att få hjälp av 
våra pensionerade lärare, men dessa 
har inte räckt till alla gånger. Sär
skilt svårt har det varit på småsko
lans område. Där har jag ibland va
rit i den situationen, att jag ena da
gen inte sett någon möjlighet att få 
en lärarinna i katedern nästa dag.

Hur ska det gå med grundskolans 
införande, om det inte finns lärare?

Ordinarie speciallärare
fr.o.m. 1 jan. har folkskollärare Pel
le Jakobsson blivit genom förord
nande av länsskolnämnden. Jakobs
sons tidigare ord. folkskollärartjänst 
har indragits och kommer sålunda ej 
att återbesättas.
Lärarnas fortbildning.

Som ledamöter i en kommunal 
kommitté, som skall ha ansvar för 
studiedagar och annan fortbildning 
av lärarna, har lärarkåren på upp
maning av skolstyrelsen utsett folk- 
skollär. Brita Ambrosiusson och 
Hans Ivars, småskollär. Marianne 
Ehrlin och Siv Larsson samt slöjdlär. 
Täpp Sven Eriksson och Ulla Frost.

Till en regional kommitté för he
la norra Dalarna har skolstyrelsen 
utsett Ivars, Ehrlin och Eriksson.
Grundskolans införande i höst
i Orsa och omgivande socknar har 
tillstyrkts av länsskolnämnden.

Nu gäller det alltså att snarast få 
erforderliga lokaler uppförda. Och 
det är inga små byggnader det är frå
ga om. Sedan arkitekten gjort för
slag till omdisposition av samrealsko- 
lans gamla lokaler, fattas enligt det 
av skolöverstyrelsen uppgjorda pro
grammet för ett femparallelligt hög
stadium, som vi väl måste räkna med 
i Orsa inte mindre än 2241 kvm för
utom korridorer, toaletter, städrum 
och andra biutrymmen. Därtill kom
mer överyta på gymnastiksalarna för

att kunna få en fullt användbar 
sporthall.

De lokaler, som fattas, är lärar
rum, 13 klassrum, ämnesrum, 5 
grupprum, kartrum, materialrum, 
bibliotekslokaler, 4 institutionsloka- 
ler för biologi, fysik och kemi, 2 rum 
för samlingar, preparationsrum, vis
sa handelslokaler, 2 gymnastiksalar 
med biutrymmen (i delbar sporthall) 
samt utrymmen för elevskåp i cen
tralkapprum m.m.
Den nya skolstyrelsen
som skall tjänstgöra 1964—1967, har 
följande ledamöter: komminister
Knut Edmarker (ordförande), yrkes- 
lärare Herry Borgquist (vice ordfö
rande), fru Gudrun Eriksson, bygg
nadsarbetare Erik Swan, fabrikör 
Göte Ors och hemmansägare Hans 
Thurén.
Lärarnas fackrepresentanter
i skolstyrelsen är folkskollär. Olle 
Abrahamsson, adjunkten Börje Lek- 
sell och handelsläraren Rune Sahlin.

MITT SPORTLOV
Den här veckan, som har gått, 

hade vi sportlov. En dag skulle jag ut 
och åka kälke. Det var is i hela bac
ken. Första gången klarade jag mig 
bra. Andra och tredje gången gick 
det bara omkull i slutet av backen. 
En med på kälken böjde sig inåt. 
När jag hade åkt några gånger mås
te jag in och äta.

Vallo, en hund som har varit hos 
oss en gång tidigare, kom till oss två 
gånger under sportlovet. Ena gången 
skällde Pia på Vallo, som var utan
för huset. Då tog vi in Vallo. Sen 
ringde vi ägaren. Efter en halvtimme 
kom ägaren och hämtade sin hund.

Mats Jöran Jernmark, 
Klass 4

Orso
Lostbilcentrol

utför alla slags 
transporter.

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

Telefoner 
404 30, 404 51

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1964 Pris 1: — kr.


