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Kare var en hederlig gumma, äldst 
i Jämsä vid sekelskiftet. Stugan där 
Kare bodde med sin dotter och en 
dräng, var av äkta gammal bygg
nadsstil. Den lilla grå stugan såg 
kanske inte så mycket ut i främ
lingens ögon, men för Kare, hennes 
dotter Marit, drängen och hunden 
Lisse, var den fin nog. En stor öppen 
spis med en väldig gråstenskåpa tro
nade i ett höril av köket. Stugan 
hade blyinfattade fönster, höga 
trösklar och breda dörrfoder. Kökets 
övriga inredning bestod av en 1700- 
tals utdragssoffa, en hemmagjord 
säng, en kommod, två stolar och ett 
mycket gammalt hörnskåp med kur- 
bitsmålning.

Det var inget fel på tankegången 
hos den gamla, och Kare följde med 
i vad som hände i byn och byarna 
utomkring. Kare härstammade från 
Ore socken, kom till Jämsä och gick 
i vallskog så länge benen gjorde 
tjänst. Hon lät sig inte skrämmas av 
björnar som lufsade omkring i de 
nästan orörda jätteskogarna. En 
gång var Kare utsatt för en stor 
slagbjörn, som kom rusande in bland 
kohopen. Packa däg dit, där du kom 
ifrån, å riv int’ korna mina, ditt 
otyg, för då ska du få mä mäg å 
göra! Så hade gumman yttrat sig 
och sprungit emot björnen med en 
käpp i handen. Den gången blev en 
ko riven, men Kare klarade sig hel
skinnad från äventyret.

På den tiden strök den s. k. "Lort- 
gatan" förbi Kares stuga, som låg i 
gott lä för nordanstormarna. Var 
det någon som frågade efter gum
mans ålder svarade hon alltid: Ja ä 
så gammal som gata. Och att hon 
åsyftade fägatan, som strök genom 
byn, tog man för givet.

Kare var en liten och satt gumma, 
som de sista åren låg till sängs. Så 
länge hon orkade kravlade hon sig 
över sängkanten, när någon hälsade 
på i stugan. Bena vill in’ bära mej 
längre, å ja ä rakt tvungen ligga, 
fast sjuk känner ja mej då int’, sa 
Kare och log mot grannen. Där inne 
i stugan gick hennes dotter, stödd 
på kryckor, medan hon ordnade i 
hushållet. När grannen kom ville 
Marit Jonsdotter alltid bjuda på nå

Gammal finnmark skultur.

got av vad huset förmådde och un
der sådana stunder var det helg- för 
gamla Kare, som gärna såg grannen 
eller grannarna hemma hos sig. Ma
rit, Kares dotter, aktade sig för att 
ge bort något när drängen såg på. 
Drängen Kalle hade varit i huset så 
länge, att han menade sig ha något 
att säga till om, han ville liksom ha 
husbondsvälde och ansåg sig vara 
oumbärlig när det gällde jordbruket. 
Plöja kunde Kalle, även om fårorna

I nya lokaler
ha vi nu möjlighet att be
tjäna våra kunder på ännu 
bättre sätt.

Wikners Eftr., Hoten
Tel. 440 02

En vacker permanent 
till sommaren . . .

Beställ tid hos

Liljas Damfrisering
Tel. 403 06

R E N O V E R I N G
av cyklar, mopeder, ine utföres 

snabbt och förstklassigt.

B. S. Balter
Cykel- & Rep.-verkstad Tel. 40711

inte blev så raka och fina som hos 
Päder norr i byn. Kalle var tvätt
äkta rallartyp och jordbruk var nå
got han lärde sig på äldre dagar. En 
äventyrare var Kalle i unga år, i 
stensprängarlagen var han en av de 
gladaste och muntraste. Som östgöte 
kom han till jämsäskogarna och blev 
rallare och stensprängare för att 
slutligen slå sig fast hos Kare som 
jordbrukare. Drängsysslan skötte 
han med den äran, inte fick "torvan" 
ligga för fäfot.

Åren rann bort. Kare orkade inte 
längre, och så utandades hon sin 
sista suck i stugan, som stod omgär
dad av susande granar och tallar. 
Grannarna tog hand om den döda, 
och nog skulle Kare ligga fint i sin 
sista bädd. Hon kom i jord men inte 
direkt i vigd jord, någon präst var 
inte närvarande när kistan sänktes i 
mullen på Jämsä gravplats. Drängen 
ombesörjde transporten av kistan till 
kyrkogården. Den färden lär ha gått 
litet för fort, drängen var inte så 
noga med det, huvudsaken var att 
den gamla kom i jorden, mente Kal
le. Lortgatan gick förbi kyrkogården 
och efter den gatan färdades Kare 
till sitt sista vilorum. Påföljande 
sommar kom prästen till finnmarks- 
byn och öste de tre skovlarna mull 
på Kares grav. Den döda vilade allt
så i vigd jord efter ett långt livs
verk.

Marit och drängen var nu ensam
ma i stugan och fortsatte livet i stall 
och ladugård och i vårens ljusa tid 
fortsatte Kalle att plöja, nu med 
litet rakare fåror. Det var bakdag 
ofta hos Marit, och kom grannen på 
besök en så’n dag vankades det en 
smakbulle, om nu Kalle var på sidan. 
Drängen var litet snål och tyckte det 
kunde räcka med en kopp kaffe ur 
Marits panna. Glad var alltid Marit 
fast höften värkte och hon fick tidigt 
börja använda kryckorna.

Kalle och Marit har gått ur tiden. 
De vilar inte på Jämsä kyrkogård, 
men i vigd jord på annat håll. Nytt 
folk brukar den jord där Kalle gick 
bakom harv och plog, och en annan 
jämsäbo sitter på mjölkpallen i ladu
gården på krönet väster i byn.

Einar Axelzohn
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Norden 
och vi

Den nordiska tanken har en mörk 
bakgrund. Förhållandet mellan de 
nordiska folken kännetecknades av 
krig och skövling. Under 1300-talet 
drabbades Sverige av en tysk pe
netration utan tidigare motstycke. 
Hatet mot dessa främlingar drev år 
1388 Sverige och dess adel att söka 
hjälp hos drottning Margareta i 
Danmark. Hon grep tillfället. Ett 
samlat enat Norden under ledning 
av Margareta, Sveriges, Danmarks 
och Norges "fullmäktiga fru och rät
ta husbonde", besegrade i slaget på 
Falköpingsslätten 1389 den tyske er- 
övraren, Albert av Mecklenburg.

Alltid motarbetat av grannmakter- 
na vid den södra östersjökusten be
stod Margaretas verk — Nordens 
enhet — i över ett halvt århundrade, 
och den fara från söder, som sam
manförde de nordiska länderna, var 
övervunnen. Hansestädernas och de 
nordtyska furstarnas politiska stor
maktstid var till ända. Därmed bort
föll också känslan av att enheten i 
Norden var en nödvändighet. Den 
lossades och slutligen bröts den när 
Sverige och Danmark—Norge genom 
Gustav Vasas uppror gick skilda vä
gar. Margaretas stora tanke blev en
dast en flamma på mörk botten. Så 
följde åter krig och åter krig. Syftet 
har från början varit en erövring av 
hela Sverige eller hela Danmark. 
Det har funnits enstaka tillfällen, vid 
vilka det kunde förefalla, som om 
Nordens enhet skulle vinnas på den
na väg.

Dessa erövringskrig skapade dock 
ingen enhet. De syntes i stället leda 
till enhetstankens definitiva neder
lag. Sverige och Danmark kommo 
att betrakta varandra som arvfien
der.

Men enhetstanken var icke död. 
Under 1800-talet fick den ett nytt 
genombrott i Skandinavismen. Curt 
Weibull säger: "Den blev ej en
svensk nationalitetstanke, ej en 
dansk eller en norsk. Den fick färg 
och gestalt av riktningen mot enhet 
i Norden."

Det har fällts hårda domar över

KOPPÅNGSVÅR
På Koppångs myr en dag i april 
hör jag tidig vårsång bli till.

Hjortronmyr och tranbärsris 
sover under snö och is.
Småbjörk höjd av snön en gång 
luggas än av skarsnöns tvång. 
Långt från Blomtäkt drömmer kon 
om örtrik sommars myrmotion.

Stora vildmarksvidden vilar, 
medan solens heta pilar 
sk jutes ned mot snön och bökar 
väg för dropp som sig förökar.
Och i djupet vårmu siken 
väller fram från Koppångsdiken.

Underjordiskt bäcken bullrar. 
Hemligt, löftesrikt det mullrar. 
Lyssna, Tunturi och Misa!
Lyssna, människa, till vårens visa!

E. G.

V_______________________________

förra seklets Skandinavism. Den för
klarades föraktfullt vara endast en 
mun vädersskandinavism. Men det är 
denna rörelse, som gjorde slut på det 
ömsesidiga misstroendet, de många, 
långa krigsåren skapat. Skandinavis
men byggde broar mellan Nordens 
riken. Innebyggarna i de skilda län
derna lärde känna varandra. Den 
lade en fast grund för samarbete 
mellan Nordens riken, ett samarbete, 
som efterhand börjat bära rik frukt.

Skandinavismens arvtagare är 
föreningen Norden, som vill samla 
Nordens folk till samfällt arbete 
kring gemensamma uppgifter, öka 
förståelsen för varandras problem 
och — icke minst — till att i vän
skap och förtroende räcka varandra 
händerna till handslag över grän
serna.

När det sista världskrigets för
ödande ofärd bröt in över Finland, 
Danmark och Norge förlamades för
eningens verksamhet i viss utsträck
ning, men den nordiska samhörighe
ten levde och vällde fram med en 
oanad styrka, vars bestående uttryck

_____________________________ J

blev en hjälpverksamhet, som sak
nar motsvarighet i historien. Det 
var under denna svåra tid fadder- 
ortsrörelsen växte fram. När sedan 
kriget var slut och hjälpbehovet i 
de krigshärjade länderna upphörde, 
framkom tanken, att kontakten med 
fadderorterna borde få möjlighet att 
fortleva. Genom Föreningen Nordens 
medverkan organiserades det fort
satta samarbetet. Namnet fadderort 
utbyttes mot namnet vänort och pro
grammet skulle vidgas så, att varje 
ort i Sverige skulle ha en vänort ej 
endast i Finland utan även i Norge 
och Danmark. Det var en lycklig 
tanke, som redan satt sin prägel på 
det nordiska umgänget.

Vänortsrörelsen har blivit ett vik
tigt led i det nordiska samarbetet. 
Inte mindre än 147 svenska orter har 
numera skaffat sig vänorter i de an
dra nordiska länderna. Det är inom 
och med stöd av föreningarna Nor
den som vänortsrörelsen vuxit fram.

Hur går det då till när en svensk 
ort vill ha vänorter i de andra nor
diska länderna? Ja, kontakten för-

3



O B SA  SK O I-TID N IN G

medlas genom föreningen Norden, 
som ger vederbörande lokalavdelning 
anvisning på lämpliga orter i de an
dra nordiska länderna. När sedan 
kontakt vunnits mellan de olika or
ternas lokalavdelningar, blir det de
ras sak att närmare utveckla sam
arbetet.

När det gäller valet av vänorter 
söker man i möjligaste mån att sam
manföra sådana orter som förete 
likheter i fråga om storlek eller 
struktur. I Dalarna har t. ex. Falun 
Vordingborg i Danmark, Fredriks- 
hamn i Finland och Röros i Norge 
som vänorter. Leksand har till vän
orter Hörsholm, Danmark, Lilleham- 
mer i Norge samt Oulainen i Fin
land.

Syftet med vänortsrörelsen är att 
ge det nordiska samarbetet en mera 
praktisk inriktning än det hade tidi
gare. Genom systemet med vänorter 
skapar man personliga kontakter 
mellan olika orter inom Norden på 
ett sätt, som inte annars vore möj
lig-

Ett område, inom vilket man lyc
kats få till stånd ett mycket livligt 
utbyte, är skolväsendet. Det före
kommer numera i rätt stor utsträck
ning att lärare från de olika vänor
terna byter med varandra någon 
vecka under terminen.

I Leksand har ett livligt utbyte av 
skolbarn med vänorten i Danmark 
kunnat förverkligas. Ibland har det 
varit upp till ett tjugotal barn från 
Danmark, som kommit till Leksand. 
Där bo de hos skolbarn, som anmält 
sig att resa till Danmark och ledar
na hos de lärare, som sedermera re
ser med som ledare till Danmark. 
Detta system har visat sig fungera 
utmärkt. Barnen bli snart hemtama 
i sina nya hem, språksvårigheterna 
övervinnes förbluffande fort och nya 
intryck erbjuder sig varje dag. Bar
nen få leva med i bygdens liv sett 
inifrån, och de intrycken ge vida mer 
än ett flyktigt turistbesök skulle ge. 
När de tio dagarna äro tillända reser 
de danska barnen hem åtföljda av 
sina nyförvärvade svenska kamrater 
och så följer tio härliga dagar 1 vän
liga danska hem med tillgång till 
bad i Sundets kristallklara vatten 
och i en natur, som förefaller vara 
en énda stor blommande trädgård. 
Samma form av utbyte kan givetvis 
med fördel användas även av med
lemmar inom föreningslivet. Denna 
form av utbyte blir därjämte mycket

billig. Respengar och litet fickslan- 
tar, det 'ar allt. I Leksand har det 
även förekommit att enskilda famil
jer bytt bostad med en dansk fa
milj under semestern. De ekonomiska 
fördelarna med ett sådant förfa
ringssätt äro så påtagliga, att de här 
knappast behöver särskilt framhål
las.
Den nordiska tanken visade sig vara 
stark nog att uthärda de påfrest
ningar kriget skapade. Nordens län
der ha aldrig stått närmare varan-

Uppvakta MOR
även i år med en god tårta 

från

Hellborgs Hembageri
Tel. 410 68

Glasmästeri
Persienne-Tjänst

Försäljer och monlerar 
PERSIENNER.

SPISK U PO R i diverse 
modeller av glas och 
glasfiberplasl.

Allt till lägsta dagspriser

Glasmästare
H. HORVATH
Orsa, tel. 405 48

V I I T O R I A ^

Mopeden Victoria Vicky MS 5
Finns i lager. Reservdelar. Service.

Henry Sundberg
Heden, Orsa Tel. 403 88

dra än nu. Våra statsmän samlas då 
och då med grannländernas för att 
finna vägar för ökat samarbete. Hit
tills har det gått rätt trögt men dock 
framåt. Men människorna, de många 
i de djupa leden, som ha låd att låta 
hjärtat tala, ha visat att tusen och 
åter tusen fina bänd knutits över 
gränserna. Tacksamheten för hjälp 
under ofärdsåren ha tagit sig- starka 
och vackra uttryck. I Oslo bygges 
ett sverigehus för svenskar och i 
många svenska församlingar vittna 
gåvor från fadderorter i Finland om 
starka känslor av tacksamhet för 
handen, som räcktes dem under de 
svåra åren. Leksands kyrka har som 
gåva från Oulainen fått mottaga 
drottning Kristinas bibel i faksimile, 
den första bibel, som utkom i Fin
land på landets eget språk. Från 
Danmark kom den fantastiskt stora 
bokgåvan, som nu är fördelad över 
hela landet. Initiativet till denna 
gåva togs av dr Palle Rankjaer, som 
vistades som flykting i Tallberg år 
1942. Och vid hamnen i Hälsingör, 
inom synhåll från Hälsingborg, reser 
sig hög och mäktig en tre meter hög 
granitpelare, som bär upp ett sju 
meter högt kopparsegel med lysrör i 
vecken. Pelaren, seglet och ljuset vill 
ständigt utgöra Danmarks hälsning 
och tack över Sundet till Sverige. 
Texten på pelarens fyra sidor vill 
därjämte vara uttryck för nordisk 
frihetskärlek och nordiskt samarbete.

Texten lyder:
Vest: Fred og ret måtte vige for vold 

og magt 9. april 1940. Men rank 
stod Danmarks konge og folk 
under besaettelsen.

Nord: Krig spaltede Norden, men
hjertebåndet mellem nordiske 
folk bestod og julebålets*) flam- 
mehilsen lyste over 0resund fra 
kyst til kyst og fra hjerte til 
hjerte.

0st: Med broderhånd og vennesind
gav Sverige frelse til Danmarks 
flygtninge — udrustede den dan
ske brigade, der landsattes i Hel
singör frihedsdagen 5. maj 1945. 

Syd: Modstandsviljen rejste friheds- 
kamp mod fremmed vold i Dan
mark indtil de sejrende magters 
hffire befriede vort lan.

Krök Jerk

*.) Julebålet hänsyftar till att man 
i Hälsingborg tände bål på stranden 
julafton som en hälsning till étt 
mörklagt, folk.
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Mora 
Gymnasium
Orsa har kämpat väl och kan med 

heder dra sig ur striden om gymna
siet. Det blev inte riktigt vårt. Men 
äran är vår! Vi får ett gymnasium i 
Mora!

Mora vann alltså dragkampen till 
slut. Vem hade väl innerst inne trott 
något annat? Vi är likasom vana 
vid att moraborna — i början mått
ligt intresserade — så där i sista 
momangen tar sig samman och tar 
hem, vad som hotar gå dem ur hän
derna. Historien upprepar sig, heter 
det ju. För det var väl så, att förste 
Gustav i allra sista stund hämtades 
hem till Mora från norska gränsen. 
Ett envist rykte vill ju annars göra 
gällande, att ädlingen självmant sök
te sig tillbaka till Mora för att där 
hämta sin kvarglömda hatt — nå
got som 400 år senare resulterade i 
ett allmänt rännande på brädlappar 
genom niomilaskogarna för att just 
"hämta hem kungens kanna".

Alltnog. En dag i mars stod av
görandet. Ännu vid sju-nyheterna var 
kampen oavgjord. Men klockan 10.15 
hade Mora värt gymnasium. D. v. s. 
ett gymnasium på papperet men ing
et på Broåkern. Häromdagen var jag 
ner till Mora för att se på tomten 
— och på Tomtebo, där man ska sät
ta igång i höst. För redan nu är så 
många elever anmälda, att det blir 
fullt i en reallinje (30 st) samt 
många nog för en latinlinje (15—20 
st).

Vid "Volvo" på andra sidan bron 
(från oss räknat) tog jag av på en 
smal väg, som förlorar sig in bak
om en skogbevuxen kulle. Där var 
så idylliskt, så jag fick lust att rita 
en liten skiss i ritblocket. Här intill 
ser Ni alltså, hur det ser ut just 
vid den plats, där Mora gymnasium 
ska stå färdigbyggt år 1959. Ett 
stort, ödsligt gärde där till vänster 
har arkitekterna just i dagarna fått 
till tummelplats — få se vad deras 
fantasi kan skapa fram där. Sen får 
man väl räkna med, att bygget tar 
fart någon gång under år 1957. Efter 
1959 är det så meningen att bygga 
vidare på en ny realskola — eller

i  Htxsrvud-s

\ - * •

TECKNING: Där gym nasiet skall ligga av Hasmats
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i

' j

\ . V
A \ . v
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TECKNING: Tomtebo. av Hasmats
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kanske rättare en byggnad för nio
åriga enhetsskolans högstadium.

Ett tåg dånade just fram över 
järnvägsbron där borta, och jag 
konstaterade med tillfredsställelse, 
att tåg mot Orsa utan jäkt kan nås 
på fem minuter. Och i norr skymta
de Dalälvens lugna vattenspegel — 
längre mot öster dold av ett par 
ultramodernt oroliga radhuslängor, 
just nu under uppförande.

Men hit kommer inga gymnasister 
i höst. De kommer att dväljas i and
ra salar. Landstinget har en bygg
nad, som blir hyresledig, när Lant- 
hushållsskolan i höst får flytta in i 
nya lokaler i Rättvik. Tomtebo heter 
stället, som jag finner nära Utme- 
lands-monumentet vid Siljan ett par 
kilometer sydväst om Mora. Blivan
de elever vare dock ej oroliga — 
bussar gå ända fram till porten! Och 
taxibilar ska gå i skytteltrafik med 
lärare mellan gymnasiet och real
skolan. Tomtebo är ett tvåvåningars 
trähus i gult och vitt, inramat av 
fruktträdgård och långa björkalléer. 
Ett rödmålat, vinkelbyggt uthus i 
två våningar med vindflöjel på taket 
skyddar mot nordliga vindar. I hu
vudbyggnaden ska två salar på ned
re botten snyggas upp så att de blir 
riktigt trivsamma. Till ett annat år 
ska man för resten på andra botten 
ordna med särskilda institutioner för 
fysik och kemi, men första året får 
man låna sådana lokaler och gymna
stiksal av den intilliggande folkhög
skolan. Av materiell finns vid gamla 
samrealskolan inget överflöd, så allt 
vad gymnasiet behöver i den vägen 
nyanskaffas komplett redan tills för
sta terminens början.

Mycket skulle väl Inte just nu 
återstå att tillägga. Men kanske bli
vande förstaiingare ändå bör upp
lysas om, att Tomtebo inte tar emot 
förrän någon månad efter terminens 
början. Kanske blir det Mora brand
station, som en dag i slutet av 
augusti slår upp sina portar för er. 
Minns då, att det bara är ett provi
sorium på kort tid!

Vi här uppe i Orsa avundas inte 
Mora, som nu får sätta till alla klu
tar för att gå i land med sin dryga 
uppgift. Men vi gratulerar Mora till 
en stor framgång på det kulturella 
området. Och vi vill önska alla bli
vande moragymnasister god trivsel 
och framgång i studierna! Rektor 
Ryding från Värmlands Sunne är 
välkommen till starten!

Hs.

Klass 7 i Kyrkbyn. R o s é n -

Bakre raden (från vänster): Margareta Eriksson, Junis Hansson, 
Else-Gun Olsson, Gunnel Lundström. Andra raden (sittande): Ingrid 
Berg, Mona Martinsson, Anita Nilsson, Siv Olsson, Ella Budh. Första 
raden (knästående): Hans Larsson, Larry Smids, Olle Norgren, Kjell 

Olsson, Per-Åke Finnpers. Lärare: Erik Jämtén.

Vid köp ao radio
kan N i med fö rtroende vänd a E d e r till oss. V i  ha fö ljande  m ärken i la g e r :

C o ncerto n , D ux, Luxor, M a rc o n i, N ornan , Ph ilips, R ad io la , Siem ens. 
R ep ara tio nsve rkstad , R ad io ve rkstad .

ORSA CYKEL- § SPO RTAFFÄR
Tel. 4 0 2 8 1 , bost. 4 0 3 8 3 . Repr. för A B  Cylcelfabr. M onark, Varberg

Orsabor!
liar Ni någon lokal som är, eller genom smärre 
ändringar kan bli lämplig för hantverk eller indu
stri, så anmäl detta till Kommunalkontoret (kom
munalkamreren) tel. 409 50.

Orsa Industrikommitté skall nämligen loisöka 
skaffa Er lämpliga ”hyresgäster” i dessa lokalen
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Aseaskolan, som även inrymmer verkstadsskolan.

Aseas 
Pojkhem 
i Ludvika

Pojkhemsrörelsen vid Asea Ludvi- 
kaverken startades 1944 då det visa
de sig att traktens egen ungdom icke 
kunde fylla Aseas behov av yngre 
arbetskraft. Till pojkhemmen har 
under åren kommit pojkar från hela 
Sverige och även från grannländerna, 
särskilt från Finland.

I pojkhemmen bor pojkarna dels i 
småförläggningar med 8 pojkar i 
varje* dels i större med 10 pojkar i 
varje hem. I varje pojkhem finns en 
föreståndarinna och en förläggnings- 
chef. För helinackordering- betalar 
pojkarna en avgift som varierar 
efter ålder och som dragés på lön.

Dä pojkarna anställs får de börja 
som verkstadsbud och överflyttas 
efter någon tid till annat arbete vid 
maskiner, bandmontage, till serviee- 
eller laboratoriearbete o. s. v. som 
lärlingar. En del pojkar söker till 
Verkstadsskolan, som är treårig och

Interiör från verkstadsskolan.

ger en grundlig yrkesutbildning. De 
två bästa i varje halvårskurs får 
praktisera vid Aseas verkstäder i 
Walthamstow, London, ett halvt år 
och det är ju något att gå in för.

Till pojkhemmen hör en fritids
lokal med slöjdsal, bordtennislokal, 
marketenteri och samlingssal med 
scen. Pojkarna har en egen idrotts
förening, IK Olympia, med fri idrott, 
fotboll, terränglöpning, orientering, 
skidor, bandy, ishockey och bordten
nis som aktiva grenar. En del täv
lingar arrangeras av föreningen och 
deltagandet i traktens ungdomstäv- 
lingar och serier är 100-procentigt. 
Varje år utkämpas klubbmatcher i 
fri idrott och fotboll mot pojkhem
men i Västerås. Till övriga fritids
sysselsättningar hör snickeri, modell
flyg, skivstångsträning, gymnastik, 
amatörteater, fotokurser, radio- och 
kanotbygge.

Pojkarna inbjudes årligen till en 
tävling "Poängjakten", som går ut

Teorilektion där eleverna få r  lära sig 
ritningsläsning.

på att samla så mycket poäng som 
möjligt genom skolgång och andra 
studier, idrott och annan ideell fri
tidsverksamhet, samt genom arbets
prestationer och uppförande på ar
betsplatsen och i förläggningen. Pri
serna utgöres av pengar, segraren 
får 100 kronor och sammanlagda 
prissumman är 1.000 kronor.

Två gånger om året får pojkarna 
fria hemresor, detta för att de som 
har sina hem långt borta skall få råd 
att resa hem under jul och semester.

Närmaste arbetsförmedling kan ge 
ytterligare upplysning om Aseas 
Pojkhem, där finns också prospekt 
över rörelsen och personalen där 
hjälper till rätta om någon vill söka 
till Asea Ludvikaverken. I slutet av 
maj kommer dessutom i avgångs
klasserna i Orsaskolorna att visas en 
film från Asea och pojkhemmen.

Vivan Eriksson

Interiör från verkstadsskolan.
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Klass 7 i Digerbergets skola Foto: Ro.sén

Längst bak: Eva Gustafsson, magistern Tore Johansson, Aina Jons
son, Gullan Trogen. Nästa rad: Ingrid Berg, Margit Jonsson, Elsa 
Jonsson, Ingegerd Larsson, Lisbeth Jönsar. Andra raden: Leif Berg, 
Lars-Erik Larsson, Stig Nirs, Arne Callman, Björn Nyström. Främ
sta raden: Lars-Evert Spännar, Ove Sundqvist, Arne Norström, Bör

je Andersson, Ove Ståbis.

Föräldrarna och 
barnens utespring

Folkskolstyrelsen och barnavårds
nämnden i Orsa sände under mars 
månad ut en vädjan till föräldrarna 
angående barnens sena kvällsvanor. 
Barnen borde vara Inne efter kl. 21 
under tiden 1 april—30 september 
och efter kl. 20 under tiden 1 okto
ber—31 mars, såvida de inte vore i 
målsmans sällskap eller hade någon 
alldeles speciell anledning att vara 
ute längre, t. ex. för att gå ett ären
de e. d. ,

De föräldrar, som ville vara med 
om att på detta sätt begränsa ute- 
springet på kvällarna, skulle skriva 
under en talong och lämna till veder
börande lärare.

Hur gick det nu med detta? Kom 
det inte några "svar" ? Många har 
frågat så. Och därför ska här läm
nas några uppgifter om resultatet.

Det fanns 869 barn 1 våra skolor, 
då cirkulären utsändes. Positiva svar 
har inkommit från inte mindre än 
825 barns föräldrar. Det blir 95 %. 
Det är en överraskande stor siffra. 
Visserligen har vi förut kommit upp 
till 98—99 %, men då har det bara 
gällt barnen i småskolan. Och det 
blir ju något helt annat, då man tar 
med alla, även de "stora 7:orna'' 
Resultatet är alltså glädjande.

Med svaren har det också kommit 
en hel mängd brev från föräldrarna. 
Nästan alla har varit tackbrev. 
"Tack för den hjälp Ni härmed gett 
oss föräldrar", skriver en mamma. 
"Hoppas alla skriver på och sen ock
så tänker på vad de skrivit på", sä
ger en annan. "Här är en familj, 
som låter barnen vara ute hur som 
helst, det har varit så besvärligt, då 
våra barn hört deras skrik ute, sen 
de själva kommit i säng", berättar 
en tredje. Många har bara skrivit 
ordet "Tack!" En hel del har också 
ringt och tackat. Här kan man tyd
ligen utan överdrift påstå att skol
styrelse och barnavårdsnämnd är på 
samma linje som föräldrarna.

Två undantag bekräftar regeln. 
En pappa förklarar nämligen, att 
han inte alls vill tillse, att barnen 
kommer in viss tid på kvällarna. Och 
från ett annat hem kommer medde
landet: "Är emot skrivelsen".

Det är Intressant att studera siff
rorna för de olika skolområdena var 
för sig.

I Stackmora och Nederberga skol
områden redovisas 100 % positiva 
svar. Nästan lika fint är det 1 Diger
bergsområdet, som har 99,4 %. Han
sjö kommer därnäst med 97,4 %. 
Kyrkbyn har tyvärr åkt ned en bit 
på skalan, om man jämför med tidi
gare resultat, och kommer nu upp

Prova den 
d j u p f r[y sta

Orsakakan
Härligt god — 
som hembakad

Fråga efter den 
i ortens affärer.

Tel. 401 98

till 94,1 %. Anmärkningsvärt är här, 
att en enda av de sexton läraravdel- 
ningarna drar ner resultatet hela
3 %.

Kallmora och Skattungbyn kom
mer sist. Kallmora har dock 92 %, 
och hade man bara tagit med kl. 1— 
6, skulle det ha blivit 100 %. Skatt
ungbyn kommer långt ned med 
endast 77 %. I-I. H.

r------------------------- ^
När vinden städas
se efter om där finns gamla 
nummer av Orsa Skoltidning.
Nr 2/1931 (ritad Orsakulla på 
första sidan), nr 4/34 (barn 
och ljus), nr 4/37 (flicka med 
halmbock) och nr 1/38 (kocka 
i skogskoja) köpes för 5 kr 
per st. För nr 3/47 och 4/48 
betalas 3 kr. Lämna in tid
ningarna till närmaste skola 
eller till Folkskolexp., så kom
mer pengarna på posten.

V .______________________________J
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HANSJÖ-FLICKORNA

Tre käcka flickor i Hansjö har till
sammans bildat ett litet kapell, som 
uppträder och spelar och sjunger 
överallt där folk vill ha en glad un
derhållning'. De tre är Berit Nääs, 
Gunnel Hansson och Margareta Sjö
din.

När Skoltidningens fotograf kallar 
ihop flickorna för att få ta ett kort 
på dem, berättar de, att de nu upp
trätt tillsammans i 3 år. Första 
framträdandet av de tre var vid Hög
sommarfesten på Höghed.

— Men usch, vad vl var nervösa 
då, säger Berit.

—- Ja, men det var nog än värre, 
när Margareta och jag spelade på 
Barnens Dag, säger Gunnel. Det var 
allra första gången vi uppträdde, och 
där var det ju många tusen åhörare. 
Det var hemskt! Det var när vi hade 
gått på Hagströms dragspelskurs.

Gunnel och Margareta spelar dess
utom också fiol i musikskolan. Men 
dragspel är mycket roligare, försäk
rar de båda två. Det är mycket 
klämmigare!

"Hansjö Flickorna" hör till NTO- 
revyn, som reser runt med sin under
hållning, så flickorna har redan varit 
vida häromkring och spelat i Ingels 
och Insjön, i Bollnäs och Gagnef.

— Och till lördan ska vi till östan
vik, säger de. För det mesta är det 
Jugås Erik som skjutsar oss, så vi 
har roligt värre.

— Hur ofta tränar ni?
— Ja, vanligen får vi inte tid med 

mer än en träningskväll per vecka,

Fler och fler 
förstår fördelen

av att göra sina inköp 
hos oss. Specialaffären i

Porslin, 
Husgeråd och 
Presentartiklar.

Se även våra pris
värda trasmattor.

HEDSTRÖMS  
BOSÄTTNING EFTR.
Tel. 407 61

för vl får ofta uppträda och spela 
flera kvällar varje vecka.

— Men blir det inte drygt ?
— Jo, visst blir man trött ibland. 

Isynnerhet hela danskvällar är myc
ket dryga. Men det är roligt i alla 
fall, försäkrar de alla tre.

Och att det är roligt att spela, det 
både hörs och syns, när flickorna så 
klämmer i med Gärdebylåten, som 
nästan blivit deras signaturmelodi. 
Vi önskar "Hansjö Flickorna" all 
möjlig framgång med deras triv
samma hobby. D. H.

Välkommen in och se
sommarens mode i 
klänningar och hattar. 
Finns i stor sortering.

K. J. DAHLS EFTR.
Orsa, tel. 401 91

Sommartid 
kokar vi elektriskt!

Kokplattor och ugnar
bäst från specialaffären.

M ORA-ORSA  
ELEKTRISKA AB

Orsa, tel. 401 92

Tonettexamen.
Följande elever har avlagt prov 

för diplom I:

417 Per Erik Laggar, Digerberget 6.
418 Bo Bälter, Kyrkbyn 5.
419 Sonja Johansson, Kyrkbyn 5 B.
420 Gunilla Mineur, Kyrkbyn 5 B.
421 Bo Svensson, Kyrkbyn 5 B.
422 Margareta Tallberg, Kyrkbyn 

5 A.
423 Anita Lundgren, Kyrkbyn 5 A.
424 Britt Tuneld, Kyrkbyn 5 A.
425 Margareta Hahne, Kyrkbyn 5 A.
426 Birger Mårsén, Skattungbyn 4.
427 Margareta Svalas, Skattung

byn 4.
428 Barbro Heden, Skattungbyn 4.
429 Ann-Marie Karner, Skattung

byn 4.
430 Ingegerd Kusén, Skattungbyn 4.
431 Anni Lindh, Digerberget 5.
432 Inger Norin, Digerberget 5.
433 Kerstin Bäckar, Digerberget 5.
434 Lisbeth Hägg, Digerberget 5.
435 Gerd Stigsdotter, Digerberget 5.
436 Ingrid Helgesson, Digerberget 5.
437 Cathrin Mårthen, Kyrkbyn 4 A.
438 Inger Landin, Kyrkbyn 4 A.
439 Karin Eklund, Kyrkbyn 4 A.
440 Lilian Lorenz, Kyrkbyn 5 A.
441 Ing Marie Nilsson, Kyrkbyn 5 A.
442 Monika Lindkvist, Kyrkbyn 4 A.
443 Agneta Bruks, Digerberget 5.
444 Lisbet Bruks, Digerberget 5.
445 Margareta Nyström, Diger

berget 5.
446 Agneta Käck, Digerberget 5.
447 Maud Lorenz, Digerberget 5.
448 Bernt Svedin, Kyrkbyn 5 A.
449 Ingrid Granlund, Kyrkbyn 5 A.

—0—

Musikdiplom III.
Här presenteras de elever i musik

skolan, som med flit och intresse del
tagit i undervisningen i fem år och 
som därför fått diplom III:

29 Gertrud Back, Kyrkbyn.
30. Birgitta Jonsson, Kyrkbyn.
31. Kerstin Hellstrand, Kyrkbyn.
32. Kristina Björkman, Berget.
33. Anita Söderblom, Åberga.
34. Kaisa Bäcklund, Kyrkbyn.
35. Lena Hellspong, Kyrkbyn.
36. Anna Lena Olsson, Kyrkbyn.
37. Inga Ljunggren, Kyrkbyn.
38. Gunnel Hansson, Hansjö.
39. Görel Tönnberg, Hansjö.
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N ä r  vi sitta i vår bänk . ..

NÄR JAG BLIR STOR
När jag blir stor ska jag bli flygare. 

Jag tyckte det var så roligt att flyga 
mellan Malmö och Köpenhamn. Då 
skall jag flyga till andra länder och 
se så vackra saker: till Paris och se 
Eiffeltornet och till Jerusalem och se 
K. F. U. M. och till Amerika och se 
kobojs.

ANDERS ÖSTLUND, klass 2 B

Vårvers
Om våren är det roligt, 
för då är det soligt.
Snön har börjat smälta, 
så att det går att tälta.
Taken de droppa 
och träden börja knoppa. 
Blommorna slår ut, 
och det utan prut.
Sipporna de fromma 
får bråttom att blomma. 
Orientering börjar nu 
för klass sex och sju. 
Konstnären han målar, 
och bäckarna porlar.

Per-Uno Wallin, 
klass 4

En vårprom enad
I dag har vi varit ute och gått 

för att se på fåglar. Nedanför Bo- 
nanders såg vi flera bofinkar ute på 
en åker. De var röda på bröstet, blåa 
på huvudet och gråbruna resten av 
kroppen. När vl kom ut på stora 
landsvägen och hade gått en bit på 
den, såg vi några tofsvipor på en 
åker. Vi försökte smyga oss dit, men 
då flög de. Då vi kom ner till sväng
en, gick vi ut på åkrarna och följde 
dem ner till Graven. Vi såg storspo
var och ringduvor där nere. Sen gick 
vi till skolan igen.

Lisbetlj Holmberg, 
Klass 5

Sätt färg... Alcro BELL satin
Den moderna männi
skan ställer s t o r a  
krav på en r i k t i g  
färgsättning i sitt 
hem. Det finns idag 
en mängd institutio
ner, företag och en
skilda, som verkar 
för att vidga för
ståelsen för f ä r g  i 
vardagsmiljön.

S ä l j e s  a v :

— den nya latexfärgen från Alfort & Cron- 
holm —■ har kulörer som utvalts i samråd 
med medarbetare inom Svenska Slöjd
föreningen. Dessutom har BELL SATIN 
givits de rätta egenskaperna för en ny, 
bland hemmamålare ganska okänd mål- 
ningsmetod — ROLLER-metoden. BELL 
SATIN har därmed blivit just den prak
tiska, mångsidigt användbara och högklas
siga väggfärg för amatörmålning, som 
A l f o r t  & C r o n h o l m  har strävat efter 
att framställa. Sätt färg med B E L L  
S A T I N  !

HEDINS F Ä R G H A N D E L  - ORSA

En god nyhet från

J ubileumskakan
med mejerismöi*

C. G. NYSTRÖM
Konditori & Bageri 

Orsa. tel. 400 38

Ett gott urval ger ett gott val!
E L E K T R O L I X

K Y L S K Å P

Välj bland 12 nya modeller

ökade kylutrymmen 
utan merkostnad.

Se dem hos

HUSQVARNA ocli 
CRESENT

Mopeder o. mopedscooters, 
samt cvklar o. motorcyklar.

Nya modeller.

Se dem och provkör hos

j  i  i
Orsa Tel. 409 00

Tillförlitliga märken:

H I L L M A N
ISABELLA

DKW
Stor sortering av reservdelar 

och tillbehör

RYBORGS MOTOR AB
Orsa. tel. 402 03

10



O B SA  S K O L T ID N IN G

Damer!
Kom in och prova ut cn fin 
STRÅ HATT för sommaren.

Albert Andersson
Modeaffär, Orsa, tel. 400 04

Allt i livsmedel
Djupfryst

Erikssons Livsmedel
Tel. 402 33

Vägen till körkortet

b ä s t  g e n o m

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

c L  c L a c k
RAK- & F R I S É R S A L O N G

Rekommenderas!

s En bil för svära vägar, 
— för vära vägar.

A — för alla vägar.

Ä Biltjänst, Orsa
B Uno Carlsson

Tel. 401 56, 404 90

Sommarskor
för stora och små. 

Aktiebolaget

Orsa Skomagasin
Orsa Tel. 400 37

Det är rätta tiden 
att tänka på vårplan
teringarna i trädgården.

Extra fina fruktträd, bärbus
kar och rosor.
Glöm ej att pryda hemmet 
med blommor.

Mors Dags- och 
realblommorna 
finner Ni hos

L e v e n i u s  Blomsterhandel
Tel. 40092, trädg. 40120 ankn. bost.

gitarrer
För trädgården:

klarinetter bok och stålrör, vil-
tonetter stolar, parasoller.
munspel

För semesterturen:Strängar av alla slag
Hemslöjd i textil och trä Tält, 2 personer 77: 5U
Suvenirer 3 - 4  > 113: -
Leksaker

Musik & Hemslöjd K0NSL™
G. Klockar Tel. 403 20 Ovan Siljan

bättre gåva än ett ur . . .

Urmakare Gust. Heigeson
Tel. 408 05

Praktiska trädgårdsmöbler

Carl A. Pettersson

Inneh.: Olga Parde

Allt i branschen!

Affären etablerad 1913 

Tel. 402 08
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MELKA-HANES
herrunderkläder

med töj-testad trikå, tvättsä- 
ker resår, 9-trådig nylonför- 
stärkt sömmarpasskrympt väv.

Priser: Herrtrosa 5: 95, herr- 
undershorts 6: 75, herrunder- 

tröja 5: 95.

fc&tglutds
Telefon 400 05, Orsa

Knallsensation!!
Motorcyklar, Mopeder, Velocipeder 
Scooters

Nya Järnhandeln
Telefon 402 52

Billiga
TAPETSTUVAR

för

sommarstugan
finns hos

Orsa Färghandel
Tel. 403 40

En vårdag
Jag var hemma, och jag visste in

te, vad jag skulle göra. Jag satte 
mig på en stol för att fundera, men 
så kom jag på att jag skulle gå ut i 
naturen.

Snön låg kvar, men på en del fläc
kar var det bart. Jag gick nedför en 
backe. Det var så vackert att se sig 
omkring. Fåglarna kvittrade, bäc
karna porlade, och löven höll på att 
spricka ut. På sidan om vägen var 
det fina björkar. Jag hoppade av vä
gen och upp i dikeskanten. Sedan 
bröt jag av några kvistar och lukta
de på dem. Det var så ljuvligt att 
känna denna doft. Det doftade vår.

Sedan gick jag vidare och kom ned 
till en bäck, en liten obetydlig bäck, 
som rann nedför backen. Vid sidan 
om bäcken stod en ensam liten vide
buske. Det var små söta videkissar 
på den, så jag kunde inte låta bli, 
utan jag tog en kvist utav den ock
så.

Nu hade jag varit borta så länge, 
så jag var tvungen att gå hem. När 
jag kom hem, satte jag kvistarna i 
en vas och ställde den på bordet. 
Det var, som om de prydde upp hela 
stugan.

Ingrid Andersson, 
klass 7

Djurtransporter
utföres bäst och 
bekvämast av

Anders Jemt
Slältberg, Orsa, tel. 403 44

Gör ett besök i
vår moderna livs
medelsbutik.

Självbetjäning

Mjölk och grädde
Prova den djup
frysta Orsakakan!

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48

A pril och prinsessan Vår
Det började våras. Blåsippor, tus

silago och alla möjliga blommor bör
jade krypa ur sin vinterbädd. Det 
var den första april.

Blåsippan: "April, du får inte lura 
oss så som du gjorde i fjol!"

Tussilago: "O, om prinsessan Vår 
vill komma snart, men det är en hel 
månad dit."

Vitsippan: "I går var det vackert 
väder och se, hur vädret ser ut i 
dag! Tänk om våra ungar fryser 
ihjäl!''

April: "Ha, ha, ha, ni klagar och 
klagar allihop! Tänk om jag skulle 
vara så missnöjd med er!"

Vårlöken: "Det är lika bra vi kry
per j säng igen, tills prinsessan Vår 
har kommit!"

Det hade varit ruskigt en hel må
nad, och blommorna hade bara tja
tat och tjatat på April.

Blåsippan: "I dag kommer prin
sessan Vår."

Vitsippan: "Ja visst, det är första 
maj i dag!"

Rätt som det var kom prinsessan 
Vår springande.

Prinsessan Vår: "Hej på er alli
hop, nu är jag här igen!"

Tussilago: "Så bra, att du kom,
April har bara lurat oss!

Prinsessan Vår: "Fy skäms, bort 
här ifrån!"

April: "Jag har ångrat mej. Jag 
ska aldrig luras mer."

Prinsessan Vår: "Låt se det då,
men nu får du gå bort, så ska jag 
ordna så att alla blommor kommer 
opp!"

Lisbeth Östlund, 
klass 4

Varför är du §å glad?

Jo, jag har varit till

Koru-Nyströms Kiosk
på Centralplan och käkat

korv och glass.

Ja, det är ju det enda stället 
i Orsa, som är öppet då alla 
andra har stängt.
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På cintermete.
Rolf Ström, klass 5.

När vi åkte på 
masonitskivor

En dag när jag och Kjell spelade 
vippa, frågade jag om vi skulle åka 
på masonitskivor. Men du har ju ing
en att åka på, sa Kjell. Då gick jag 
in och frågade farfar om jag fick 
en skiva att åka på. Det fick jag. 
Sen tog vi skivan och gick till In
dusbacken och åkte. Först åkte Kjell, 
och när han kom och åkte neröver 
backen var det så det sprutade snö 
över honom. Men när jag skulle åka 
ramlade jag av och fick munnen full 
med snö. När vi hade åkt några 
gånger till, började jag frysa om 
händerna, så vi for hem.

Arne Andersson, 
Klass 3

I Stockholm
I påsk var vi till Stockholm. En 

dag var vi till Skansen. Först såg vi 
sälar. Det luktade sill, så jag fick 
lov att hålla för näsan. Sen såg vi 
isbjörnar. Dom var också roliga. Jag 
såg fåglar. Det var storken. Ja, det 
var så många, så ja g har tappat 
bort namnen på dem. Och vi såg var
gen och lokatten. Och så såg vi på 
aporna. Det var så roligt att se på 
dem. Dom satt och åt banan. När 
dom hade ätit upp dem så det bara 
var en liten bit kvar så slängde de 
bort dem. Och så sprang dom och 
tiggde mera. En annan dag var vi på 
museum. Där såg man allt möjligt. 
Man såg kläder som dom hade haft 
förr i världen. Och så var det en 
kung av sten. Och så frågade min 
faster, om Maud visste vilken kung 
det var. Men Maud visste Inte det. 
Men det visste jag. Jag sa att det 
var Gustav Vasa. Och det var rätt. 
Jag bara gissade. Sen fick vi lov att 
åka hem. Kerstin Lorentz, 

klass 2

Ett meddelande till 
Orsa kommuns ungdom.

Om någon vill förlägga sina vidare 
studier i Stockholm, är det en stor 
förmån att få bo pä något av Stads
missionens studiehem på Reimers- 
holme.

Helinackorderingskostnaden är 175 
kr. per månad. Ansökan till flick- 
hemmet skall sändas till dess före
ståndarinna, fru Anna Lundgren, 
Vindragarvägen 15—17, Stockholm, 
och till pojkhemmet sekreterare Äke 
Westerberg, Reimersholmsgatan 34, 
Stockholm. Med ansökan, som skall 
sändas snarast möjligt, skall bifogas 
intyg från rektor, lärare eller präst, 
att sökanden kommer från ett gott 
hem, att densamma är mogen för 
vidare studier och under personligt 
ansvar i frihet kan vistas på hem
men. I ansökan skola reflektanter 
uppge ålder, som helst ej bör under
stiga 18 år, och den skola de sökt 
till.

Har någon lyckats att komma in 
vid något av hemmen, har Ni sedan 
möjlighet att söka stipendium ur 
Magda Jenners ungdomsfond, där den 
har företräde, som efter behovspröv- 
ning kan erhålla statsstipendium.

Magda Jenner

Bränd KALK och 
KALKSTENSM)OL

av  högsta k va lité e r 
t ill fö r d e la k t ig a s t e  
p rise r e rh å lla s  från

AB Skallungbyns Kalkbruk
Mässbarken Telefon 50021

Välkommen till

A n n i e s Damfrisering
Vasleråkem Tel. 410 80 

Allt för  hårets v ård !

Ett vackert minne från konfirma
tions- och examensdagen blir ett

PORTRÄTT
från

TEGMANS Foto
Tel. 400 93

Specerihandla hos OSS!
— God sortering —

Lundblads Eftr.
Tel. 402 25

Skinnknuttar 
och mopedister!

Skinna upp Er lios

Tel. 403 88

Pälsvaror mottagas för 
sonimarförvaring i 
modern kylanläggning.
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Charkuteri- 
varor med kvalitet

finner Ni hos 

©

Slakteri AB, Orsa

Till examen 
och konfirmation
— gåvor med bestående värde . . .

Stjärnur 
Guld
Silver

Rich. Thorby
Tel. 400 90, Orsa

Klädfrågan
till EXAM EN är ej längre något 
problem. Gör ett besök på Barn
garderoben och Ni skall finna att 
aldrig tidigare någon vår har det 
funnits så mycket färggranna och 

trevliga plagg till överkomliga 
priser.

Jättepopulärt just nu:

Sidenfodrad vä§t
Pris 10 år 12: 50.

i 6 * Z .

'?c.
(.->  j 'C ?

~ ' / m

Garderoben
b

-  Lennart Olsson -  

Tel. 40219 
ORSA

TECKNING: Jag plockar blommor av 
Elsbeth Ors, klass 3

TECKNING: En vårdag av 
Inger Stigsdotter, klass 4

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Mora, tel. 100 00

TECKNING: av Inger Granath, klass 7

TECKNING: av Maj-Britt Höst, klass 7

TECKNING: Pä väg till pingstbal av 
Ingegerd Hansson, klass 7

Har Ni provat H ästens 
s y s t e r s k o ?

Mycket bred och rymlig läst.

SEGERS Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32
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TECKNING: av Benny Ericsson, klass 7

TECKNING: av Ingrid Andersson, klass 7

TECKNING: Våren av 
Lena Berggren, klass 5
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

II

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

9  Värme-, Vatten-,
#  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 400 94

T A P E T S E R I N G
Rums- och Byggnad smålning:
Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Tel. 400 67

Omsorgsfull
P E R M  A N E N T N I N G

utföres av

GULLY BOHMAN
Holen, tel. 440 49

C. F. C arlsso n  AB 
Å K D O N S F A B R I K
Orsa, tel. 40188, bost. Holen 44058 

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggn adssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKO M M EN D ERAS !
Tel. 440 01

G U M M I -  
ve rkstad
B ilr in g a r , Batte 
r ie r , Snöked jor, 

Bensin , O ljo r .

Orsa
Ringcentral

A lf  Andersson 
Te l. 403 55

EN SAGA

En gång för länge sen fanns det ett 
troll, som hette Klumpeduns. Du und
rar kanske, varför han hette Klumpe
duns. Jo, så hette han, för han var så 
stor och tjock. När Klumpeduns fyllde 
350 år, skulle han ha kalas.

Han tog på sig sina sjumilastövlar, 
och gick över skogar, berg, sjöar, flo
der, land och hav. Ja, han gick över 
hela jorden och letade efter prinsessor 
och prinsar för att visa gästerna. När 
han hade 49 prinsar och 34 prinsessor, 
gav han sig i väg till berget. Där släng
de han dem i burar, som käringen hade 
ställt i ordning, när han var borta.

Men, vad nu då? Det hördes stim 
och en argsint stämma inifrån berget. 
Det var bara trollgubben, som var arg 
för att käringen inte hade dukat bor
det, för snart skulle gästerna komma. 
Maten hade hon glömt att göra i ord
ning. Det var ett liv, och i sin förtviv
lan stjälpte de omkull burarna, så att 
dörrarna for upp, och prinsarna och 
prinsessorna rymde.

När trollkäringen och gubben blev 
varse, att barnen var borta, blev de så 
arga, att de sprack. Men när gästerna 
kom, blev de så förskräckta, att de 
ramlade baklänges, och just då gick 
solen upp, så att alla trollen blev ste
nar. Och nu är sagan slut.

Gerd Stigsdotter, klass 5

NÄR VI RESTE TILL 
DALSLAND

En vecka efter examen förra året 
reste jag, mamma, pappa och farmor 
till Dals-Högen i Dalsland.

Vi åkte först till Malung, men vi 
stannade inte där, utan fortsatte till 
Vänern, där vi åt.

Vägen till Dals-Högen var väldigt 
krokig och lång. Det var bara berg.

Moster Karin hade inte väntat oss 
den dagen. När jäg kom in, sa hon: 
”Nu har du allt gått fel.” Hon kände 
inte igen mig.

Vi fick mycket god mat varje dag. 
Jag, Hans och Anders hade så roligt. 
Jag åkte på Anders lilla cykel.

Det var bara två gårdar och tull
huset där i Högen. På en kulle var det 
ett stort hus, men det bodde ingen där. 
Det var en trädgård där, som vi aldrig 
sett maken till. Det var stora rosen
buskar, som blommade, och mycket 
annat vackert fanns där också. Vid 
ett tillfälle åkte vi ner till Kornsjön 
och badade. Det var härligt vatten där, 
tyckte vi.

Karin Moraeus, klass 6

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.
Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 50037 M ä s s b a c k e n

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad 

Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser och markiser på 

beställning.
B i l l i g a  p r i s e r !

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl 8.00 — 17.oo

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, Listverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
Oljonsbyn, tel. 403 46 

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

Glas, Porslin, Specerier och 
Manufaktur

E R I K  W E S S T R Ö M
Q  Utför Värme-, Vatten och
0  Avloppsledningar av alla
0  slag.

Reel behandling-! Billigaste priser! 
Tel. 401 19
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Diakonidag i Hansjö. F° to : Rosén

En stor diakonidag gemensam för socknens alla diakonisyföreningar 
var den 25 april anordnad i Hansjö bygdegård.

Skol  n y t t
Simundervisningen 1956

Anmälningar till årets simkurser 
skall detta år tagas upp i skolorna 
före maj månads utgång. Det är me
ningen att idrottsföreningens simsek- 
tion, som organiserar simkurserna, 
ska få möjlighet att göra gruppindel
ning och göra upp schema före kur
sernas början, så att själva kurstiden 
inte behöver användas för organisa
tionsarbete utan undervisningen kan 
komma Igång omedelbart.

Simlärare blir badmästare Gösta 
Karlsson, Stockholm, som också var 
simlärare förra sommaren. Hans 
medhjälpare blir Arne Berglund, 
Orsa.

Ny instruktion
för distriktets tillsynslärare har 

antagits av folkskolstyrelsen.

Ändring i timplanen?
Skolstyrelsen har gjort framställ

ning att även kommande läsår få 
tillämpa ändrad timplan för klass 6,
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Nr 107 —  16 maj 1956  

Utgives av O rsa Lärareförening 
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så att tiden för engelska minskas 
med en timme till fem veckotimmar 
och tiden för modersmålet ökas med 
en timme till åtta veckotimmar.
Oljeeldning

vid Digerbergets skola har före
slagits av skolstyrelsen, som för än
damålet begär 12.000: — kronor av 
kommunalfullmäktige. Det har de 
senaste åren visat sig svårt att fr 
lämplig ved till denna stora skol
anläggning. Kommer nu plattfabri
ken igång, lär det bli ännu svårare.
Tjänstledighet.

Folkskollärare J. Hasmats vid 
Kyrkbyns skola anhåller om tjänst
ledighet även under kommande läsår 
för tjänstgöring vid samrealskolan.
Lärarval

Den nyinrättade ordinarie folkskol- 
lärartjänsten vid Kyrkbyns skola 
lockade fyra sökande och den lediga 
ordinarie småskollärartjänsten vid 
Trunna skola lika många. Av de se
nare var dock en obehörig att söka 
ordinarie tjänst.

Sommarfrisyren
ordnas med omsorg.

Brudklädsel, Manicure, Pedicure

Nya Damfriseringen
Ann-llritt Tysklind Tel. 404 53

Sedan folkskolinspektören godkänt 
de av undervisningsnämnden uppsat
ta förberedande förslagen, har folk
skolstyrelsen nu förrättat val. Där
vid valdes folkskolläraren Tore Jo
hansson enhälligt till ordinarie lärare 
i Kyrkbyn. Herr Johansson har i 
mänga år tjänstgjort inom distriktet 
och har gjort sig känd som en myc
ket framstående lärare med god för
måga både att undervisa och att up
pehålla ordning och disciplin 1 klas
sen. — Till ny lärarinna i Trunna 
valdes fru Karin Hessel från Gävle. 
Fru Hessel är alldeles okänd för oss 
i Orsa. Hon tog sin examen år 1949 
och har sedan dess varit anställd i 
Gävle, där hon blev ordinarie lärarin
na den 1 juli 1955. H. H.

Fjärde klassen hade läst om att 
Jesus en gång var bjuden på middag 
hos farlseen Simon, och vi hade dra
git vissa lärdomar ur berättelsen.

När barnen något senare satt 
bänkade i matsalen och väntade på 
skolfrukosten, satt Mats och lekte 
med besticket innan maten var ser
verad och sökte bl. a. stoppa in hela 
skeden i munnen.

Då går magistern till honom och 
säger:

— Så ska du inte göra. Det är inte 
fint bordsskick. Du förstår, att om 
du blir bjuden på middag hos fari- 
seen Simon och gör så där, så törs 
kanske inte dom andra gästerna äta, 
när maten blivit framsatt, för dom 
vet inte, om det var din eller deras 
sked du satt och slickade på.

Varpå Mats räddade sig ur förlä
genheten med den snabba repliken:

— Då byter vi.
Magistern.

Ät god och 
vällagad mat

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

Orsa-Baren
Vid abonnemang 10 %. 
Kupongsystem för skol
frukostar. Samkväm, supéer 
och festmiddagar ordnas, 
ölrättigheter

Vördsamt H. Sjöström, tel. 410 60

Beckm ans T ryck e ri A B , O rsa Pris 75 öre.


