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ÖRSA SKOLTIDNING

Skolfilmens första år
i Orsa.

Ett helt läsår har snart gått, sedan Orsa 
folkskolor fick sin filmapparat. Skoltid
ningen har därför bett några lärare uttala 
sig om de erfarenheter det gångna årets 
skolfilmsförevisningar gett. Och resultatet 
har blivit ett enhälligt beröm. Belåtenhe
ten tycks vara allmän, även om många 
haft nya önskemål och förslag att komma 
med.

Det är då först och främst en välsignelse 
att slippa den där . ”utpressningen” av 25- 
öringar, som förr alltid hörde ihop med 
skolbion, säger fröken H a n n a  B e l i n .
Och tänk att slippa den långa vägen till 
Kyrkbyn! Apparaten vi fick var ju fin.
Lättskött och bra. Men några av filmerna 
tycker jag verkat något antika. Jag tror 
inte, att skolbarnen riktigt förstått varken 
barn eller vuxna i de där sparsamhetsfil- 
merna vi sett. Men de flesta filmerna ha 
ju varit mycket bra.

Visst är det bra med skolfilmen, säger 
folkskollär. T h o r e  K r u s e .  Det är bara 
synd, att det ännu skall vara sådan brist 
på smalfilmer, att de bästa alltid är bort
tingade många veckor framåt. En sak, som 
jag tycker är onödig, och som borde ändras 
är att tredje och fjärde klass skall sitta och 
se på främmande länder eller annat, som 
de ännu inte läst om och alltså inte har 
en aning om. Skulle man inte kunna ta 
hem några filmer avsedda enbart för klas
serna 3 och 4 och andra, som visades en
dast för de högre klasserna i st. f. att som 
nu köra alla filmerna för alla klasserna.

Vi är belåtna, skriv opp det! säger folk
skollär. A n d .  B y r é n  i Torr vål, när jag 
frågar vad han tycker om skolfilmen.

Filmerna ha varit intressanta och barnen 
intresserade, och då är det väl bra. Att 
några filmer inte representerat det senaste 
i fråga om inspelningskonst tror jag inte 
barnen alls fäst sig vid. Och det är klart 
att vi här i Maggås och Torrvål skall vara 
särskilt tacksamma för skolans egen film
apparat, vi som förut fått gå den långa 
vägen ända till Kyrkbyn för att få se en 
skolfilm.

Riktigt så belåten verkar inte fru A n n a  
R u d f e l d t  i Stackmora. Hon säger:

Den där filmen om tänderna var enastå
ende. Jag tror att den sporrade barnen till
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att —• åtminstone för någon tid — bättre 
komma ihåg tandborsten. Men annars tror 
jag nog att det mesta av filmernas inne
håll går barnen spårlöst förbi. Så här ute 
i byarna, där barnen inte är vana att 
springa på bio, behövs det säkert en viss 
övning, innan de kan riktigt uppfatta den 
film de ser. Har man smått om planscher, 
är filmen förstås en utmärkt komplette
ring, men idealet vore då att man hade ett 
helt filmförråd att välja ur just den dag 
man behövde filmen. Jag tycker skolfilmen 
är bra som en välkommen omväxling i 
skolarbetet, men jag anser den nog mera 
som nöje än nytta.

Har tredje och fjärde klass så svårt att 
förstå film, hur är det då med småskolan? 
De kanske inte alls bryr sig om att se skol- 
filmerna, undrar jag och ringer upp fru 
M ä r t a  L a r s s o n  i Kyrkbyn.

Varför skulle inte vi se skolfilmerna lika 
väl som de andra klasserna? Det har vi 
alltid gjort, säger fru Larsson. Och när 
jag efteråt frågat barnen, har jag alltid fått 
den uppfattningen, att de kunnat följa med 
och förstå det mesta. Det är en sak som 
är besvärlig för oss i småskolan, och det är, 
att barnen inte hinner läsa texten till bil
derna. Sist läste en lärare högt, och det 
var bra. Hittills ha filmerna varit bra, 
isynnerhet den om tänderna, men låt oss få 
så många filmer som möjligt om djur och 
om blommor, helst filmer om vad som 
finns här i trakten. Hembygdsbetonade fil
mer alltså. Vi läste nyss om myrorna, och 
då önskade jag, att jag haft en film att 
visa. En film säger nog mer än lärarens 
aldrig så långa beskrivningar.

Slutligen vänder jag mig till överlärare E. 
K e d i n g, som är ”primus motor” i vår 
skolfilmsverksamhet, rekvirerar filmer o. 
s. v., och frågar, vad han har att säga om 
skolfilmen.

Det hela är ju ännu så nytt för oss, sä
ger hr Keding. Men nog är jag belåten, 
mycket belåten som det varit hittills. Det 
har gått fint att skicka apparaten runt 
socknens skolor på några få dagar. Bar
nen ha varit mycket intresserade, och fil
merna ha varit bra, tycker jag. De två 
djurfilmerna från Skansen var väl fina, 
likaså den om Göta kanal och om Finland 
för att inte tala om ”tandfilmen” , som var 
värdefull t. o. m. för småskolan.

Varje gång vi hyrt filmer ha vi fått en 
gratis-film medskickad. Och de filmerna 
skall vi nog inte kritisera utan tacksamt ta 
emot vad vi får. Det är så svårt att kom
ma över de fina filmerna. Skolorna står 
i kö och väntar på dem. Och slutligen blir 
det hela även en kostnadsfråga. Här lik-
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B a r n s å n g a r t in g e t  

i  M o r a  i  p i n g s t
Från den kände skolsångspeda- 

gogen, organist Einar Lundgren i
. Dala Husby, villten var med och 

ledde en del av konserten i fjol, 
har vi fått nedanstående hälsning 
med anledning av pingstens eve
nemang i Mora.

Åter stundar en högtidsdag under 
Fru Musicas banér för små trallande 
masar och kullor. Sångartinget, som 
äger rum annandag pingst, är närmast 
avsett för norra och mellersta Dalarnas 
skolbarn och blir därför förlagt till 
Mora. Men sångarbarn från provin
isens övriga delar äro naturligtvis även 
välkomna till sångart-inget. Mora är ju 
så utomordentligt vackert och dess
utom ur historisk synpunkt så intres
sant, att en skolresa dit i samband med 
sångartinget säkerligen blir ett oför
gätligt minne för barnen. Underteck- 
nads barnkör accepterade med förtjus
ning förslaget att vi skulle resa till 
sängartinget i Mora.

” Vid ett barnsångarting är det inte 
fråga om konstsång, utan barnen ska’ 
bara samlas för att sjunga av hjärtans 
lust.”  Känns frasen igen? Den låter ju 
så riktig! Det första, om konstsång, 
kan vi ju utan vidare gå med på. Men 
det andra, ” sjunga av hjärtans lust,”  
kan det inte i realiteten karakteriseras 
kort och gott så: ” skrika på för fulla 
muggar!”  Att barn ” sjunga”  med 

Forts, å sid. 14.

som ifråga om så mycket annat betingar en 
högre kvalitet också ett högre pris.

Till slut skall vi kanske också höra- vad 
skolbarnen säger om skolfilmen. Varje gång 
jag talar om för min klass: ”1 morgon får 
ni se skolfilm” , är alltid första frågan: 
”Kostar det nånting?” Och då skickar jag 
alltid skolstyrelsen en tacksamhetens tanke, 
när jag kan svara nej på den frågan. När 
jag så frågar barnen, vilken film de tyckt 
bäst om, svaras det från flera håll utan 
tvekan: ”Den om tänderna” . Någon räk
nar pliktskyldigast upp alla filmerna som 
bra och intressanta. Men H a n s  uttalar 
nog do flestas uppfattning, då han säger: 
”1 stället för en lektion är nog skolfilmen 
bra, men inte går den upp mot en riktig 
bio” .

Vad är det ordspråket säger om världens 
lön? D. H.

STÖ V LA R
ORSA CYKEL- &  SPORTAFFÄR.
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Köp Sommarskorna i

Segers Skoaffär!
Nya lokaler vid Järn- 

Tel. 232. vägsgatan. — Goda va
ror. — Billiga priser.
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Orsa kyrkby hade i slutet av 1800- 
talet ett helt annat utseende än nu. 
Det största huset närmast kyrkan var, 
efter gammalt, gamla sockenstugan. 
Den revs på, 1888— 89 och kom till den 
gård, som nu äges av jägmästare Nils
son. Sedermera blev det nya tings
huset —  det som gick åt i branden — 
det största och förnämligaste.

På den mycket omtalade ” trekan
ten”  vid Kungsgatan, eller egentligen 
där den går fram, stod, då jag kom till 
Orsa, en stor rödmålad lada, som kal
lades ” Kyrkhärbret”  eller ” Socken- 
härbret” , dit alla jordägare inom Orsa 
socken fraktade all överbliven säd till 
förvaring i händelse nödår skulle in
träffa eller dylikt. All säd bokfördes 
och uppmättes, på det att alla skulle 
veta vem som lämnat säd ■— och hur 
mycket. Måttet som användes vid 
uppmätningen av säden är, antar jag. 
det, som numera förvaras i Orsa kyrkas 
sakristia. Måttet är uppmätt i skäppa 
och kappe och liknar en aln av järn. 
Detta härbre revs rätt så snart på 1891, 
men vart det tog vägen, tycks ingen 
veta —  icke ens Gubh-Olle.

En annan större byggning var 
Lutherska Missionshuset, vilket aldrig 
blev färdigt. Det hade endast väggar 
och tak och låg på samma plats som det 
nuvarande missionshuset.

I det gamla ” kapellet”  lär dock 
godtemplarna en gång i tiden haft sina 
möten —  kanske i en mindre sal —  
och där stod Bleckman och inkasserade 
prästskatten. Där inövades sånger un
der Ida Larssons dirigentskap, och på 
den tiden sjöng Margit Glad solopar
tierna. Då var det också, kan man sä
ga, hemtrevligt i Orsa.

” Grevens”  kafé och matservering 
jämte gamla Handelsföreningshuset, 
där även kaffe och mat serverades, be
söktes flitigt. Kyrkfolket från byarna 
samlades på dessa platser och diskute
rade antagligen väder och vind, skör
den och varjehanda alldagliga händel
ser. De unga kullorna och masarna 
vandrade förtroligt hand i hand, allde
les som det så skulle vara. Säkerligen 
var det både de gamlas och de ungas 
enda nöje att på söndagarna, efter 
” mässo” , få träffas och språkas vid en 
kopp kaffe. Biograf fanns icke, ej hel
ler andra nöjeslokaler.

Vad handelsaffärer beträffar låg i 
sydvästra delen av kyrkbyn, ungefär 
där transformatorn står, Mattssons di

versehandel och i nordöstra delen Han
delsföreningen, icke långt från gamla 
tingshusparken. Denna del, som var 
den tätast bebyggda, ödelädes nästan 
helt och hållet vid branden år 1801. 
Vidare hade vi handlandena Erik 
Petterssons affär (And. Olssons) E. 
Lagrelius (Segerkvist A.-B.) samt E. 
Jackssons vid Stormyrgatan. Nästan 
allt annat var åker.

Från denna tid finns ännu kvar 
huset, där Jonssons mjölkbod nu är; 
den ägdes förr av en som hette Smids 
Erik och var släkt med Ångmans Per 
Persson. Ett annat minne från den ti
den var den i dagligt tal kallade ” lill- 
stugan” , och som nu rivits. Där fanns 
förr endast ett stånd, som ägdes av ju
den Simansky. Han byggde på och 
utvidgade ståndet, tills det fick det ut
seende det hade vid rivningen.

Några charkuteriaffärer funnos icke, 
utan en rättvikskulla drog omkring 
jned sin ” köttkärra”  en gång i veckan 
och sålde kött och fläsk.

Där Beckmans tryckeri nu är, stort 
alldeles ensam Bystugan eller d. s. k.

Orsa-karlar på 1890-talet.

Lillskolan d. v. s. kyrkbyns småskola, 
varest fru Karin Jonsson (Karin Dahl
berg) var lärarinna. I den hölls utom 
skola såväl bystämma som prediknin
gar av resepredikanter. Där hade även 
godtemplarna en tid sina möten. Även 
j  Trunna småskola —  under Ida Lars
sons tid —  samlades godtemplarna. Se
dermera tillkom den s. k. Sparrgården, 
och godtemplarna fick egen lokal på 
Samma plats som nuvarande godtemi)- 
larlokalen nu ligger. Hela Sparrgården, 
.småskolan och godtemplarlokalen gick 
åt i branden på våren 1905.
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ORSA SKOLTIDNING

" Från uppvaktningen utanför tingshuset fö r  konung Oscar I I  
den 15 sept. 1892.

Lutherska missionshuset (Det omålade huset ungef. mitt på bilden)

Godtemplarlokalen, Bystugan och Sparrgården.

När Goodtemplarlokalen brann 1905. f f

År 1892 besökte konung Oscar II Orsa, då han kom 
sjöledes med ångaren ” Gustav Wasa” . Vid början av 
ångbåtsbryggan var rest en äreport, där sångkören sam
lats. Här hälsades konungen med tal, och kungssången 
sjöngs unisont under ledning av musikdirektör Ceder- 
berg från Falun.

När sången tystnat tackade kungen och sa bland 
annat: ” Ni sjunger bra här.”

Sedan bar det av i öppen landå till tingshuset, där 
lunch serverades. För serveringen stod fru Skoog från. 
Bollnäs. Hon hade haft ett riktigt jättearbete med 
att få allt ordnat för kungens mottagande.

Tingssalen var festligt dekorerad. En stor tavla av 
H. M:t i amiralsuniform prydde ena långväggen.

För konungen hade landshövding C. Treffenberg an
ordnat en konsert i Orsa kyrka varvid fröken Aurore 
Cedcrberg sjöng, accomp. av E. Eriksson.

Postväsendet var mycket enkelt. Ända tills järn
vägen kom var det s. k. ångbåtspost. Postföreståndare 
var handlanden m. m. E. Pettersson, uti vilkens affär 
man fick gå och få sina brev och tidningar. Mora Tid
ningen var ännu inte startad.

Med järnvägen utvecklades också postväsendet var
för posten flyttades till Timanders gård med större lo
kal (Hanssons affär). Där sköttes posten av post- 
expeditör Arvid Aulin (nu i Hedemora).

Då järnvägen blev färdig flyttades posten till järn- 
vägskontoret och var där en lång tid under stationsin
spektor H. Dahls överinseende. Detta gick icke i läng
den, enär posten ökade med stora steg. När posten där
efter flyttades till den lokal, som nu är tobakshandel, 
kom äntligen Orsas förste postmästare, Lund, och så 
fick posten eget kontor. Snart blev även den lokalen 
för trång, varför kontoret åter måste flyttas, och nu 
inrymdes posten i de lokaler, där fru Emma Holm
berg har sin affär. År 1926 flyttades åter postkonto
ret till nuvarande lokaler.

Sommaren 1895, medan ännu gamla missionshuset 
stod kvar, hölls i Orsa Lantbruks- och Hemslöjdsut- 
ställning. I missionshuset uppställdes allt i lantman
naprodukter —  däribland även frukt. Särskilt minns 
jag Nissa Pers’ i Hansjö astrakaner: stora, härliga och 
nästan genomskinliga.

Bäcka porfyrverk utställde på samma plats gravvår
dar, urnor, bordskivor och varjehanda andra slipade 
saker av porfyr —- Älvdalsporfyr. Så t. ex. hade sli
pats små, ovala broscher som infattats i guld. Från 
den tiden blev det mycket modernt att bära dylika 
broscher.

Älvdalen hade laggkärl, Våmhus korgar och Mora en 
vinda eller nystkrona med växel. På åkern närmast 
folkskolan voro olika jordbruksredskap utställda.

Under utställnings dagarna visades skicklighet i plöj
ning och bland andra, som deltog i tävlingen, var då
varande rättaren i prostgården G. Johansson, som erhöll 
pris för rak plöjning.

I kyrkbyns folkskolas södra sal voro hemslöjdsalster 
av vävnader från olika socknar utlagda, ävenså lin- 
ocli ullspånad, vilket även tilldelades pris eller diplom. 
I norra salen var träslöjdsarbeten, fula gubbar från
0  re och tavlor, några dukar från skilda håll. Det var 
en vacker utställning och mycket lyckad. Vädret var 
det bästa man kunde önska sig, varför också resande 
från andra orter besökte utställningen.

Vem som passade in i denna miljö var just Mommös 
mor från Born. Bland alla, som då voro allmogekläd- 
da, minns jag särskilt henne. Hon var nämligen klädd
1 en riktigt gammal orsadräkt: ” Grå linnekjol, rintad,
sö ’ade ’on boden, som var röd, ’äsklet ö iverdel —  ö
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sö ’ade ” 011 flaxen mä ’atten ö h ’arken ö kelingbånde 
stjimpa, 0 arta sucker —  ö sö ’ade ’on kurk’älsskor med 
läderklaff på vristen.”

—  Aldrig får man se något sådant nu för tiden i 
Orsa. Det är antagligen för gammalmodigt.

Av ålder har det varit brukligt i Orsa, att, då all 
skörd var bärgad, folket tog en fridag, och det blev just 
den dag marknaden skulle hållas, vanligtvis först i 
oktober.

Från Falun, Rättvik och Mora kommo handlande med 
Sina varor och satte upp stånd på torget, detsamma 
som nu. Stånd vid stånd med manufakturvaror, enär 
sådana egentligen icke fanns i Orsa. Klädesvaror, 
kappor, kostymer och hattar av alla slag såldes samt 
husgerådssaker av allt vad nyttigt var. Då var det 
livlig kommers och köpslående, och då kan man säga 
att det var marknad. Från närliggande socknar kom 
mycket folk till ” marknads”  för att göra uppköp; men 
detta var i slutet av 1800-talet.

Det dröjde rätt länge innan karusellen hittade hit, 
men när den kom följde tivoli och nöjesfält med i 
släptåget. Nu är det ingen marknad i vanlig mening. 
Endast månglarestånd och nutidens moderna nöjen, 
som kanske ska utmärka den framåtskridande kulturen. 
Dock, den gamla traditionen håller i sig, och det vore 
väl nog hårt att ta bort den. De unga ska ju roa sig !

I Orsa har funnits och finns väl än en plats som 
kallas ammunitionsbacken. Den förstördes åtskilligt 
genom vägbyggnaderna som gjordes för en del år sen 
Numera återstår endast en liten del av den ursprung
liga platsen. Ammunitionsbacken har sedan urminnes 
tider varit det rum, där ammunitionen i ett stort, 
präktigt ” härbre”  förvarades, och där soldaternas 
mundering var uppsatt. Detta ” härbre”  flyttades se
dermera till Enåbacken, i närheten av Enå kvarn, där 
det stod utmed vägen, då jag kom till Orsa.

Så länge knektväsendet fortgick användes det som 
marketenteri för de soldater som bodde i de övre byar
na. Vart det sen tog vägen, har jag inte reda på. Det 
skulle väl varit intressant om, inom en inhägnad, 
” härbret”  funnits kvar jämte den straffpåle, vid vilken 
de ” bestigaste”  knektarna fastbands med armarna 
uppåtbundna och ryggtavlan vänd framåt för att på 
den plats, där moderskärleken och lärarenitet efter 
gammalt räckt varandra handen, mottaga prygel. 40 
par spö skulle slitas —  2 åt gången (eller ett par). 
En korpral utförde exekutionen. När en tröttnade 
fick en annan ta ’ vid —  men vi få väl hoppas att de 
inte slogo så hårt. —• Så gick det till inom ett visst 
kompani, ” som aldrig kunde lova någonting bestämt” .

Medan jag nu är inne på gamla tider, så kanske det 
kan roa att höra att det år 1907 eller 1908 reste i Orsa 
en amerikanare och hans fru, Mr. och Mrs. Thomas. 
Jag vill minnas de voro från Boston. Mr. Thomas var 
brorson till dåvarande amerikanska ministern i Stock
holm och löjtnant i amerikanska hären. Emellertid 
vistades ” paret”  mycket hos folkskollärare Erikssons. 
Mr Thomas omtalade att i sin hemstad tänkte han upp
sätta ett museum, varför han gjort sig en resa till 
Sverige. Här hade han farit och varit i de flesta 
landskap söderut och köpt opp ” gamla saker” . Så 
kom han till Dalarna och Orsa i samma ärende. Eriks
son var som tolk hans följeslagare i de olika byarna 
och jag vill minnas att de fingo ihop ganska mycket.

En annan tilldragelse på det nya seklet var Kunga- 
besöket den 15 juli 1909. Då var det stor brådska i 
Orsa. Ny väg skulle byggas och det gick fort, må tro. 
Folk myllrade som myror efter vägen. Det tog sig ut, 
som man skulle kunna föreställa sig ” Israels barns 
träldom i Egypten.”  De ai’betade verkligen i sitt an
letes svett på den väg, som i dagligt tal kallas Kungs-

-ORSA SKOLTIDNING

Då Orsa järnvägsstation var ny (Foto från  1893)

Marknad vid sekelskiftet.

När girlangerna bundos för kungabesöket 1909.
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E n stämningsbilcl från Lillån när seklet var ungt.

gatan. Annars heter den Kung Gus
tafs väg, vilket den efter pastor L. 
Karlssons underdåniga begäran av 
konungen tilläts att heta. En stor 
lireport byggdes ungefär på mitten av 
vägsträckan, Girlander och kransar, 
med vilka äreporten m. m. skulle smyc
kas, bundos av en del damer som sam
lats på norra sidan om gamla kyrksko
lan. Och när allt var färdigt, blänkte 
bland blommor och kransar konungens 
namnchiffer i äreporten.

Då dagen för kungaparets mottagan
de randades, samlades så många skol
barn som möjligt vid tingshuset, alla 
bärande flaggor. Sedan deras Majestä
ter anlänt och uppstigit på tingshusets 
balkong uppstämde den väldiga barn
skaran kungssången anförd av kyrko
herde J. Gabrielsson och strax därpå 
ps. ” Lycka ske konungen” . Konungen 
stod med blottat huvud under det 
” det unga Sverige”  hälsade honom. 
Härifrån talade H. M :t till folket och 
de unga. Bland annat påminde han 
dem om de inre fiender som tär på fol
kets moraliska hälsa och söker under
gräva de dygder vi ärvt från våra fä
der.

Till sist önskade konungen att de alla 
måtte bliva föregångare i fosterlands
kärlek. Därefter kommo de kungliga 
ned, då barnen med sina flaggor defile
rade förbi kungaparet. Både konun
gen och drottningen gingo omkring och 
hälsade på såväl kyrkans tjänare som 
på de närvarande lärarne. Alltsammans 
filmades och visades sedermera på vita 
duken i godtemplarlokalen.

Det är ett långt hopp från år 1909 
till 1939. Mycket har förbättrats på 
alla områden: Skolor och skolväsendet 
— bostadsfrågan är lyckligt löst —  nya 
vägar, i stället för de gamla, krokiga 
och backiga, men ack! kanske nog så 
kära, har blivit anlagda.

fltD <

Bränd KALK och 
Kal kstensmjöl

g  a(v högsta kvalitéer till 
i’; fördelaktigaste priser, er- 

hålles från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK. 
Mässbacken. --------  Telefon 21.

Upplysningen har stigit både på and
ligt och lekamligt område. Ifrån natt
svart mörker till fotogenlampor och 
därifrån till elektrisk belysning, så nog 
är Samhället upplyst på mer än ett 
sätt och kulturen tränger fortfarande 
på oeh undanröjer gamla fördomar, 
bruk och sedvänjor. Men allt det gam
la får dock icke glömmas!

C. M. Lindqvist.

Snögren  
på krigs- 
stigen.

Enligt dagspressen har hr R. S n ö g r e n  
till medicinalstyrelsen skickat en pepprad 
inlaga om bostadsförhållandena i Orsa. An
mälningen grundar sig på en bostadsunder
sökning, som verkställdes på enskilt initia
tiv förra året och som omfattade de barn
rika familjernas bostäder, inalles 197. 1
skrivelsen påtalas också ”ansvarslösheten i 
sin prydno” , vilket är Orsa folkskolestyrel- 
ses handhavande av inackorderandet av 
två barn i Myggsjö. Familjen, som tagit mot 
dessa barn, består enligt hr Snögrens fram
ställning av 8 vuxna personer och bebor ett 
rum med 22 kvm:s golvyta.

Med anledning av denna passus i hr Snö
grens skrivelse har skoltidningen vänt sig

T A P E T E R .

V i ha nu fått in nyheterna för våren och 

sommaren i en sortering som tillfredställer 

alla smakriktningar.

Skulle Eder målare ej ha vår prov

karta så ring eller gör oss ett besök och 

vi stå så gärna till tjänst med prover.

O R S A  FÄ RG H A N D EL
y. Ferneman Te l. 340

till en av ledamöterna i den kommitté, som 
har hand om skolbarnens inackordering, 
nämligen överlärare E r n s t  K e d i n g .

— Ja, visst bor de trångt uppe i Myggsjö, 
säger hr Keding. Men fullt så illa, som hr 
Snögren säger, är det dock inte. Det är ju 
möjligt, att familjen består av åtta personer, 
men av dessa bor dock endast tre hemma 
under större delen av vintern — och det 
är ju då barnen är där. Detta enligt upp
gifter, som lämnats dels av lärarinnan i 
Myggsjö, dels av barnens föräldrar.

— Har skolstyrelsen behandlat detta 
ärende?

— Ja, det har den, och då den anser, att 
fem personer i samma sovrum är för myc
ket, så har den sökt ordna det på annat 
sätt och erbjudit barnen och en av familje
medlemmarna att ligga i ett rum i skolan. 
Det ville dock inte barnens föräidrar vara 
med om. De sa absolut nej och menade, 
att de borde ha något att säga till om, när 
det gällde deras egna barn. Barnen bodde 
ju hos sin mormor, och de hade det så bra 
hos henne. Det gick bra att vädra i stugan, 
och rent och snyggt hade mormor det, och 
det senare har också lärarinnan i Myggsjö 
vitsordat. Och skulle någon mera av 
familjemedlemmarna komma hem, så lova
de fadern bestämt, att barnen skulle få 
flytta hem till föräldrahemmet. Vägen till 
skolan var inte längre, än att de kunde gå 
eller cykla, när det blev vår oqh ljust.

— Ja, så sa barnens föräldrar. Och kom
mittén, som har hand om dessa inackorde- 
ringsärenden, ville inte med någon dikta
torisk myndighet skilja barnen från varken 
föräldrar eller mormodern. Vi har istället 
sökt ordna inackorderingarna i samförstånd 
med barnens föräldrar. Därför rapportera
de vi förhållandet för skolstyrelsen, vilken 
lät saken bero för detta läsår, då ju termi
nen snart är slut. Frågan får prövas på 
nytt nästa år.

I detta sammanhang vill jag ha sagt, att 
inackorderingen av skolbarnen i enskilt 
hem är svår att ordna, så att alla parter 
bli. belåtna. I stort sett har det dock enligt 
mitt förmenande gått bra hittills här i Orsa. 
De inackorderade ha varit ”som barn i hu
set” och funnit sig väl i sin nya omgivning. 
Men det är givetvis alltid tråkigt för för
äldrarna att lämna bort barnen hela termi
nen.

— Det är förstås de många indragning
arna av skolor, som är orsaken till dessa 
nödtvungna inackorderingar?

— Ja, och vad skall skolstyrelsen annat 
göra? Då barnantalet blir för litet i någon 
skola, får vi inte längre statsbidrag till den. 
Och då ges det två möjligheter: skolskjut
sar eller inackordering. Är byn. avlägsen 
och barnantalet litet, går det inte med skol
skjuts, utan då måste inackordering tillgri
pas. Kanske vi ska tänka på att ordna ett 
skolhem här i kyrkbyn?

S O M M A R 
M Ö B L E R
Billiga priser.

Carl A. Pettersson, Orsa
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.ORSA SKOLTIDNING

Jönsos Erik Ersson, Maria Björklund, Anna Björlanan, Anders Andersson, Emil Seger, J. A. G. Ruimné, Anna Mårtensson,
Elice Persson, Hjalmar Hedman.

ABERGÅ SKOLROTE,
IX.

I Kungl. förordningen av den 13 decem
ber 1846 framhölls, att 10 byskolor ansågos 
behövliga i Orsa. Enligt skolstyrelseproto
koll från denna tid fanns endast 4 byskol
mästare, som antagligen fick turas om att 
vara i de olika byarna, som hade ordnat 
med skolor. Dessa lärare voro: kyrkvärden 
Agdur Per Hansson i Viborg, Grå Anders 
Hansson i Hansjö, Block Hans Ersson i 
Stackmora och Rombo Jonas Ersson från 
Kallmora. I ett protokoll i dec. 1850 läsa 
vi, att skolstyrelsen beslutat, att byskolorna 
i Oljonsbyn, Hansjö, Åberga och Skattung- 
byn skulle taga sin början den 7 jan. 1851. 
Vid denna tid skulle dock i socknen finnas 
9 byskolor inrättade, alltså i det närmaste 
fullt antal enligt ovannämnda förordning. 
Antagligen fortgick skolan några veckor i 
nämnda byar, och lärarna fortsatte sedan i 
andra byar. Åberga är alltså bland de för
sta byar, som ha ordnad skolgång för bar
nen.

Enligt ett förslag till skoldistriktsindel- 
ning av den 25 sept. 1853 skulle till Åberga 
skolrote höra även Mickelvål och Kallmora. 
Detta förslag gick dock inte igenom. Re
dan följande år föreslogs en ny indelning, 
och enligt denna skulle Åberga, Mickelvål, 
Orsbleck, Kallholn, Nederberga och Björ
ken höra till samma skolrote. Inte heller 
detta förslag genomfördes, ty man kunde ej 
enas om platsen för den gemensamma sko
lan. Någon tjänlig plats i mitten av detta 
stora område kunde man ej finna. Till
fartsvägarna blevo för långa, dåliga och 
krokiga. Åberga-Mickelvål tycks sålunda 
fått ensamma sköta sin skola och bilda sin 
egen skolrote och gör det än i dag.

Skolstuga har funnits i de båda byarna, 
och läraren har gått mellan de båda plat
serna. Korta perioder har skola pågått på 
båda platserna samtidigt, ehuru det är gan
ska svårt få klarhet om de exakta årtalen. 
Det framgår inte av dagböckerna, allden- 
stund de tycks ha begagnat sig av samma

A. KOCKS
RAK- & FRISERSALONG

r e k o m m e n d e r a s .

bok. Som överallt i byarna hölls skola 
först i någon stuga. Senare byggdes eller 
också omändrades en redan befintlig stuga 
till tjänlig skolstuga. I Åberga har man nu 
det tredje skolhuset.

På grund av det för varje år ökade barn
antalet blevo dessa lokaler vanligtvis för 
små och därtill i många avseenden brist
fälliga. Detta föranledde skolprästen Timm 
att 1862 föreslå, att skolstugorna hädanefter 
skulle byggas större och rymligare. Skol
stugorna i Åberga och Kallmora, hette det, 
böra ombyggas i stil med Mickelvåls skola, 
som då ansågs som den bästa och mest än
damålsenliga i hela socknen efter den ti
dens anspråk. År 1886 övertager socknen 
Åberga-Mickelvåls skolor för tre år i taget 
mot underhållskostnader. Först 1895 inkö
pas de helt av kommunen.

Till mitten av 1880-talet hade alla barn, 
som nöjaktigt lärt de första grunderna i 
läsning, skrivning, räkning och kristendom, 
måst gå den långa vägen till sockenskolan 
i Kyrkbyn för att få undervisning av skol
präst eller från 1864 av folkskollärare. 1887 
dyker frågan upp om inrättande av egen 
folkskola i Åberga. Denna frågas första be
handling omnämndes i min förra artikel. 
Redan 1888 inrättas folkskoleavdelning i

Åberga med examinerade folkskoll. Anders 
Andersson som lärare. Skolhuset var dock 
ej byggt. Detta blev färdigt först 1891, då 
nuvarande skolan togs i bruk.

Folkskolan i Åberga tycks hela tiden ha 
varit anordnad enligt nuvarande B Il-form. 
Barnantalet har ibland varit så högt, att det 
varit frågan om delning, men även så lågt 
att det tangerat gränsen för inrättande av 
mindre folkskola.

En ganska ansenlig lärarstab har under 
årens lopp arbetat. Bland dessa framhållas 
flera som särskilt nitiska och begåvade. I 
skolrådsprotokollet av den 16 februari 1862 
berättas, att förslag framkom, att läraren i 
Åberga, Jons Jon Ersson, ”måtte med avse
ende på hans nitiska och beaktansvärda lä
rargärning få icke allenast ersättning för 
de belöningar, han av egna medel tilldelat 
fattiga skolbarn vd sista examen med kr. 
2: 50 utan även själv få tillökning i lön med 
10 öre pr dag. (Lönen var för lärare vid 
den tiden I Rdl. pr dag eller 60 kr. för ter
min.) Detta förslag gillades i så måtto av 
skolstyrelsen, att Jons Jon Ersson borde av 
skolkassan få icke allenast de ovannämnda 
2: 50 sig ersatta utan även nästa år erhålla 
en lika summa till premier åt snälla barn.

(forts, å sid. lo)

Mickelvåls byskola omkring 18S0. Lärare: Lars Wixner.
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ORSA SKOLTIDNING-

Från skolbänken

Sommaren står på nytt för dörren. 
Har du varit så flitig som Dina för
äldrar och lärare väntat? Ja, det 
kommer nog betygen att skvallra om. 
Red. kan då inte klaga på Er flit. Tack 
allesammans för alla trevliga teck
ningar och uppsatser under läsåret! 
Men ännu är det inte slut. Det kom
mer ett Barnens Dags-nummer av 
O.S. även i sommar, så Ni får skicka 
bidrag t. o. m. den 10 juni. Glöm inte 
det! Och glöm inte adressen för 
b a r n b i d r a g :  fröken Hanna Belin,
Vångsgärde, O r s a.

WÖLLBÖMÄSSAFTON.
Wi baröm ijop jen kåså,
sö ä va nära atten skulld råså!
Um völlbömässafton tänndöd vi kåsån.
Ni kunninti tro urn spräkäd ö brån!

Dem tändöd raketa ö öllt djick bra, 
ö öllör skrattöd ha, ha, ha!
Ö tjerasprittor add dem ö, 
dem va vi räddör sö!

Nug war ä do rob ed i do sånnt, 
um völlbömässafton i för ed vånt!
Ä bi för sö nästa år ö, 
vi fom för hoppas ed sidö!

Tur Inga Hansson, kl. 3.

VÅREN.
Nu är våren här. Sipporna titta upp ur 

marken. Fåglarna börja kvittra, Tranorna 
komma och skrika uppe i luften. Träden 
börja grönska. Allt är vackert om våren. 
Nu får man plocka blommor av alla slag. 
Nu får man leka i det gröna. Och nu får 
man börja sparka boll. Nu får man hoppa 
och bränna boll. För nu har våren kommit.

Erik Lundell, kl. 5.

BLÅSIPPAN, VIDEBUSKEN OCH 
TUSS/LAGO.

”O, vad solen skiner i dag” , sade blåsip- 
pan en dag. ”Är det ingen, som har vaknat 
än” ? funderade blåsippan. ”Se där, är du 
vaken? Jag trodde, det var bara jag. God 
morgon, videbuske.” ”Jag har varit vaken 
länge, jag har bara väntat på dig” , sade 
videbusken. ”Har du det” ? ”Jag tycker, 
att vi skulle ta oss en liten pratstund” , sade 
blåsippan. ”Ja, det ta vi och gör. Jag 
skall berätta något, som min syster varit 
med om” , sade videbusken. ”Ja, berätta 
bara” .

”Det var en dag, då jag inte visste, vad 
jag skulle taga mig för. Då hörde jag en

Alla Inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSEEN
Tel 253.

röst, den närmade sig. Jag blev rädd, och 
jag försökte gömma mig. Lyckligtvis sågo 
de ej mig. Min syster hade varit på bal, 
så hon var så högfärdig dagen efter. Hon 
kröp fram, men jag varnade henne. Då tog 
den ena och bröt av henne. Hon skrek, 
men det hörde de alls icke. När hon lug
nat sig, hörde jag henne viska: ”Jag skulle 
lytt jag” . Jag fick en stor sorg, nu var hon 
borta. Sedan gingo de bort med henne. 
Jag såg dem försvinna, och jag talade om 
det för alla möjliga, och de delade sorgen 
med mig” .

”Det var tråkigt”, sade blåsippan. ”Vill 
du böja dig över mig, så att ingen kommer 
och tar mig” . ”Ja, det skall jag göra” . ”Men 
titta! Där är ju en tussilago!” sade blåsip
pan. ”Nu får du tala om det för henne 
också” . Det ville videbusken. Så delade de 
sorgen alla tre.

Torborg Hansson, kl. 4.

MITT KÄRASTE DJUR.
Det finns inte något djur, som jag tyckt 

så mycket om som gumsen Palle. Det be
rodde nog därpå, att när han var helt liten, 
gjorde han illa sig, och så började jag bli 
intresserad av honom.

En dag kom mor in med Palle från ladu
gården och sade, att hon hittat honom hos 
grisen, och Nasse hade tuggat sönder foten 
på honom. Palle var då endast några da
gar gammal, och de tänkte slå ihjäl honom. 
Jag tyckte, att det gjorde detsamma, för 
jag tyckte inte vidare bra om får. Då 
måtte min syster Mait visst ha kommit på 
den idén att prova, hur det var att vara 
doktor. Ty hon, som annars inte alls bryd
de sig om djur, frågade mig, öm  vi skulle

M a s o n i fc e
oöverträffad 
träfiberplatta

Carl A. Pettersson, Orsa

tvätta såret och se, om foten läktes. Jag 
var genast med om förslaget, för det är 
onödigt att bråka med Mait, för det är i 
alla fall hon, som har rätt.

Det var riktigt spännande att vara doktor. 
Jag skulle hålla i Palle, medan Mait . tvätta
de såret med vätesuperoxid. Men då hon 
tvättat ett litet tag, kände jag, att gumsen 
blev alldeles stel. Jag blev rädd och släpp
te Palle, för jag tänkte, att han dog. Men 
han bara svimmade. Jag ville sedan inte 
hålla i honom mer, utan Mait fick tvätta 
rent foten och binda om själv. Varje dag 
tvättade hon foten, och snart blev den så 
bra, att Palle kunde gå lika bra med den 
som med de andra tre.

Om några månader var Palle stor, men 
han hade inga horn. Jag lekte med honom 
och försökte lära honom stångas. Det se
nare hade han lätt att lära. Men snart bör
jade den förut så snälle Palle bli elak. Mig 
stångade han sällan, men mormor tålde han 
absolut inte. En gång stångade han omkull 
henne, och så fort hon försökte resa sig, 
gav han henne en smäll. Cyklar var han 
elak på. Palle blev allt argare och argare 
för varje dag, och snart tordes jag mte leka 
med honom. Men en gång tog jag av mig 
kappan och svängde den framför Palle. Då 
tog han sats och stångade kappan, och det 
såg så skojigt ut.

Palle stångade snart alla han såg, och 
därför slaktade de honom. Det är inte 
något djur, som jag saknat så som Palle.

Elin Palmén, kl. 6.

EN VISA OM STAREN.
När våren kommer hit, 
kommer staren på visit.
Alla ha honom så kär
ty ett budskap från våren han är.

Staren bygger bo,
där de kunna vara i ro,
han och hans hjärtans kär,
som snart få ägg, som ligga i boet där.

De måste bygga det mjukt och skönt, 
annars är det inte lönt 
att lägga några ägg 
innanför boets vägg.

När ungar komma ur äggen, 
då blommar kanske häggen.
Då skrika de och tjata,
att mamma och pappa ska dem mata.

Maj-Britt Hammar, kl. 4.

F:a P a llin s  D iv e rse h a n d e l
MÄSSBACKEN.

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

Specerier, glas, porslin och manufaktur.
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Våren.
Karl-Ingvar Wennberg, kl. 6.
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M/NAjSVSRON.
Jag har sex syskon, De heta: Karl-Erik, 

Bertil, Rolf, Nisse, Jan och Ann-Mari. Det 
är varmt i nya stugan, men på morgnarna 
är det kallt. Då måste jag gå och tända i 
rummet, för annars fryser lilla Ann-Mari. 
Mamma är så glad, för att hon har fått en 
flicka, för när hon blir stor, då kan hon 
hjälpa mamma. Småpojkarna är tvillingar. 
De äro två och ett halvt år. De är ute, 
när det är varmt, då solen lyser. De kan 
äta själva. De brukar slåss, när de har en 
hammare. Då kommer Nisse cch tar utav 
Jan hammaren.

Albin Gunnar Brandt, kl. 2.

NÄR VI TOG UPP VÅRA 
BLOMSTERLÖKAR.

I dag har vi haft riktigt roligt i skolan. 
Första timmen läste lärarinnan om Sven i 
Tallbacken. Sen fick vi skriva. Andra 
timmen fick vi räkna. Efter frukosten gingo 
vi ut och åkte spark. Då kom lärarinnan 
ut och sade, att vi skulle gå och se på hur 
lökarna hade växt. Vi blevo så glada så. 
Hans och Erik buro var sin spade. De gingo 
i förväg. Lärarinnan sade, att dom fick inte 
mocka så oförsiktigt, så dom hade sönder 
lökarna. Hon tog spaden och mockade 
själv. Snön var så hård, så att det var 
svårt att rå på den. Men det gick till sist. 
Så grävde hon undan lövet. Då kom blom
krukorna fram. Så tog vi upp dem ur lå
dan. Vi fick var sin kruka att bära till 
skolan. När vi kom in, ställde vi dem på 
våra bänkar. Lärarinnan sade, att vi skulle 
ta opp våra dammtrasor och torka av jor
den på stjälkarna. Sen torkade vi kru
korna. Anders fick stiga upp på en bänk 
bredvid skåpet. Där stod han och tog emot 
krukorna av oss och ställde dem på skåpet. 
När alla voro färdiga, ställde vi oss framför 
katedern och tittade på de små stjälkarna 
som stucko upp i krukorna. Vi tyckte, att 
de voro så vackra. Och ändå vackrare blir 
de, när de blomma.

Birgit Kihlman, kl. 2.

ETT BUSSMISSÖDE.
En dag, då vi hade rast, kom bussen från 

Orsa. Det knäppte till i den, och så stan
nade den. Vi sprungo dit och tittade. Så 
sprang chaufförn in till oss och ringde efter 
bärgningsbilen. Innan det ringde i skolan, 
sköto vi fram bussen efter vägen.

Så ringde det. Vi voro väl inne i skolan

tio minuter, och så fingo vi gå ut igen. Då 
vi kommo ut, hade bärgningsbilen kommit. 
3 och 4 klasserna voro ute, då bärgnings- 
bilen kom. Då den skulle backa, körde 
den ner i diket, och då fingo de hjälpa till 
att dra opp den.

En montör var under bussen och tittade 
på den, då vi kommo ut. Det var någon 
motorskada. Så kom det en extra buss, och 
den tog chaufförn och fortsatte till Mora 
med.

Till slut tog bärgningsbilen den skadade 
bussen på släp ner till' verkstaden. Den 
ordinarie hade blivit tre kvart försenad.

Svea Byrén, kl. G.

Bärgningsbilen hjälper bussen.
Bertil Kilman, kl. 3.

NÄR JAG VAR TILL MORA 
LASARETT.

Jag var till Mora lasarett, för jag hade 
ont i en fot. Jag skulle låta undersöka mig. 
När jag kommit till lasarettet, gick mamma 
och jag in i väntrummet. Där tog vi av oss 
ytterkläderna. Sedan gick vi och satte oss 
och väntade. Vi fick vänta ett bra tag. När 
klockan var nästan fyra, gick mamma in 
och frågade, om vi fick gå in, för vi skulle 
på tåget. Hon kom strax ut och sade, att 
vi fick vänta ett tag. Sedan kom en sys
ter ut och sade, att vi fick komma in. Jag 
var så rädd, att jag skulle få stanna, men 
det fick jag inte. Först kom vi in i ett 
rum, där jag skulle bli undersökt. Så kom 
doktorn för att undersöka mig. Han sade, 
att jag skulle in och röntgenfotografera fo
ten. En sjuksyster uppmanade mig nu att 
följa med henne in i ett rum, där de skulle 
röntgenfotografera foten. De tog två plå
tar av foten. Därefter tog de ”sänka” med 
en liten spruta, på vilken det var en nål, 
som de pickade in i en blodåder. Sedan 
fick jag gå in i doktorns mottagningsrum. 
Där fick jag ligga och vänta tills doktorn

kom. När han kom, sade han åt mamma, 
att det var några små ben inne i foten, 
som var bräckta. Doktorn frågade, om jag 
hade haft gummistövlar. Så var ock fallet. 
Nu skulle jag inte få ha några stövlar mer. 
Jag skulle ha skor i stövlarna. Doktorn 
sade, att jag måste ha hålfotsinlägg. Då 
kom en syster för att prova ut hålfotsin- 
läggen. När detta var gjort, fick jag gå in 
i doktorns skrivrum, där mamma fick be
tala, och då var klockan 6. Vi gick sedan 
upp till Loos kafé tills klockan var 8, då vi 
skulle åka hem. När vi kom till Orsa, gick 
det inget tåg till Mässbacken. Vi fick då 
lov att taga bil hem. När vi kom hem, gick 
jag och lade mig.

Evy Nordström, kl. 5.

I HÄNDERNA PÅ SJÖRÖVARE.

Sjörövarskeppet ”Dödande Kniven” styr
de ut från San Franciso. Sitt bästa kap 
hade sjörövarna gjort hos miljonären Sven 
Hamigz, då de rövade bort hans son Hedrik.

”Opp med dig och gör nytta, annars skall 
jag inte spara på krutet!” Smikels hånlog 
och riktade pistolens mynning mot Hedrik. 
Hedrik reste på sig, men det var inte så 
lätt, ty han hade ont efter sparken. Knobbs 
givit honom.

När Hedrik kom upp på däck, var där 
många andra barn före honom. Vid mid
dagstiden fick barnen var sin möglig brö- 
kant.

På natten hade styrman och de andra 
druckit väl mycket, och när nöden är störst, 
är hjälpen närmast. Under natten, medan 
styrman tog sig en tupplur, rände man på 
ett skär.

Hedrik kände, hur vattnet steg i lastrum
met, där han och de andra barnen lågo. 
Han ropade till dem att vakna och följa 
honom.

Uppe på däck var det förvirring bland 
sjörövarna. En sprang hit och en dit. Bar
nen kunde oförmärkt smyga sig till en av 
livräddningsbåtarna. Hedrik och alla flic
korna togo hand om en båt och pojkarna 
om den andra. Just som de skulle till att 
ro, fick Smikels se dem och avlossade ett 
skott men utan att träffa.

Skeppet hade strandat utanför Haiti, så 
barnen hade inte så långt att ro. Ifrån 
Haiti blev var och en skickad hem.

Ruth Mary Jernberg, kl. 5.
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FAR BERÄTTAR.
Det var en gång, då pappa var på Dragg- 

kilen och kolade. En kväll, då han låg på 
en bänk och sov, så kom det två flickor in 
till honom, och de började prata. De fråga
de, om de kunde få litet mat. Då skulle 
pappa gå ut och taga litet limpa åt dem. 
Då gingo de också ut, så att pappa inte såg 
dem. När han kom in i kojan igen, så var 
det inga flickor där. Pappa gick ut för att 
titta, vart de hade tagit vägen. När han 
kom ut, såg han inga flickor, och intet spår 
syntes av dem. Han gick också bort till 
kolmilorna, för att se, om de funnos där, 
men han såg ingen, tian såg bara en uv, 
som satt i en tall. Då gick. han in och lade 
sig.

Hanser Per Persson, kl. 4.

VAO MORMORS MOR HAR 
BERÄ TT A 7.

I mitten av 1700-talet levde i en grann
socken en gumma, som kallades Slunkmor. 
Hon var känd för att hon kunde trolla, och 
därför så var människorna rädda för henne.

Då gumman mötte någon, brukade hon 
först säga något före hälsningen. En gång, 
då hon mötte några skyttar, hade hon sagt: 
”Si hunden, si skytten, si guddagen” .

Om hon kom in i någon stuga, där de höll 
på med något viktigt arbete, och hon fråga
de, om det gick bra, så tordes de ej svara, 
fastän det gick bra. Gumman hade också 
ett trollhorn.

Hennes gubbe skulle en gång smörja 
kärran, men han tog gummans trollhorn i 
stället för smörjhornet. Då började kärran 
röra på sig. Gubben blev arg, och bad 
kärran dra åt skogen. Kärran drog då i 
väg och hamnade i trädtopparna vid Sives- 
tjärnen norr om Åskaken. Och sedan dess 
har den inte synts till.

Ingemar Hanson, kl. 5.

VÅREN.
Nu har våren kommit, som alla tycka så 

mycket om. Snön har smält bort, så att 
man kan vara ute och leka, och i backarna 
lyser det både blått och gult av blommor, 
som' spruckit ut. Vägarna ha blivit torra, 
och på sjöarna har isen nästan smält bort. 
Det luktar vår, och flyttfåglarna ha börjat 
komma.

Men en dag blåser det en kall vind över 
landet, temperaturen har fallit, och på him
len segla tunga moln, och vinterkläderna ha 
kommit på igen. Vinden sitter i hela dagen, 
och framemot kvällen börja små vita flingor

Till E X A M E N
t revl iga examensskor  i stor 
sortering,  för både F L I C K O R  
och P O J K A R .

För S O M M A R E N
S A N D A L E R  och S A N D A L E T T E R  
i ett  flertal  färger och m o d e l 
ler.

A ,B Orsa Skomagasin
Orsa.

falla. Det viner och tjuter i knutarna hela 
natten, och på morgonen ligger ett vitt 
snötäcke över marken. Det snöar fortfa
rande, men på eftermiddagen börjar solen 
titta fram mellan molnen.

Nästa dag droppar det från taken, och so
len skiner från en klarblå himmel, och ut
efter sluttningarna rinner det små bäckar 
av smält snö. Om några dagar är det åter 
torrt och fint på marken, och åter är det 
vår i luften.

Greta Knuts, kl. 6.

Jag plockar vårblommor.
Margit Bäcker, kl. 5.

ETT SAMTAL MELLAN VÅREN 
OCH VINTERN OCH TVÅ 

BLOMMOR.

Våren kom en dag till vintern och sade: 
”Nu skall du dö” . Då blev vintern så 
rädd, att han lät det börja snöa. Men om 
en liten stund sken solen igen, och all snön 
smälte bort. Då sade våren till vintern: 
”Nu är det jag, som regerar” . Då blev vin
tern så rädd, att han befallde, att blåsten 
skulle köra ut våren. Men våren blev alls 
inte rädd. Då lät vintern det snöa igen, 
tills han märkte, att han ingen snö hade 
kvar. Då sade våren: ”Där ser du, att jag 
är mycket starkare än du, för solen den 
hjälper mig” . Men nu blev vir.tern så ond 
på våren, att han körde ut den.

När våren kom ut, började det blåsa. Det 
var förstås vintern, som var så ond, så han 
tänkte, att han skulle blåsa bort våren, me
dan den gick hem. Men våren var så stark 
i benen, att den blåste inte bort. När våren 
kom hem, slutade det att blåsa. Då förstod 
våren, att vintern var död, och att det var 
han, som regerade.

Medan vintern och våren hade grälat, ha
de två blåsippor stått och hört på. Då sade 
den ena av de två blommorna: ”Vem tyc
ker du skulle regera, vintern eller våren” ? 
”Det förstår du väl, att det skall vara vå
ren” . Men där avbrötos de, ty de hörde bar- 
naröster, ej långt ifrån sig och de kommo 
allt närmare. Nu ropade en av rösterna: 
”Titta, två blommor!” En annan sade: ”Det 
är blåsippor, de första jag har sett i år” . Då 
sade den tredje: ”Låt dem stå, tills de blir 
stora, så kanske det blir mer” . Så gingo 
barnen hem.

Margit Nordström, kl. 5.

A. Englunds Rak- & 
Frisérsalong

(f. d. Morceus) 
REKOMMENDERAS. 

Modernaste utrustning.

BETALT FÖR GAMMAL OST.
I somras bodde Britta och jag i Storms 

vindskontor. En kväll gick Britta upp och 
lade sig tidigare än jag. Om en stund gick 
även jag upp. Jag gick så tyst som möj
ligt, för jag tänkte skrämma henne. När 
jag tittade in genom dörrspringan, såg jag, 
att hon redan somnat. Jag öppnade och 
gick in, sedan tog jag försiktigt min kudde 
och kastade den i huvudet på henne. Hon 
for upp och ropade: ”Mamma, hjälp!” När 
hon såg, att det var jag, blev hon arg och 
lovade, att jag skulle få betalt för gammal 
ost. Och det kan ni lita på, att jag fick.

En dag hade Britta farit bort och skulle 
inte komma hem förrän på kvällen. Jag 
lade mig och somjnade snart. På morgonen 
vaknade jag vid att något vått droppade 
ner i huvudet på mig. Just när jag skulle 
se efter, vad det var, kom en kudde susan
de och träffade mig. När jag satte mig 
upp, satt Britta på sängkanten och skratta
de, allt vad hon orkade. Det gjorde, att jag 
blev ännu argare, än jag redan var, och jag 
skulle just ge Britta en örfil, dä hon sade: 
”Lugna dig, jag har bara givit dig betalt 
för gammal ost, så nu är vi kvitt” . — ”Vi 
är väl det då”, sade jag.

Irma Carlsson, kl. 5.

DÅ JAG PLOCKADE BLÅSIPPOR.
En dag efter frukosten sade jag till Ulla, 

att vi skulle gå och plocka blåsippor vid 
Enå snickerifabrik. Då fick Sven höra det 
och sade: ”Jag skall gå och titta, vad det är 
för ställe” . När skolan var slut, följde Ulla 
med mig hem. Vi åkte med detsamma. 
När vi kommo fram, gingo vi uppför en 
stig. Mitt i stigen var en myrstack. Då 
sade Ulla: ”Jag skall försöka att inte gå på 
någon myra” . Jag vet inte, om hon steg på 
någon myra. Först kommo vi inte ihåg, 
var det där stället var någon stans. Men 
så kommo vi ihåg, att det var en brant 
backe. Vi följde den ner. Vi lade påsarna 
bredvid, sen gingo vi och letade. Vi hitta
de ganska mycket. Ulla och jag ville inte 
ta några knoppar. För läraren hade sagt, 
att vi skulle plocka blåsippor till prosten på 
hans 70-årsdag, därför sparade vi dem, tills 
vi skulle gå och plocka senare. När vi 
hade fått nog mycket, foro vi till ett annat 
ställe. Där hittade jag bara fyra eller fem 
blåsippor. Sedan foro vi hem. Vi lekte en 
liten stund, sen for Ulla hem. Hon fick 
låna min cykel, fast hon hade ju cykel själv, 
men vi lånbytte.

Evy Lundqvist, kl. 4.

Permanenta 
Eder med 
Realistic 
Mot sommaren!
Alla bli
Nöjda som anlita 
Ericsons Damfrisering
Nya moderna apparater 
Telefon 208.
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EN FLICKAS ÄVENTYR 1 AFRIKA.
Det var en gång en mycket rik flicka. 

Hon hette Gertrud Johnsson. Gertrud var 
van, att få allt vad hon ville. Hon var enda 
barnet i familjen. Gertrud var svenska, 
fastän hon flyttat med far och mor till 
Frankrike.

En dag kom hon inrusande till sin mor. 
”Men vad är det?” utropade modem för
skräckt. ”Jag får inte resa till Afrika för 
far” , snyftade Gertrud. ”Afrika!” upprepade 
modern. ”Men vad skall du göra där?” — 
”Äsch, behöver man göra något, för att man 
vill dit?” utbrast Gertrud otåligt. ”Kan du 
inte tala med far, mor?” ”Nej det vill jag 
inte”, sade Gertruds mor. ”Å, vad du är 
stygg mor!” utropade Gertrud. Sedan bör
jade hon gråta högt. ”Jag ska väl gå då” , 
sade modern. Och så gick hon. Gertrud 
slutade gråta på en gång.

En kvart senare blev Gertrud inkallad till 
faderns rum. ”Du får fara” , sade han kort. 
Och innan Gertrud hann säga något, hade 
han gått.

Gertrud tog på sig en hatt samt tog 200 
kronor i faderns kassaskrin. Fadern hade 
lovat henne det. Hon skulle köpa det som 
var nödvändigt för resan. Två timmar ef
teråt var hon klar att fara till Afrika.

Fadern var inte hemma, då hon for. Mo
dern ville inte tala med henne. Och så for 
hon sin väg i den väntande bilen.

Efter en veckas färd var Gertrud i Afrika. 
Då hon stod på stranden, ångrade hon, att 
hon någonsin farit. I skenet från stora el
dar såg hon negrer gå fram och tillbaka. 
De buro de vitas bagage i land. Men det 
var för sent att ångra det, som var gjort.

En liten neger såg på henne med vassa 
blickar. Och då de andra vände ryggen till, 
så hände det. Negern tog henne vid han
den och drog henne bakom några buskar, 
som stod bredvid. Han lade pekfingret på 
munnen samt visade en stor kniv.

Negern väntade, tills det var mörkt. Då 
tog han Gertrud vid armen och ledde henne 
framåt. Vart visste hon inte. De hade 
gått ungefär en timme, då han stannade. 
Hon hörde, hur det susade framför sig, och 
hon förstod, att det var djungeln.

Nu hade de gått i en timme till. Plötsligt 
såg Gertrud att det lyste mellan träden. 
Hon förstod: offereldar. Hon blev förd
framför en hemskt utstyrd man. Men då 
svimmade Gertrud.

Gertrud vaknade vid att solen sken hen
ne i ögonen. Hon slog upp sina ögon. Bred
vid henne stod en ung man. ”Var är jag?” 
frågade hon. ”På mitt fartyg” , svarade 
mannen. ”Det går till Frankrike” .

Gertrud kom hem, men till Afrika ville 
hon inte mer.

Birgit Falk, kl. 6.

O r s a  Fö rmedlingsbyrå
Inneh. Nestor Dahl 

Tel. 338. Postgirokonto 13 14 92.

Rättegångar, inkasseringar, boutred
ningar. Köp och försäljning av 

fastigheter.
Bostads- och hyres förmedling.

VÅRVERS.
Nu har det börjat bli vår 
Som det blir varenda år.
Och flyttfåglar komma varenda dag 
och de komma i stora lag.
Alla fåglar bygga bo
Och det man har sått börjar snart att gro. 
Sädesärlan plockar upp var larv 
som hon ser bakom plog och harv.
Snart kan man börja bada
men först borde det komma en svala.

Hans Svan, kl. 4.

____ R

SÄDESÄRLORNA.
Hemma är det två sädesärlor, som har 

byggt bo under en tegelpanna. Om somma
ren brukar ungarna komma ut på stuprö
ret, och därifrån lära de sig flyga. När de
ras far och mor komma med mat, brukar 
ungarna försöka flyga mot dem. Men det 
brukar inte gå vidare bra. De flaxar med 
vingarna, och så bär det av till marken. 
Sedan försöker de komma upp i luften igen. 
Det brukar gå bättre. Sädesärlorna äro 
svarta och vita. När de sitta, vippa de på 
stjärten. Då man kommer nära boet, 
kvittra de så ängsligt, som om de trodde, 
attt man skulle ta något för dem. Och de 
komma nästan ända ner till marken för att 
se vad det är. En gång tog jag i en sädes- 
ärlunge. Jag kände, hur mjuk han var. 
Och han var inte rädd ett dugg. Då satte 
han upp huvudet och såg på mig. Och så 
gjorde han ett kraftigt slag med vingarna 
och flög. Lars Lax, kl. 4.

Ramar - Ramlist
För varje inramning - från foto
grafier till större oljemålningar 
—  utför vi ett omsorgsfullt 
arbete till låga priser.
Vänd Eder till oss. Ramar — 
Ramlist i största sortering.
Vid köp av ramlist tillskärning 
gratis!

TEG M A N S Fotomagasin

VÖLBERMÄSSA.
Völbermässa va ojen sundag. I djick ö 

ventöd o att ä skuld bi märkt. I djick börta 
Olle ö se djing vi nidi Pellar ö dar fing vi 
jenå tjertunna. Vi djingöm uppa Olle ö 
skuldem spajk o je stöng ö do kåm Gösta. 
Dö vi addem sätt fast tunno uppo je stöng, 
djing vi ö sättem upp na brevi kåsan. Do 
klucka va fem djing vi nidi Bråntar ö 
londöm jen gramafon. Dö ä vart märkt 
kåm ä mera kripper. Do drack vi kaffe 
ö se djing vi ö tändöd tjertunno. Hans 
Hed tändöd i tver raketa. Raketär djing 
uppi veder ö se småll ä. Dö kåsn add 
brunni upp djing vi uppa Olle ö spilödöm 
gramafon. Se djing vi nidi Stajs men do 
add kåsn brunni upp, sö vi djingöm em.

Ragnar Andersson, kl. 4.

VAD EN VALBORGSMÄSSKASE 
KAN STÄLLA TILL MED.

Lilla Bettan gick i skogen och skulle 
plocka blåsippor, som hon sedan skulle säl
ja för att kunna köpa sig den rara dockan, 
som hon sett i skyltfönstret. Men hon hit
tade bara knoppar, för blåsipporna hade 
inte hunnit slå ut än. Då kom grannens 
Petter gående, och han var ute för att 
skjuta kråkor. Då han fick se Bettan, blev 
han glad, för hon brukade alltid ha någon 
odygd i tankarna.

Om en stund voro också de båda barnen 
på väg till ett stenröse. De täl kte bränna 
en majkase, fast det var några dagar före 
sista april. Petter hade mig sig en tänd
sticksask, och Bettan hade några tändstic
kor i fickan. Så började de att dra ihop 
till en kase. Petter, som var litet försik
tigare än Bettan, undrade, om. de inte 
skulle vara någon annanstans och bränna 
den, för det var skog alldeles intill. ”Du 
är väl rädd, att kråkorna ska’ brinna upp, 
så du inte får nöjet att skjuta dem?” hå
nade Bettan. I alla fall blev kasen där.

Snart hade de kasen färdig, och Bettan 
tände på. Det blev en härlig brasa. Men 
en stund därefter bar det sig inte bättre, än 
att en gnista flög i väg till en stor rishög 
ett stycke därifrån, och hela rishögen bör
jade brinna. Barnen skulle skynda att 
springa efter vatten, som fanns i en källa 
där bredvid. Men då halkade Bettan i den 
och blev genomvåt, och Petter, som skulle 
hjälpa henne upp, hamnade i lervällingen 
bredvid källan. Där sutto de nu, medan 
skogen också tog eld.

Om en stund såg folk, att det slog upp 
stora lågor från den närliggande skogen. De 
skyndade att springa dit upp och hejda 
elden, men en stor del av skogen var då 
uppbränd. Och aldrig mer gjorde Bettan 
och Petter en valborgsmässkase på egen 
hand.

Margit Ångman, kl. G.

Carl A. Pettersson, Orsa
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Vid examen i Torsmo 
skola den 18 juni 1914. 

Foto:  Otto Berggren.

En januaridag år 1887 reste från 
Linköping två folkskollärare för att i 
Orsa tillträda sina platser. De reste 
tågledes så långt järnvägen räckte upp
åt Dalarna, och det var på den tiden 
till Insjön. Därifrån togo de gästgiva- 
reskjuts till Leksands Noret. Vid dit- 
komsten hade den magra reskassan 
smält ihop till ett minimum. Dock lyc
kades de komma överens med en Lek- 
sandsbonde, som lovade att skjutsa dem 
till Orsa kyrkby —  en ganska avsevärd 
Sträcka att avverka en bister vinterdag 
,med de enkla fordon den tiden hade att 
bjuda på. Gnistrande kallt var det, 
pch inte voro de heller så särdeles väl 
utrustade i fråga om varma ytterplagg. 
För att ej alldeles stelna till av kylan, 
måste de springa bredvid skrindan. 
Och med avund sågo de leksandskar- 
lens bussiga fårskinnspäls, näverskor 
och snösockor. Nåja, allting har ett 
slut —  även denna besvärliga och kal
la färd. Framåt gryningen nästa dag 
hade de hunnit till Orsa, och glada voro 
de över, att där fanns gästgivaregård, 
där de kunde få mat och litet varmt 
inombords. En stunds välbehövlig vila 
efter resan och de kände sig redo att 
möta nya strapatser. För det första

uppsökte de prostgården för att få ve
ta, huru de skulle komma att färdas till 
fsina respektive platser. Tjänstgörande 
prästen då hette Åkerman, och han var 
dem till råd och hjälp. Då han fick ve
ta, att Helmer Louthander var äldst av 
bröderna (de voro nämligen bröder) an
såg han, att den äldste borde ta den 
mest krävande platsen nämligen den att 
ambulera mellan fyra skolor uppe i den 
vittfamnande Orsaskogen. Dessa obygds- 
skolor voro Näckådalen, Myggsjö, Ro
sentorp och Kvarnberg. Men nämnde 
lärare höll på sin rätt att få den plats, 
han sökt och fått nämligen Gravberg— 
Torsmo. John Louthander fick sålunda 
ge sig iväg till de först nämnda skolor
na uppe i finnmarken. Unga voro bå
da dessa lärare från Linköping, och 
nog gällde det att vara bemannad med 
kraft och ung dådlust att börja sin 
uppfostrargärning här uppe i ursko
gen, under relativt svåra förhållanden. 
'Tänk bara vilka vägar de fingo lov att 
färdas. Och tur var väl, att de voro 
friska som få, när det var milslånga 
avstånd till läkare. Min man Helmer 
Louthander brukade tala om, hur han 
kände det att komma till G rävborg. En 
liten fäbod med några små låga grå 
hus liksom nedsjunkna i snödrivorna. 
” Ja, härifrån söker jag i vår” , tänkte 
han. Dock blev han i stället kvar där 
i tjugonio år. -— Första åren hölls skol
undervisningen i en stuga, ty skola 
byggdes först 1891. Och under en ter
min i Torsmo hade han endast ett rum, 
och det fick tjänstgöra både som läro
sal, kök och sovrum. Men utvecklingen 
har gått raskt framåt. Nya pampiga

Därför ekipera sig ungdomarna, liksom 
de äldre, gärna hos Hanssons i vet
skapen om att få  det hästa möjliga fö r  
sina pengar.

o/fsn

Helmer Louthander.

skolor har byggts upp med hygieniska 
och ljusa lärosalar —  himmelsvitt skil
da från de mörka och bristfälliga skol- 
stugor av anno 1887.

Skattungbyn den 1 mars 1939.
Elisabeth Louthander.

Simundervisningen.
Skolstyrelsen godkände kommitterades 

uppgörelse med Orsa IF om. simkurser i  

Kyrkbyn och Kallmora sommaren 1939. 
Båda kurserna börja den 10 juli, och kur
sen för norra socknen pågår 3 veckor, 
medan kyrkbykursen inte avslutas förrän i 
augusti.

” Vedstatistik” .
I enlighet med revisorernas påpekande 

beslöt folkskolestyrelsen vid majsamman
trädet, att kassören skall föra liggare med 
uppgift på vedåtgång och -kostnader i de 
olika skolorna.

Skolarkiv.
I anledning av cirkulär från skolöversty

relsen om åtgärder för att tillvarata skol- 
arkivalier beslutade skolstyrelsen, att en 
kommitté bestående av styrelsens ordf., hr 
Finn Erik Hansson, överlärare Ernst Keding 
och folkskollärare Karl Wennberg, skall ut
reda och vidta åtgärder för att ordna sko
lans arkiv.

Weibulls och 
Gustafssons

T r ä  d g å r d s f r ö
i största sortering.

Hedins Färghandel
O rsa —  Tel. 155.
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En hundraårig 
dagsverkslista.

I Kallmora finnes ett litet men myc
ket värdefullt museum. Exteriören är 
kanhända inte så imponerande men in
teriören, som sagt, mycket värdefull. 
Detta museum är en spann, järnbesla
gen och försedd med lås, förresten 
mycket kraftigt sådant, och i denna 
spann förvaras en hel del gamla hand
lingar och papper, såsom bystämmopro- 
tokoll, lagfarts- och tingshandlingar, 
lagar och bestämmelser och stängnings- 
tvång, om böter för dem vars kreatur 
betar . på andras ägor och en mängd 
andra saker, som byamännen i gemen 
utformat och låtit vinna laga kraft. 
Dessa papper utvisar och bevisar att

gott bevis därpå är ju denna spann i 
och för sig själv.

Bland annat finnes i samlingen en 
dagsverkslista från byggandet av 
'Skattunge kapell. Listan är daterad 
från år 1840 och är alltså nu inför 
kapellets 100-årsjubileum ganska aktu
ell. De dagsverks- och ackordspriser, 
som då tillämpades, skiljer ju sig en 
aning från dem vi äro vana vid.

I listan, som egentligen är en hand
skriven bok, finnes för varje hushåll 
upplagt en debet- och en kreditsida. På 
debetsidan är bokfört vart hushålls 
skyldigheter att deltaga i kostnaderna. 
Därvidlag har följts en viss norm, vil
ken står skriven på bokens framsida, 
men där är skriften tyvärr så svag,

T v å  f e m t  i

Interiör från Skattungbyns folkskola.

att jag icke vågar mig på ett citat. 
Inuti boken är skriften bättre bevarad, 
och jag citerar härnedan Mårten Olov 
Anderssons i Skattungbyn konto.

Därten IMuf Änhasson ‘Mattumtfivm
©eltet (£retnf

Ed sk Ed sk
9 dagsverken för Numer (i 30 gort på numer 10 dagsverk 7 24
4 lass sand 1 12 lass sand 23
5 lass ved 2 21 70 lass gråsten 6 12

för natvard jon 5 lass ved 2 24
7 dagsverken å 40 5 40 240 tegelstenar 6
14 zvins å 32 0 16 11 dagsverk å 40 sk 9 08
120 takspån (i 12 5 dagsverk å 32 3 16
O. S. V . O. S. V .

Anmärkas bör till detta, att den sand det talas om kördes ifrån Fredsham- 
mar, alltså en vägsträcka på cirka fem km., 48 skiling =  1 kr.

Elis Magnusson.

För SKOLRESANF
Kostymer - Vindtygsroekar - Treneh-Coat - Flickkappor - Regnkappor - 
Vindjackor - Skolmössor - Sportmössor - Strumpor - Skjortor - Slipsar -
-------------------------------------- Flickkoftor m. m . -------------------------------------------

Barnen bli nöjda med en utrustning från

A U  G. L A R S S O N, O r s a ,  tel. 21

o å r i n g a r.

Nästa nummer
utkommer till den 12 aug. och blir Bar

nens dags-nummer. Bidrag till detsamma 
från både stora och små mottagas t. o. m. 
den 15 juli.

Vem äger skolfastigheterna ?
Hrr Per Åberg och Finn Erik Hansson 

skall biträda vid utredningen av ägande
rätten till skolfastigheterna.

Barnsångartmget.
I resebidrag till orsabarn, som skall delta 

i barnsångartmget i Mora under pingsten, 
anslog skolstyrelsen 50 kronor efter förslag 
av organist Erik Göransson.

Timlärare i Kyrkbyn.
Överläraren och tillsyningsläraren vid 

Kyrkbyns skola ska utreda hur det ska ord
nas med timlärare för de timmar, som över
läraren är befriad från undervisning i sin 
klass.

Orglar i finnbyarna.
Den användbara skolmaterielen i de in- 

dragn? tkolorna har hopsamlats till Kyrk
byns skola, och beslöt nu skolstyrelsen att 
orglar och bänkar skall få stå kvar i skol
lokalerna i finnbyarna änskönt skolan är 
indragen.

Erik Andersson
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG 
Förrättar A U K T I O N E R ,  BOUP PTE CK

NINGAR och A R V S K IF T E N .

Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. Tel. 40.

ORSA— WÅMHUS
av K a r l -E r ik  Forslund 
finnes ännu till n e d 
satt pris 2 :5 0

Lämplig minnesgåva!

A,-B. Bröderna Ohlséns Bokhandel
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■— - R IN G  3 0 6  —
vid beställning av tid för 
- PERMANENTNINGEN -

Göta Liljas Damfrisering
TURISTHEMMET

S O L S Ä T E R
— FRYKSÅS —

hälsar gäster välkomna från 1 juni. 

Helpension 4 å 5 kr. per dag.

Måleriarbeten
Rums- och möbelmålning. 
Dalamålning i antik stil. 

Omsorgsfullt utförande. - Billiga priser!

Orsa Lackeringsverkstad
N ä s P e r  A n d e r s s o n .

— Tel.: Verkstaden 265, Bostaden 67. —

Byggnadssnickerier
Inredningar,  T ra p p o r ,  Listverk,  
P l y w o o d  och W a l l bo a r d

Enå Snickerifabrik
Tel .  78

Läska E r i sommar
med svagdr icka och l äskedr ycker  från

Storåbro Bryggeri
Tel .  189

ETT VÄRDEFULLT

Konfirmations-  och 
examensminn2

är ett ur från

Urmakare Gust. Helgeson
Tel. 399.

Lättviktsmotorcyklar
och V E L O C I P E D E R  av
ledande märken i

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

Orsa Motor- & Mek. Verkstad
— TEL 28. —

Bilreparationer - Reservdelar 
Biltillbehör.

Giv M O R  en gåva/
inte dyrbar i pris, ej ”billig” 
i kvalité, men vacker, gedi
gen och äkta. Här finner 
Ni just sådana små lämpliga 
presenter.

Orsa Bosättningsaffär
TEL.  4 2 3.

Låt reparera SKODONEN
hos

E. NORLING
Omsorgsfullt arbete. -  Moderata priser.

Barnsångartinget . . .

(forts. fr . sid. 2)
hård bröströst och spända halsar, det 
kallar jag inte ” sång”  utan ” skrik.”  
Varför i all rimlighets namn ska inte 
det underbara men ömtåliga instru
ment som barnrösten är kultiveras och 
utbildas, så att den klingar frigjord, 
fulltonig och varm! Visst tycka de 
flesta barn, att det är roligt att sjunga, 
men riktigt av hjärtans lust sjunga 
endast de barn, som fått huvudklang 
på tonen och halsen fri från onaturli
ga spänningar.

Undertecknad, som åhört ett tiotal 
barnsångarting på olika platser i lan
det och lyssnat på skolsången i flera 
hundra skolor, mest i Dalarna men 
även i andra landskap, kan med glädje 
intyga, att ifråga om röstkultur står 
skolsången i vår egen provins i en för
nämlig särklass. Förklaringen härtill 
kan möjligen vara, att dalfolket av ål
der har varit ett sjungande folk och än
nu —  åtminstone i en del socknar — 
sjunger både gärna och vackert. Som 
exempel härpå vill jag peka på den 
goda församlingssången i vissa kyrkor 
samt den över hela landet berömda 
Siljanskören. Men den säkraste för
klaringen till den vackra barnsången 
är nog den, att lärarna i Dalarna äro 
så intresserade för skolsången och med 
iver söka tillägna sig moderna idéer 
inom skolsångens metodik. Att jag 
menar både manliga och kvinnliga lä
rare behöver väl knappast påpekas. I 
sin verksamhetsberättelse har musik- 
konsulenten Einar Ralf omvittnat det 
goda resultatet av dalalärarnas arbete.

Anlägger man sådana synpunkter på 
skolsången, är det naturligt, att man 
hälsar barnsångartinget i Mora 1939 
och alla kommande barnsångarting med 
hänförelse. Må Moratinget bli en 
sporre för barn och lärare att komma 
allt närmare sångidealet: ” Sången
skall vara en ström av välljud! ’ ’

Väl mött i Mora, små sjungande ma
sar och kullor! Jag längtar att se den 
färgglada ” blomrabatten”  i Mora 
kyrkokor och lyssna till välljudet som 
strömmar ur månghundrade strupar.

Einar Lundgren.

Tjänsterna i Slättberg och Kårgärde.
Beslöts att hos folkskolinspektören be

gära att få förklara tjänsterna i Slättberg 
och Kårgärde lediga. Detta lär dock inte 
gå för sig, utan kommer en lärare att för
flyttas från Mora till den ena av dessa tjän
ster. Innan beslut fattas om den andra 
tjänsten, måste inspektören höra efter, om 
det i annat inspektionsområde finnes ”över
talig” lärare.

MORS DAG, läsning i hem och skola.
Lindblads förlag. Pris 50 öre.

Inom ett färggrant omslag (färgfotogra
fiet tycks medföra renässans för utstyrsel 
å la de engelska litografierna) ryms 2 dik
ter och 4 berättelser som alla röra sig om 
mor och barn.

Brandts Vilohem  och Pensionat
------------------Rt. 173. -------------------

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

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

stående bad och behandlingar.
Helinackorderingar till moderata priser.

Matvaror
Specerier
Manufaktur

Per W ikners Diversehandel, Holen
Etablerad 1880.

P O ]  KS  P O R T M Ö S S O R
1: 50, Herrsportmössor, ny inkomna 2: —, 
Baskennössor, —: 95, Trikåskjortor, med 
dragkedjor, fr. 2: —, D:o, större, 2:35, 
2: 50, 2: 75, Trikåkostymer 2: 65, 2: 95,
Barnklädningar, i trikå och bomull, fr. 
2: 45, Bomullsklädningar, nyinkomna, pri
ser fr. 2: 65, Damunderklädningar, silkepl. 
till 4: 95, 2:25, Barnunderklädningar sil
kepl., alla storl. o. priser, Damstrumpor, 
siike-linne, alla färgar, 1: 65, Damstrum
por, k.-silke, 2: 35, 1: 75, 1: 45. Damgar- 
nityr (byxa o. linne) 2:75, 2:95, Herrpara
plyer, Damparaplyer, Barnparaplyer, fr. 
2:95, Corsetter, Bysthållare, Strumphål
lare, Strumpband, alla slag, Kaffekoppar, 
kul. pr 1/2 duss. 1:80, Galv. Hinkar, 8 
lit. 1 :—, 10 lit. 1:15, 12 lit. 1:35, 15 lit. 
1: 50, Galv. Baljor, fr. 1: 65, Golvmoppar, 
garn 1: 40, Piasavaborstar, m. långt skaft 
1: —, Rishalmskvastar —: 50, Sopar, m. 
böjt skaft 1:95, Fiberborstar —: 40, 
Tvättbräden 1:45, —: 75, Skurborstar
—: 35, —: 25, —: 20, Panelborstar —: 25, 
Spisborstar —: 25, Disktvagor, 2 st., —: 25, 

Skurtrasor —: 35, Disktrasor —: 15. 
LEKSAKER, av alla slag, såsom: Skott
kärror, Träbilar, Kärror, Leksakshinkar 

samt Spadar m. m.. m. m.
Centralboden

(BAZAR & KORTVARUAFFÄR) 
ORSA.  - Tel. 298.

Examen
fordrar en ny K O S T Y M .  
Vårmodellerna ha kommit. — 
Flickkappor, Impr. Rockar, 
Klänningstyger, Underkläder i
trevliga kvaliteter. — Gör oss 
ett besök redan i d a g .------------

Emma Olsson
O R S A .----------------- TEL. 125.

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

Beställningar av skolbad tel. Holen 25.

E. N ILSSO N S
Skrädderi

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

Rakning och Klippning
utföras omsorgsful l t  och bi l l igt.

A. STEN BERG
T  runna
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Ärade Cykelspekulanter!
Vänd Eder till undertecknad vid köp av cykel.
Försäljare av SVALAN, KÄRNAN, ÖRNEN och ORSA. 
Lättviktsmotorcykeln BLIXT-TURIST med sachsmotor.
Försäljningsvillkor: kontant samt avbetalning.

HARALD ERICSSON, Cykel- och Rep.-verkstad - Tel. 156, Orsa.

Lindängets Pensionat

OBS.! Ny regim.

Enklare och finare middagar, supéer 
samt kaffe för större och mindre 
sällskap.
Beställningar mottagas tacksamt
Tel. Holen 1.

S O M M A R N Y T T
i Hattar, Klänningar, Blusar,
Handskar, Väskor.

Stor sortering i Handarbeten. Te). 4.

Hanna Månsson & C'.o

Konfirmations-  & Mors- 
dagsfyort

i stor sortering

E r i k  W ess t röm
Utför

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119.

A llt i moderna
G L A S Ö G O N

Goda kvalitéer.
Noggrann tillpassning.

Läkarrecept expedieras omgående.

T H O R B Y
O R S A .

A LB .  P E T T E R S S O N S
Sadelmakeri. - Tapetserareverkstad. 

Telefon 164.
Möbler och madrasser omstoppas. - Nya 
madrasser och markiser på beställning.

B i l l i g a  priser.

B lo m m o r
till Mors dag, Konfirmation och 

Bealskolexamen finnas i stor 
sortering hos

O. Lindqvists Eftr.
Tel. 92 och 120.

Å berga skolrote.
(forts. fr . sid. 7)

Men skolstyrelsen kunde av brist på me
del icke för detta år bevilja honom den 
föreslagna löneförhöjningen.” Huruvida han 
någonsin hann få denna löneförhöjning för- 
mäles ej, ty 1863 blev det ny lärare i 
Åberga, och endast år 1866 arbetade Ersson 
sedan i Åberga-Mickelvåls skolor.

Enligt tjänsteförteckningen över lärarna i 
Aberga tycks det ha varit ombyten tätt 
och ofta, nästan vart och vartannat år. 
Biand småskollärarna har förutom den nu
varande endast Jonas Trygg innehaft plat
sen någon längre tid. Vad orsakerna till de 
täta ombytena kunnnat vara är svårt att 
säga. En bidragande orsak är väl de dåliga 
bostadsförhållandena, som förut varit rå
dande även på denna plats. Våra före
gångare ha i det fallet haft det oerhört 
svårt. Det är ju hårresande historier, man 
kan få höra, när de gamla berätta om 
gångna tiders förhållanden. Det verkar ju 
för oss nutidsbarn som en saga från heden
hös, och dock är det bara en mansålder till
baka. Vilka löner och vilka naturaförmå
ner måste de inte nöja sig med!

Joh.  B o s t r ö m .

Lärare och lärarinnor i Äberga-Mickelvåls 
skolor.

Å b e r g  a-M i c k e l v å l s  b y s k o l a :  
Block Hans Ersson (några av åren mellan) 
1847—1856, Ors Hans Larsson 1857, Skräd
dar Lars Ersson 1858, Jons Jon Ersson 1859 
—1862 och 1866, Elings Erik Jonsson 1863 
—1865, Bengts Erik Jonsson 1867—1871, 
Näsnissa Erik Jonsson 1872—1874 och 1876, 
Difs Erik Hansson 1875, Bränd Per Larsson 
1877, Jönsos Erik Ersson 1878 och 1883— 
1884, 1889—1890, Kaplans Hans Persson 1879 
och 1882, Hans Wixner 1880—1881, Maria 
Björklund 1885—1888, Brita (Jonsson) Nor
berg 1888—1889, Pers Anders Andersson 
1891—1894, Jonas Trygg 1895—1906, Kerstin 
Svälas 1902—1903, Elin Nordström 1903— 
1904, Matilda Olsson 1906—1907, Anna 
Björkman 1907—

Å b e r g a  f o l k s k o l a :  Anders Anders
son 1888—1891, J. Emil Seger 1891—1892, 
J. A. G. Ruinné 1893, H. L. Larsson 1893— 
1895, A. Skogh och Linder 1895, Anna Mår
tensson 1896—1925, Elise Persson 1926, 
Thore Kruse 1926—1930, Hj. Hedman 1930—

Anders Andersson —  en märklig man.
Om Anders Andersson, som tjänstgjorde 

i Åberga folkskola 1888—1891, har lärarin
nan Id a  L a r s s o n  berättat följande:

Han var en mycket begåvad man och en 
överdådig diktare redan under studietiden 
i Falun, då jag var kamrat med honom.

Ni
fö

f inkomna k ö tt konse r ver  
sommarens camping m

Tel .  25

l

TI

Jppvatya M  O ^
på MORS DAG med en tårta 
eller konfektask från

F r e l i n s  Konditori
Medlem av Sveriges Konditori- 

1L. 27 förening och Tårtförmedlingen.

f\Dässbackens badhus
hålles S T Ä N G T  

4/6—25/8.

T
Bl
A]

H

orkade Frukter
andad frakt. Plommon och 
»rikeser av senaste skörd

E L L S E N SiOrsa. Tel. 106

C
o

f i l a r  och L i t l v i k i a r e
Reparationsverkstad.

R S A  C Y K E L - &  S P O R T A F F Ä R .
Repr. för Monark. Tel. 281.

K

V

1

okplattor, Bakugnar, 

attenvärmare, Spisar.

ora-Orsa Elektriska Affär
Mats Dalborg, som var hans rumskamrat 
då, deklamerade för mig för endast 2 år se
dan en dråplig dikt från den tiden. Dessa 
båda voro de duktigaste i klassen och er- 
höllo också det högsta betyget i alla ämnen. 
Bland Anderssons efterlämnade papper har 
man funnit uppsatser och manuskript, om 
vilka kännare sagt, att de voro värdiga en 
professor. Men dessa handlingar blevo tro
ligen aldrig publicerade ehuru de voro äm
nade därtill. Vart papperen sen tagit vägen 
vet jag inte, ej heller vet jag vilka ämnen 
han behandlade. Han gick så upp i veten
skapliga studier och skriverier, att han ej 
gjorde sig tid att förtära den mat, som hans 
ömma mor sände honom. Han försumma
de så kroppens vård, att han blev under
närd. Så kom visst en svår förkylning och 
ändade hans liv.

F ör så rika och vackra uttryck för 

kärle k och tillgivenhet på min sjuttioårsdag 

ber jag till alla få framföra mitt inner

liga och vördsamma tack.

O rsa i april 1939.

O tto B e rggren
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Prostens 70-årsdag blev en verklig helg
dag. Redan kl. 8 på morgonen blåstes re
velj, då missionsförsamlingens biåsorkester 
stämde upp utanför prostgården och för
kunnade, att Orsa friförsamlingar ville 
framföra sin hyllning. Kl. 9 gick flaggan 
i topp, inte bara i prostgården utan också 
på ett flertal ställen ute i Orsa — prosten 
till ära.

Och så rann en ständig ström av männi
skor, som ville framföra sina lyckönsk
ningar, in och ut genom dörrarna ända fram 
till särla aftonen. Var och en gjorde sitt 
bästa för att länsa de framdukade läcker
heterna på kaffebordet, dock utan synligt 
resultat. Och prostgården förvandlades 
sakta men säkert till att likna en välförsedd 
blomsterhandel. Bud efter bud från tele
grafen kom släpande på tunga bördor.

Bland gratulanterna voro församlingsbor - 
na naturligtvis i majoritet, fastän vi veta, 
att många för att skona sin vördade prost, 
avhöllo sig från personliga besök. Men 
också övriga delar av landet voro represen
terade. Där kommo tempelriddarna från 
Falun, där kom kretslogen Ovansiljan av 
I.O.G.T., där kom kontraktets prästerskap 
med kyrkoherde Sam Gabrielsson i spet-

Ett vackert inslag i hyllningarna var upp
vaktningarna från Kyrkskolan och Kom
munala Mellanskolan, vilkas lärare och ele
ver infunno sig och framförde sina lyck-

CJteaa. ^5laLtlcLnLnq.
(N:o 36. - 25 maj 1939.)

utgives av Orsa Lärareförening.
\

Redaktör och ansvarig utgivare:
Karl Wennberg, Mässbacken. 
Telefon 43.

onsKmngar i blommor, tal och sang.
Som dagens höjdpunkt får väl dock hög

tidsgudstjänsten i kyrkan på kvällen be
traktas. Församlingsborna hade mött upp 
som till julotta. Komminister H. Fält fram
förde i ett kort tal Orsa-Skattunge försam
lingars tack, varefter en subskriberad gåva 
från församlingsbor överlämnades jämte en 
inbunden adress med omkring 1.300 namn.

Och när prosten senare på kvällen efter 
kyrkokörens besök gick till vila, kunde han 
nog med glädje se tillbaka på en väl an
vänd dag.

H. F.

Orsa skoltidnings redaktion på väg till 
prosten för att förära honoM de första 

exemplaren av “prostnumret".
Det kan i detta sammanhang meddelas, att 

nr 2 sålts i över 2.000 ex. — rekord hittills!

? Vem vet vad ?
Tävlingarna i allmänbildning lämnade 

inga storslagna resultat: den första gav 
inget svar, och den andra fem svar. En 
ökning alltså på 500 % —- skulle opti
misten säga! Här kommer nu de rätta 
svaren i båda tävlingarna och uppgift 
på pristagarna i prostnumrets tävling.

Svaren på frågorna i nr 1.
1. Skolrådets ledamöter äro nämnde

man And. Källberg, möbelhandla
ren Carl A. Pettersson, hemmans- 
äg. Tur Hans Hansson, hemmans
ägaren Gubb Hans Hansson och 
folkskoll. Karl Wennberg.

2. Kommunalfullmäktiges ordförande 
är nämndeman Finn Erik Hans
son.

3. I Orsa pastorat finns 5 kyrkklockor 
(3 i Orsa och 2 i Skattungbyn).

4. Högsta berget i Orsa är Korpmäki, 
som enligt generalstabskartan är 
732 meter.

5. Skattunge kyrka invigdes 1839.
6. Postmästaren i Orsa heter H. Ek

lund.
7. Orsa kyrkby har ingen borgmästa

re.
8. Häradsdomare i Orsa är Mickols 

Hans Persson i Stackmora.
9. Något Skattungbyns skoldistrikt 

finns icke.
10. Postadressen till Skattungbyns 

kalkbruk är Mässbacken.
11. Den orsakarl, som kört Vasaloppet, 

på kortaste tiden, är Alfred Lif.
12. Kistband är ett till orsadräkten 

hörande band, som vid högtidliga 
tillfällen användes tillsammans 
med ” Rödbandet”  omkring håret.

Svaren på frågorna i nr 2.
1. Matt. 5— 7.
2. Rom. 16: 22. Tertius.
3. Jes. 6: 3.
4. Ps. 58, Ambrosius.
5. T), ps. 23 och Joh. 10.
6. 623 i gamla psalmboken ocli 517 i 

den nya.
7. Ps. 424.
8. Gradualpsalm.
9. 1 Kor. 13.

10. Abraham.
11. Johannes uppenbarelsebok.
12. Joh. 3 :16.

Pristagarna:
1. Inga-Britt Ersson, Box 159, Orsa: 

en bibel.
2. Lisa Brandell, Skattungbyn: en 

psalmbok.
3. Karin Nissa, Vasagatan 27, Falun: 

en stiftets julbok.
Samtliga priser äro skänkta av 

kontraktsprosten Otto Berggren.

B A R N E N S  D A G  I O R S A
12—13 augusti 1939.
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Pris 30 öre
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