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ORSA SKOLTIDNING.

O R S A B O  I  C O L O M B I A
Bland de många svenskar, som denna 

sommar besökt Sverige ifrån andra sidan 
Atlanten, är också fru Annie Wolf-f-Gus
tafsson från Holen. Hon thar bott fem 
år i Colombia och två år i Mexiko.

När Skoltidningens utsände medarbe
tare träffar ihenne hemma i Orsa och nu 
ber henne att berätta något från ” over 
there” , säger hon: —  Då vill jag helst 
berätta om Colombia. Jag tycker så 
mycket om det landet, för det är så olikt 
alla andra länder.

Landet Colombia ligger längst upp i 
nordvästra hörnet av iSyd-Amerika. Det 
är ett bergland med ungefär lika många 
invånare som Sverige, men nästan tre 
gånger så stor yta.

Huvudstaden Bogota, där fru Gustafs- 
son bodde, ligger 600 m. högre än Keb
nekajses topp. Luften däruppe är så 
tunn, att en del människor inte tål att 
leva där. Staden ligger på en högplatå, 
omgiven av höga randberg. På toppen 
av det högsta av dessa randfoerg är 
byggd en ikyrka, Montserrate, som är 
prydd med en mängd skulpturer och bil
der. Kyrkan är alltid fasadbelyst >och 
skimrar ofta högt ovan molnen.

Trots att det är bara 50 mil från 
ekvatorn, är det inte så varmt som man 
kanske föreställer sig i Bogota, därför 
att staden ligger så högt.

När jag reste ut, berättar fru G., tog 
jag inga vinterkläder med mig. Jag 
skulle ju nästan till ekvatorn och trodde 
inte att vinterkläder behövdes. Men 
kvällarna kan vara riktigt kyliga där 
uppe i bergen.

Men vill man ha värme, så är det inte 
långt efter den. Med 1 % timmes bil
resa kommer man ned till ” terra cali- 
ente” eller värmen. Där är tropiskt kli
mat och tropiska växter: palmer, bana
ner, gummiträd och orkidéer. Orkidéer 
i de mest otroliga färger och former. De 
växer som parasiter i träden och utveck
lar en strålande färgprakt. Högre upp 
på bergen i det tempererade området 
växer kaffe, majs, apelsin, citron, per
sikor och en mängd andra frukter, t. ex. 
pitaja. Det är en kaktus, lika Nattens 
drottning, med stora, välluktande blom
mor, som slå ut på kvällen och som ger 
den fina och mycket dyrbara frukten 
pitaja.

Där nere i terra caliente ha de flesta 
bogotabor sina sommarvillor eller fin

Präktiga pjäxor
inkommet för hösten.

i c i l e t iH f f  h o i

AB Orsa Skomagasin
Orsa, telefon 37

kor, som de kallas. Där är det tydligen 
roligt att få  åka till finkan.

Fru G. berättar, att hon en gång var 
bjuden till en finka på ett lustigt ” gris
kalas” . Grisen levde när gästerna Ikom, 
men slaktades sedan i alla gästernas 
närvaro. Först bjöds så svålen omkring 
stekt knaprig med mycket salt. Och så 
fortsattes kalaset hela dagen, tills man 
hunnit smaka på alla delar av grisen, 
inälvor och allt.

Utom svin och höns finns där mycket 
hästar och kor. Det finns stora hacien- 
das —  som bondgårdarna kallas här — , 
som äger hjordar på flera tusen kor. 
De är inte mjölkkor, utan födas upp till 
slaktboskap. Och så till tävlingstjurar.

Tjurfäktningar är ett omtyckt folk
nöje. För en icke spanjor är det nog 
mest ett otäckt skådespel, men onekli
gen mycket färggrant. Även om damer
na inte äro klädda i spanska dräkter, ha 
de ändå sina brokiga spanska schalar 
med sig att breda ut över loger och läk- 
tar-räck för att göra det hela färgrikt. 
Och är det någon känd fäktare, som t. 
ex. Manolete, världens främste, som 
uppträder, så kan man få stå i kö från 
klockan 5 på morgonen för att få en bil
jett. En sittplats i skuggan är dubbelt 
så dyr som en plats i solen.

Det ibor mycket indianer i skogarna. 
Men de ser inte ut som indianfoöckernas 
hövdingar. De ha brett mongoliskt an
sikte och kolsvart hår. Männen är all
tid klippta med lugg och polkahår, kvin
norna ha långa flätor. Colombias india
ner är mera grått och dystert klädda än 
grannlandet Perus färgrikt pyntade in
dianer.

Det bergiga landet Colombia uppe i 
Anderna har inte smycket vägar, varken 
landsvägar eller järnvägar. Man färdas 
mest ridande på ssmala indianstigar. 
Landet når fram till både Stilla havet 
ooh Karibiska havet. Västkusten, som 
är närmast Bogota, är sumpig och osund 
och föga bebyggd, men dit leder dock en 
järnväg från huvudstaden. Den järn
vägen slingrar sig fram utmed så svind
lande stup och klipphyllor, att inföding
arna hela resan mumlar iböner vid sina 
radband. T. o. sm. en resvan europé sblir
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betänksam, när han sser de meterbreda 
” knivseggar” , ssom tåget ibland rusar 
fram över.

Till landets största hamnstad Barran- 
quilla vid Karilbiska havet har huvud
staden ingen annan förbindelse sän flod
ångare på Magdalenafloden eller nume
ra flyg.

En resa med flodbåten är en verklig 
upplevelse. Man åker med en stor, flat 
hjulångare, som tar 5 dagar utför flo
den och en vecka uppför, om den inte 
blir sittande på någon sandbank en 
vecka, så att man blir uppäten av mo- 
skiter. Man ;ser krokodiler ligga oeh 
sola sig på sandbankarna ooh plumsa i 
vattnet, då båten 'kommer. sDen tropisska 
djungeln går ända fram till vattnet. 
Från ibåten kan man skymta alla möj
liga underliga djur mellan träden. Här 
och där ligger ensliga (byar, där båten 
lägger till och lossar och lastar varor, 
medan passagerarna går i land för att 
köpa frukt el. dyl.

En gång, när fru Gustafsson åkte med 
flodbåten, kom en tropisk storm med 
regn och åska. Det var ett både fasans
fullt och storslaget skådespel. Båten 
måste ligga stilla i en by i flera dagar.

Befolkningen i Colombia är en bland
ning av vita (mest spanjorer), indianer, 
mestiser och mulatter. De äro sorglösa, 
glada och älskvärda sydlänningar. Ut
trycker man sin beundran för något, 
som en annan har, så säger han strax: 
Det är ert! eller Till ert förfogande! 
Men man får det inte.

Och de har en underlig uppfattning 
om tid. Fru Gustafsson (berättar att hon 
en gång var bjuden på té klockan tre. 
Hon kom punktligt klockan tre, men 
fick sitta där ensam i två timmar, innan 
de andra gästerna kom. Först klockan 
nio serverades téet, och klockan elva 
bröt man upp. Det serveras många 
läckra bakverk till téet, och man skall 
ta för sig rikligt av vad som bjuds. Men 
man får inte äta upp det! Det anses 
högst oartigt. Man skall lämna det mes
ta kvar på assietten.

Olika länder har så olika seder, men 
roligt är det att försöka ta seden dit 
man kommer ooh att få se nya länder 
och folk, säger fru G., som tydligen har 
ett äkta vikingalynne och som nu vän
tar på att åter få  resa ut. D. H.

c f y & C f C Z t ’
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ORSA SKOLTIDNING

Finnarnas näringar: JAKT och FISKE
För O. S. av Dr Karl Linge.

Det är förut nämnt, att jakt och fiske 
som näringsgrenar var av stor betydelse för 
finnbefolkningen. Tillgången på vilt ocli 
fisk var också mycket riklig. Vid en gård, 
där flera söner funnas, kunde på hösten 
1,500 snaror och ännu flera vara utsatta 
för mindre vilt.

Älgjakt bedrevs sorgligt nog om våren, 
då skaren var så stark, att den bar de skid- 
löpande skyttarna. Skaren hindrade där
emot älgen att komma undan, sönderskar 
hans ben och gjorde honom till ett lätt byte 
för förföljarna.

För jakt på både smått och storvilt bru
kade finnen sin lodbössa. För hagelbössan 
hade han ett medlidsamt förakt. Kyrko
herden i Loos Joh. R. Norelius (1846—1859) 
berättar1, att inte blott männen, utan även 
kvinnorna kunde hantera geväret. Med en 
utrustning som denna visste finnen att reda 
sig i ödemarken. Om en finne icke var ut
rustad med bössa och tillbehör, elddon, kniv 
och yxa, hette det: ” Träffar du en finne i 
skog och mark utan bössa eller åtminstone 
elddon och kniv, är han döden värd” .

I äldre tider var det överflöd på storvilt. 
Älgar fångades utom på nyss nämnt sätt 
i gropar, och björnar med sax eller spjut. 
Men eljest brukade man mest giller och 
snaror. I sådana fångades bäver, harar 
och skogsfågel. Finnen var en mästare i 
att konstruera och utsätta giller och sna
ror på platser, där de olika villebråden hade 
sin gång. Fångstredskapen voro: harstoc- 
ken och harsnaran, upphävjan, sprättsna- 
ran, mårdsnaran, lobåset, utterstocken, 
fågelsnaran och fågelgillret och dessutom 
björnsaxen.

Sommartiden fiskades mycket flitigt i 
sjöar, älvar och skogstjärnar. Metspöet var 
det mest vanliga redskapet, men det fiska
des även med nät. Gottlund nämner dess-

Ekstock.

Hemmets klenod

- en pendyl
Köp den hos

U r m a k a r e  Gust. H e l g e s o n
Orsa, felefon 399

Harsnara, opphäffja (en gillrad stång 
med snara), lolås, utterstock, fågelgiller 

och björnsax.
Bilderna frän A. Segerstedt: ” Finnbefolkningen i mell. 
Sverige . . . ”

utom från Orsa finnmark långrev och not.
Finnarna vårdade »sig om fisket med stör

re förtänksamhet än om jakten. De rö
dingar och siklöjor, som nu finnas i en del 
sjöar i finnmarkerna, ha i flera fall dit- 
planterats av finnar.

Vid fisket använde finnarna ofta myc
ket primitiva farkoster. Vanligen »brukade 
man en av några sammanbundna stockar 
bildad flotte (se bilden), som blott kunde 
bära en person och framdrevs med en stör. 
En annan farkost var ekstocken, »som ut
gjordes av ett urholkat träd, som liknade 
ett degtråg. Den rymde två personer och 
framdrevs, såsom framgår av bilden, med

Skolklåder
i stor sortering!

G olfbyxor
G en sar
Slipovers
Skjortor
Strumpor
H andskar
Mössor m. m.

På Skoavd. finns skor, som ung
domen g illa r, t. ex . en beck- 
sömsydd vand rarsko  i storl. 34  
- 3 6  kr. 18 :50 , 3 7 -3 9  21:-.

K o o p e r a t i v a
Varuhuset, Orsa

Ett lynd 
just  nu!

Stickad
finger
vante
1 :40

ett par med vidjor fasthållna åror.
Av den föregående framställningen om 

finnarnas levnadssätt och näringsfång tor
de framgå, att finnarna i de »avlägsna sko
garna utfört ett strävsamt och idogt arbete. 
Finnen slog sig icke ned utefter flod- eller 
älvdalarna, där marken var lätt att odla. 
Han valde i stället moränmarken. Ett av
bränt svedjeland på sådan mark kan ge en 
föreställning om de svårigheter, som här 
mötte odlaren. De stora stenrösen i när
heten av de »små uppodlade tegarna »bära 
vittne därom. Myrodling synes icke ha 
förekommit bland Orsa-finnarna. Om de 
någon gång försökt därmed, hade de nog 
som andra fått erfara, att säden frös bort. 
De höllo sig därför undan från lägre be
lägna trakter, även då de tvingades att 
uppodla jorden till åkrar. Då kom finnplo- 
gen och ledharven till användning.
Man kan som den finske författaren Ju
hani Aho tycka, att finnarna skulle väl 
också ha kunnat finna märgfullare land. 
” Men deras »böjelse tycks alltid ha fört dem 
till de torvtigaste trakter. Liksom på trots 
ha de uppsökt torra moar, fuktiga kärr
och djupa »ödemarker.------------ De ha känt
till segheten i sina senor, och där, varest 
en annans ryggrad skulle ha brustit, har 
deras blott blivit starkare.”

En annan fins»k författare, A. Rallén- 
Kallela låter nybyggaren tala ined följan
de ord': ”Jag letade efter obruten jord, ef
ter ett vildmarksfolk, som tände sina ny- 
ingar och byggde sina badstugor, var de 
behagade, stötte spjutet i marken framför 
dörren och sade ’Här ska vi leva vidare,’ 
kvinna och barn.”  (»Se R. Gothe, Hassela- 
Finnarna.)

F l)lte från Kroktjärn, Ny skoga.

Höstens nyheter i
golv- & läslam por och 
och lysäm nesarm atur 
nu inkomna.

Mora-Orsa Elektriska A.-B.
Orsa, telefon 192
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ORSA SKOLTIDNING.

I dagarna kominer det nya pensio
närshemmet i Orsa att stå färdigt för 
inflyttning. Säkerligen till stor glädje 
både för de, som fått förmånen att bo 
där och för de kommunala myndigheter, 
som omhänderhaft byggnadens uppfö
rande.

Orsa Skoltidning har bett mig att i 
korthet redogöra för den del av vår so
ciala verksamhet, som benämnes ” an
ordnande av pensionärshem” , och ihur 
denna verksamhet handhafts inom vår 
socken.

År 1939, sedan riksdagen anvisat me
del för ändamålet, utfärdade Kungl. 
Maj:t en kungörelse om att bl. a. kom
mun skulle kunna få statsbidrag för 
uppförande av byggnader, där åldringar 
skulle kunna få hyra bostad för en myc
ket ibillig penning. Lägenheterna före- 
skrives i denna kungörelse skola hålla 
god standard med vatten och avlopp, 
centralvärme samt tillgång till badrum. 
Till hyresgäst får som regel endast an
tagas person, som uppnått 60 års ålder 
och som kan antagas vara ur stånd att 
med egna medel förskaffa sig en god 
bostad. Villkor för att bliva antagen 
som hyresgäst före fyllda 60 år är att 
vederbörande åtnjuter pension enl. la
gen om folkpensionering eller s. k. inva
lidunderstöd enligt förordningen därom. 
För alla hyresgäster gäller den regeln, 
att de skola kunna antagas klara sig 
själva utan annat kommunalt ekono
miskt ingripande sedan de erhållit lä
genhet för en så pass låg hyra. Hyran 
får i vår nuvarande ortsgrupp utgå med 
högst 120 kronor för lägenhet, som be
bos av ensam person, 180 kronor för lä
genhet för två eller tre personer samt

210 kronor om den bebos av fyra eller 
flera personer, allt per år och inberäk
nat uppvärmning och vattenavgift.

Till uppförande äv sådan byggnad 
kan, som förut nämnts, erhållas stats
bidrag allt efter kommunens bärighet. 
Detta bidrag varierar mellan 25 och 80 
procent av ibyggnadskostnaden. För vår 
kommuns vidkommande blev procent
satsen den lägsta, beroende på den låga 
kommunalskatt som debiteras här.

Frågan om uppförande av ett pensio
närshem i Orsa kom officiellt på tal i 
kommunalfullmäktige f  örsta gången vid 
sammanträde den 30 september 1945, 
då motion om utredning framlades. Så
dan utredning verkställdes omgående 
och vid fullmäktiges sammanträde den 
16 december samma år beslöts enhälligt 
att låta uppföra ett pensionärshem på 
tolv lägenheter i kvarteret Krakau på 
Västeråkern. Ritningarna hade upprät
tats av arkitekten Åke Sjöman, Lek
sand. Av lägenheterna voro åtta inrät
tade med rum och kök under det att 
fyra hade rum och kokvrå. Samtliga 
voro modernt utrustade med el. spis, 
varmt och kallt vatten, tvättrum med 
w. c. och för lägenheterna å andra vå
ningen balkong. Gemensamma badrum 
—  två stycken voro inrymda i källarvå
ningen, där även matkällare och tvätt
stuga fanns. På vinden var anordnat ett 
väl tilltaget förvaringsutrymme åt var
je hyresgäst.

Vid sammanträdet uppdrogo kommu
nalfullmäktige åt kommunalnämnden 
att låta uppföra byggnaden i enlighet 
med det framlagda förslaget. Kostna
den hade preliminärt beräknats till c:a 
135,000 kronor, varav kommunens kost

nad skulle bliva c:a 100,000 kronor, se
dan statsbidrag kunde beräknas med res
terande belopp. Dessa preliminära kost
nader visade sig sedermera icke kunna 
hållas, när vederbörliga anbud infcom- 
mo, utan summan steg med ytterligare 
c:a  10,000 kronor.

Så snart byggnadstillstånd erhållits, 
igångsattes bygget på våren 1946 och 
beräknades bliva färdigställt till våren 
1947. På grund av vissa omständighe
ter, varom här icke skall ordas, har fär
digställandet försenats. Målet har nu 
■emellertid nåtts, ooh alla de besvärlig
heter, som byggnadskommittérade haft 
att bemästra under byggnadstiden, vä
ga lätt i jämförelse med den glädje och 
tacksamhet, som erfares från de åld
ringar, vilka nu stå i begrepp att taga 
sina nya bostäder i besittning. Urvalet 
av hyresgäster var inte lätt. Endast 
elva lägenheter stodo till buds —  den 
tolfte skall upplåtas åt fastighetsskö- 
tare —  och inte mindre än tjuguåtta 
anmälningar inkoimmo. Det var en 
grannlaga uppgift kommunalnämnden 
fick sig förelagd, då den skulle gallra. 
Jag vågar dock försäkra, att nämnden 
utfört sin uppgift med all oväld och på 
ett fullt opartiskt sätt. Allt enligt de 
direktiv som återfinnas i gällande be- 
sämmelser.

Det resultat som nu uppnåtts far väl 
anses vara det första steget på vägen i 
en verksamhet, som syftar till att tryg
ga bostadsförsörjningen för våra gamla, 
vilka under ett helt liv strävat för oss, 
som nu stå med obruten kraft i produk
tionen.

O. Jonsson.

Gör etf besök hos

Liljas Damfrisering, tel. 306

Vid köp av radio
kan Ni med förtroende vända Eder till oss. Vi ha följande märken i lager:

CONCERTON, DUX, LUXOR, MARCONI, NORNAN, PHILIPS, 
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel- & Sportaiiär
Teleion 281, bostaden 383
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k .  Varberg

Marknadshandla
bäst och billigast hos

V a l t e r s

BIRGER LUNDHOLM
Telefon 30

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

och Inteckningsärenden.
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Om musikundervisningen i Kolsva
I ett svagt ögonblick lovade jag i -som- 

ras musikdirektör Erik Göransson att 
för Orsa iSkolti-dnmg iberätta något om, 
hur vi i Kolsva har ordnat den frivilliga 
musik-undervisningen i folkskolan samt 
om de erfarenheter vi vunnit av verk
samheten. .Detta för att man i Orsa 
skulle få några synpunkter och riktlin
jer att gå efter, då man nu står i be
grepp att även där införa sådan under
visning.

Idén med frivillig musikundervisning 
kom till dessa trakter först till Arboga 
genom en dansk flykting, imusikpedago- 
gen Sven Kock, en eldsjäl, som kunde 
sätta fart på både barn och vuxna. Från 
Arboga -spridde han sedan idén samti
digt till Köping, Kungsör och Kolsva. 
Han påstod bestämt, att alla barn är 
musikaliska, ehuru i högre eller lägre 
grad, och att all musikundervisning 
ibland barn måste för att verka stimu
lerande bygga på samspelning redan 
från första början.

Han besökte ett möte mellan skolsty
relsen och lärarkåren i Kolsva -våren 
1944, varvid -han lade -fram sina syn
punkter med verkligt -danskt gemyt, och 
följden blev, att man beslöt att starta 
-på försök vid -början av höstterminen.

Det gällde nu att skaffa instrument, 
och -dir. Kock hade en -underbar för
måga att få  fram sådana -genom upprop 
i tidningarna. Det finns, menade han, 
överallt i landet instrument av olika 
slag, -som ligger obegagnade. Varför 
inte skänka eller låna dem till skolbar
nen. Det visade sig även, att många 
hade lust till det. I synnerhet i Arboga, 
som var först ute, fick man från olika 
delar av landet allehanda instrument. 
Även i Kolsva, där vi -d-oc-k inte hade 
några upprop i huvudstadspressen, fick 
vi en hel del fioler. Resten fic-k man

köpa. Dir. Koc-k reste till Stockholm 
och snokade rätt på begagnade flöjter 
och fioler och pressade ner priserna på 
dem. Många barn ih-ade -även egna in
strument från hemmen. Det Ibehöv-des 
dock mycket pengar till inköpen, var
för skolstyrelsen anslog 500 kr., ett be
lopp -som sedan varje år beviljats.

Ja, :så satte vi igång. En arbetare 
vid järnbruket, tillika skicklig violinist, 
åtog sig att undervisa ifiolelevern-a, en 
musiker ställdes genom arbetsmark
nadskommissionen -gratis till förfogan
de som lärare i klarinett- och trumpet
spel för skolbarnen och platsens musik
kår, flöjtspelarna -åkte in till Köping en 
gång i veckan och fick lektioner, medan 
undertecknad tog -hand -om dem, so-m 
ville lära sig spela blockflöjt och piano 
ell-er -orgel.

För småskolans -del anskaffades rytm
instrument: trianglar, tamburiner, kas
tanjetter, cymbaler, små trummor samt 
billiga xylofoner.

En eftermiddag i veckan kom dir. 
Kock och övade samspel med alla ele
verna. Hur gick nu -det för sig på -ett 
så tidigt stadium? Jo, de små violinis
terna eller cellisterna t. ex. hade genast 
lärt sig vad strängarna hette -och hur 
motsvarande noter såg ut. -Så -spelade 
man små stycken, -so-m dir. Kock kom
ponerat eller arrangerat så, att de 1-ösa 
strängarnas toner passade in i -harmo
nien. Även -de övriga instrumenten 
kunde klara sig -med några få toner i

A. KOCKS
RAK- & F R 1 S É R S A L O N G  

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

E

början. Melod-in spelade -dir. Kock på 
piano eller -orgel. Bland barnen fanns 
även en pojke, som redan förut k-un-de 
spela klarinett, varför -även ihan fick 
vara med och spela melodin. -Så -små
ningom kunde man lägga till en ton på 
varje sträng och sen två och tre, varvid 
harmonien -kunde göras rikare och de 
mera försigkomna fick vara med oclh 
spela enklare melodier. Det hela var 
ganska enkelt, -men -det var dock en or
kester, -och de -små musikerna var m-äkta 
stolta.

Med småskolans barn höll -dir. Koc-k 
särskilda övningar, varvid han -lärde 
dem noterna -och takten i samband -med 
tecknings- och målningsövningar. Ryt
men fick -de lära sig via rytminstrumen
ten. Rytmorkestern -dirigerades alltid 
av någon bland småttingarna.

Efter cirka tre månaders övning an
såg -mästaren eleverna mogna för ett 
offentligt framträdande, varvid han 
även använde sig av vuxna musiker, ty 
redan tidigt -skall de spelande barnen 
känna sig höra ihop med de vuxnas mu- 
si-k. De -vuxna tyckte -f. ö. att det var 
lika roligt som barnen.

Folkets park var packad med folk, 
när dir. Koc-k höjde taktpinnen oc-h den 
stora orkestern av både vuxna och barn 
klämde i m-e-d Fini Henriques ” Fjeld- 
marsj” arrangerad av dirigenten -så, -att 
det stämde utmärkt till de lösa sträng
arna. -Så fick barnen själva spela någ
ra s-må -stycken tillsammans, oclh -små- 
skolebarnen sjöng ”Blinka lilla stjärna” , 
” Mors lilla Olle” och ”Lasse, Lass-e 
liten” till rytmorkesterns ackompanje
mang och med en liten kavat p-oj-ke -s-om 
-dirigent. På en svart tavla skrev -dir. 
Kock noter, som de -små -sju—-åttaåring
arna gladeligen sjöng. Mycket ti-di-gt 
bör -man låta de icke spelande sjunga

Er HÖSTULSTER
v ä n ta r Er nu hos Hanssons. I vå rt rik liga urval från  ledande  
fa b rik e r finner Ni m ånga lyckade m odeller, a lla  i rena h e ly lle
tyger. Även en hel del av  höstens nya kappor ha kommit.

V I h a  nu o c k s å  en  
fullständig so rte r in g  
i både herr- o. dam - 
trenchcoats.
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till musiken. Finns inga ord går det 
bra att tralla.

Som avslutning på programmet fram
fördes dir. Kocks egen komposition 
”Weeikend” , en klämmig svit i fyra sat
ser för orkester och unison bamkör. 
Härvid spelade endast vuxna. Jublet 
efteråt blev öronbedövande. Det hela 
hade gått väl i lås, trots att de flesta av 
oss hade sina tvivel i ibörjan. Musik- 
kassan ökade även med några hundra
lappar den dagen.

Efter detta lyckade framträdande 
fortsatte undervisningen som förut, och 
dir. Kock övade samspel en gång i vec
kan. Till sist måste dock fiolliäraren 
pä grund av ibristande tid sluta sin un
dervisning, vanför en fiollärare från 
Köping anställdes och kom varje lördag 
ocih gör så fortfarande. Han under
visar även i cello-, mandolin- och gitarr- 
spelning. Efter ett år överlämnade dir. 
Kock samspelet åt undertecknad, me
dan han själv ägnade sig åt att kontrol
lera inövandet av ett musikaliskt sago
spel, H. C. Andersens ”Prinsessan på är
ten” , dramatiserad av en lärarinna i Ar
boga och tonsatt av dir. Kock.

Detta sagospel blev tack vare de trev
liga melodierna en dundersuccé, soim 
drog två fullsatta hus. Skådespelarna 
var .förstås barn men orkestern ”vuxen” . 
Som en iförsta avdelning spelade barn
orkestern, som nu hunnit rätt långt 
jämfört med föregående höst och kla
rade sig helt utan de vuxnas hjälp. Nu

M j u k a CllK
m a t t o r
G o d  s o r t e r i n g !

CARL A. PETTERSSON, ORSA

framträdde även en liten flicka som cel
losolist och en pojke spelade ett violin
solo. Dessutom .spelade en särskild 
blåsargrupp några små stycken. Små
skolan hade .även nu en egen avdelning 
under ledning av egen dirigent. Hela 
tillställningen visade vilket gott resul
tat som uppnåtts under ett år. Det dko- 
nomiska resultatet blev även impone
rande, och publiken gav av tacksamhet 
en ordentlig kollekt vid utgången, men 
det behövdes, ty nya instrument skulle 
skaffas, och imusiklärararvodena drog 
slantar. För att ytterligare öka inkom
sterna placerades insamlingslistor i 
samtliga affärer och hos de olika orga
nisationerna, ocih resultatet blev även 
nu gott.

När kriget slutade, reste dir. Kock 
hem igen till Danmark, men vi fortsatte 
arbetet i hans anda. Skolstyrelsens 
ordf., överläraren och undertecknad 
bildade en skolans musiknämnd, som 
hade att avgöra en del organisatoriska 
frågor, medan själva musikledningen 
föll ipå undertecknads lott ensam.

Under den tid som förflutit, sen vi 
började med denna musikverksamhet, 
har givetvis en del erfarenheter vun
nits, som blivit till hjälp vid det fort
satta arbetet.

Snart nog visade det .sig, att många 
barn saknade uthållighet, när det .gällde 
att lära sig spela, en erfarenhet som 
man ju gör även på andra områden än 
musikens, och som i lika hög grad gäl
ler de vuxna. Det blev därför .så små
ningom en elit kvar. Vidare visade det 
sig snart nog, att .många som anmält sig 
för fiolspelning inte ägde förutsättning
ar härför. .De saknade m. a. o. musika
liskt gehör, som ju är oundgängligen 
nödvändigt, orn man skall kunna lära 
sig spela rent på .fiol. Däremot kan de 
kanske spela ett blås- eller stränginstru- 
ment, som ju har givna toner.

Numera får ingen elev börja på fiol 
eller cello, förrän ihans eller hennes mu- 
sikalitet först prövats genom sång och 
några lektioner på blockflöjt. Det visar 
sig mycket snart på detta billiga instru

ment, vad barnen går för i musikaliskt 
hänseende, och inte .minst orn de ha ut
hållighet. Den som inte kan lära sig 
spela på blockflöjt efter några få  lek
tioner kan heller inte lära sig traktera 
något annat instrument. - Endast ett 
sångprov för att utröna gehöret kan 
vara vilseledande, då det visat sig, att 
utmärkta sångare gått bet på notläsning 
och musikteori, varför de blivit efter 
och snart tappat sugen. Det sista året 
har vi låtit de blivande fiolspelarna bör
ja på mandolin, sam enligt gjorda erfa
renheter vid andra musikskolor i Väst
manland visat sig vara ett utmärkt för- 
in.strument till fiolen. Stämningen och 
greppen på de båda instrumenten är ju 
lika men med den viktiga skillnaden, att 
alla grep.p är givna på mandolin, varför 
örat slipper höra falska toner. Efter 
två år på mandolin går det mycket 
snabbt att gå över till fiol ocih nå goda 
resultat. Det brukar bl. a. folkskollä
rare Gunnar Axén i Västerås bevisa 
med sina elever vid olika lärarsamman- 
komster. Billiga övningsmandoliner 
finns nu att köpa.

Fiol- eller mandolinspelet kan börja 
redan i andra klassen, men bör då 
användas %-fioler, emedan helfiolerna 
är för stora för de små fingrarna. Ju 
tidigare man börjar, desto duktigare 
hinner eleverna bli innan de slutar sko
lan. Det går då också lättare att få 
dem att efter slutad skolgång fortsätta 

Forts, å sid. 14.

TUc/o-*»

F ö r l o v n i n g s r i n g a r

ofrell e ftev  £vtsZc<*vi /

T H O R B Y  - O R S A

( ^ / /  (^lUcitSCLcide eeiSctLtcit m e  cl

L i n o l e u m f e r n i s s a n

i gam m al god kvalitet. Torkar på 4 timmar.

ORSA FÄRGHANDEL Y. FERNEMAN, TEL 340
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VI  S A K N A  D E M .
Inom loppet av ‘ett år ha icke mindreInom loppet av ‘ett år ‘ha icke mindre 

än två präster och två organister inom 
Orsa pastorat fått anställning i andra 
församlingar. Kantor Olof Olsson i 
Skattunglbyn lämnade redan den 1 jan. 
sin plats och efterträddes av kantor 
Jonas Sunnerheim.

Den 1 juni tillträdde komminister Hel
mer Fält domkyrkokomministerfoefatt- 
ning i Västerås, den 1 juli blev tmusik- 
dir. Erik Göransson ordinarie folkskol
lärare i Stockholm, och den 1 sept. av
flyttade komminister Erik Thorsell i 
Skattunge som kyrkoherde till Väster 
Våla i Västmanland.

Vi sakna dem.
Orsa Skoltidning har tidigare sagt ett 

tack till den kraftfulle och sångbare 
Skattungekantorn och pedagogen Olof 
Olsson. Nu gör Orsa skoldistrikt ytter
ligare en smärtsam förlust vid avskedet 
från E r i k  G ö r a n s s o n ,  som den 1 
oktober tillträder sin nya plats och där-

Fru Hanser Lina Göransson.

med lämnar den befattning han sedan 
den 1 jan. 1924 innehaft.

Det är inte lätt att på ett pa.r rader 
sammanfatta vad Erik Göransson betytt 
för vår skola och för hela vår försam
ling. Han har som lärare varit den plikt
trogne, samvetsgranne, koncentrerade. 
Pedagogiken är honom medfödd, fadern 
var en utmärkt och skicklig lärare. 
Göranssons intresse för det metodiska i 
undervisningen är kanske det förnämsta

Komminister Helmer Fält.

arvet, som han också väl förvaltat. I 
likhet med fadern har han riktat under
visningen med tekniska hjälpmedel, hans 
lilla ” pingeldosa” , på vilken han nedlagt 
ett makalöst skickligt och uppoffrande 
arbete, kommer att göra uppfinnaren, 
känd eller okänd till namnet, älskad av 
alla svenska barn som få instrumentet i 
sina händer.

Musikdirektör 
Erik Göransson

Som arbetskamrat har Göransson 
gjort sig högt uppskattad för sitt upp
riktiga väsen ,'för karaktärens gedigen
het och för vänskaplig pålitlighet.

Med musikern Erik Göransson går ett 
kvartsekel i Orsa musikaliska historia, 
till de ärorika hävderna. Efterträdare 
till kantor Erik Lindeberg, som med sin 
kyrkomusikaliska gärning betecknade 
ett avsevärt steg framåt, har Göransson 
lyft kyrkomusiken i Orsa till en nivå som 
måhända under långa tider skall be
teckna en toppunkt. Hans orgelspel, 
hans kyrkokör och dess solist, Hanser 
Lina Göransson, skall gå med legendens 
glans till våra barn och efterkommande 
i många led.

K o m m i n i s t e r  H e l m e r  F ä l t  
kom hösten 1938 till Orsa. Hans fader 
var en ung soldat, och något av en dala-

Forts. å sid. IS.

Kyrkoherden och kantor Olof Olsson.

En trenchcoat / tån ^^et^itnÅ^!

En herre, som vill vara välklädd måste absolut ha en trenchcoat i 
garderoben. Det är ytterplagg med stil. I en trenchcoat är man 
rustad för vädrets nycker - ett perfekt skydd mot regn och blåst. 
Trenchcoat är rocken man trivs i, vi ha den i olika kvalitéer i alla 
storlekar. Priser från  126:- till 186:- kr.
Till ny trenchcoat hör ny hatt och höstens eleganta herrhattar har 
också kommit in. De finns i modefärgerna grönt, grått och brunt. 
Priser från  15:- till 35 :- kr.

Bj&igLUtds
------- o r s a ---------
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Hur en sockenbeskrivning kommer till.
För Orsa Skoltidning av fil. dr. Johannes Boëthius.

I I I

Men även många andra intressanta 
papper finnas i Viborgs byskrin, bl. a. 
bystämmoprotokoll i obruten följd från 
1877. Det äldsta innehåller bl. a. be
stämmelser om timrets på 'hemskogen 
användning till utflyttning under stor
skiftet samt förbud för att släppa sina 
svin utur sina ägor, förrän åkrarna bli
vit igentäppta. 5 bystämmor höllos detta 
år. Det var ärenden av mångskiftande 
slag, som under detta och de många föl
jande åren ända till innevarande år fö- 
rekommo på bystämmorna, t. ex. bort- 
auktionering av rätten att slå gräset på 
byns olika undantag, underhållet av by
vägarna, försäljning av timmer på ut- 
sko^en, utdikning av myrar, förbud för 
betning av utsocknes kreatur, underhåll 
av byns gärdesgårdar.

Här tillåter ioke utrymmet att berätta 
mera om den ordning, som i gångna ti
der rådde i byarna, hur förseelser straf
fades i bystämmorna eller drogos inför 
kyrkorådet, hur särskilda uppsynings- 
män utsågos av prästerna på husförhö
ren, vilka på dessa för prästen skulle 
rapportera brott mot god sed och ord
ning i byn. Gamla personer bruka ibland 
säga till mig, att det i gångna tider råd
de en mycket god ordning i byarna. —

Ingen marknad
utan ett besök som vanligt i

Nya Järnhandeln
Telefon 252

Utom de nämnda byordningarna för 
Kalimora, Maggås och Viborg äro även 
byordningar från gammal tid kända för 
Åberga (från mitten av 1700-talet) och 
för Kyrkbyn (från 1825). Nyare by- 
ordningar från 1920-talet torde finnas i 
alla byar, men dessa, som huvudsakligen 
röra sig om formerna för bystämmorna 
och annat dylikt, ha icke samma intres
se som de gamla byordningarna, som 
äro vackra vittnesbörd om den samhö
righets- och ansvarskänsla, som i så hög 
grad satt sin prägel på det svenska sam
hällslivet, och som i sockensjälvstyrel
sen med f  järding- och bystyrelse tog sig, 
jag skulle vilja säga, enastående ut
tryck. Men även de moderna bystäm
morna, som i vissa byar hållas i de ny- 
uppförda bystugorna, ha sin stora be
tydelse för skapandet av en känsla av 
samhörighet i byn. Ännu i dag går i de 
flesta byarna budkavlen, som består av 
en skriven kungörelse om tid och ställe 
för stämman och de ärenden, som skola 
förekomma på denna, instucken i en för 
tillfället tillskuren s. k. budkavlesticka, 
från gård till gård, som den har gjort 
under århundraden. I en by beklagade 
sig en äldre person för mig, att man 
hade fått en så modern byföreståndare, 
att han sände ut kungörelsen i kuvert.

Bysjälvstyrelsen har varit det lägsta 
ledet i den självstyrelse, som hade sock
nen, f  järdingarna med rotarna och byar
na som sina självstyrelseområden. År 
1539 var socknen delad i fyra fjärdingar, 
av vilka tre hade gamla, nu bortglömda 
namn: Hafbyggefjärdingen*, Kalungs-
fjärdingen och Orsbyggefjärdingen; den

*) H af by g ge lever troligen kvar i abidj- 
bin ” Hafbyggebyn” som belämning på en 
del av Hansjö.

fjärde var Slättbergsfjärdingen. Dessa 
fyra fjärdingar delades längre fram i 
7 hal vfjärdingar. Hafbyggef järdingen 
delades i 3: Hansjö-, Kyrkbys- och Sör- 
omsjöf järdingarna (den senare ibland 
kallad Sjökallf järdingen), Orsbyggefjär
dingen i Skattunge- och Åbergaf järding
arna; Kalungsf järdingen fick namnet 
Digerbergsf järdingen, medan Slättbergs
fjärdingen behöll sitt gamla namn. Fjär- 
dingsindelningen är nu i det närmaste 
bortglömd, men hade i äldre tider en 
stor betydelse hl. a. för skatteutkrävning- 
en, för fattigvården, för spannmålsund- 
sättningen under de många nödåren, för 
byggandet och vidmakthållandet av kyr
kan, prästgårdarna och socknens andra 
byggnader samt för väg- och forounder- 
hållet.

Jag cyklade en dag till Hansjö för att 
ta del av de fjärdingshandlingar, som 
byföreståndaren A. V. Hansson förvarar 
i byarkivet. Där fanns en lång rad av 
fjärdingsstämmoprotokoll för åren 1877 
—1890 samt fjärdingsräkenskaper, som 
voro ännu äldre. Inte att undra på att 
jag blev mycket intresserad, då sådana 
handlingar hittills icke torde varit kän
da i vårt land. Hansjöf järdingen omfat-

Forts. å sid. 12.

Gunnar Hampus
Hansjö, tel. Orsa 506

Försäljning av  cyklar 
och m otorcyklar. 
Lackeringsverkstad  
Reparationer.

öhlins Möbler
Ip c h j*  o c l i /

r -----------------------------------------------------------------^
Den som tänker sätta bo eller komplettera 
finner många fynd hos oss. Alla slags såväl 
finare som enklare möbler i stor sortering till 
extra låga priser. Stort lager i mattor o. armatur.

L_____________________ j

Gunnar Ohlin
Telefoner: affären på Västeråkern 531 

verkstaden 538 
bostaden 564 
O R S A
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FRÅ N  SKO LBÄ N KEN
När vi plockade lingon.

I torsdags var Gudrun, Siv, Anita, Lena 
och jag bort och plockade lingon. Vi följde 
landsvägen en bit, sedan tog vi av in i sko
gen. I början hittade vi inte så mycket, 
för ibären var så vita. Sedan gick vi längre 
in i skogen. Där var bären alldeles mörk
röda. Där stannade vi och plockade. Jag 
och Siv gick till en stor tuva. Där fanns 
så mycket bär. Siv fick sin lillkorg halv.

Jag hade min korg nästan full, då Siv 
ropade, att jag skulle komma till henne och 
plocka. Jag var på väg till henne. Men 
mellan två träd satt ett spindelnät. Nätet 
fastnade i mitt hår. Jag skulle ta bort nä
tet, men då såg jag, att det hängde en spin
del från Vätet och ned på klänningen. Då 
jag såg på benet, hade jag en stor, svart 
spindel där. Jag iblev så rädd, att jag töm
de ur korgen, så att dén blev bara halv med 
bär. När jag plockat den full, gick jag, 
Siv och Anita hem. Efter en stund kom 
Lena och Gudrun. Vi rensade bären. Sedan 
gick_ jag efter mjölken.

Elvy Nilsson. Klass 6.

När vi lekte kuragömma.
I går var Sonja Nilsson, Gunvor, Gun

nel och jag ute och åkte skidor. Vid Blå- 
backen tog vi av oss skidorna och lekte ku
ragömma. Om en stund blev det Gunnel, 
som skulle kura. Vi sprang och letade efter 
något gömställe. Äntligen hittade vi ett 
bra gömställe bakom några buskar. Nu får 
du komma, ropade Sonja Nilsson. Det dröj
de inte länge, förrän det prasslade inne i 
buskarna. Någon kom springande som en 
pil, och det var Gunnel. Vi försökte göm
ma oss bättre, men Gunnel hittade oss än
då.

Sonja Björk, klass 3.

I Grunuberg.
En dag såg jag och Asta och Viktor en 

orm. Asta och Viktor sprang efter två stö
rar. Jag tog en sten och kastade på or
men. Asta slog till ormen, så han dog. Sen 
sprättade Asta fram ormen på lindan. Vi 
såg på honom hur han såg ut. iSen bar vi 
ormen till en myrstack. Nästa morgon hade 
myrorna ätit upp den.

Nils Kånåhols. Klass 3.

Vår katt.
Vår katt heter Kirre. När han har varit 

hem till oss och ätit så går han bort till 
Bergmans och lägger sej. Och på morgo
nen när jag går till skolan ser jag honom 
i en glugg. När han var hemma hos oss 
så tog lillebror och drog honom i svansen 
och bar honom opp på soffan. Kirre bör
jade morra. Och han jagar råttor i ladan.

Tore Jonsson, klass 2.

TECKNING: Sjölejonen hoppar i Furuvik av 
Ingvar Masser, klass 4

n Bränd KALK och 
y .yh rw  KALKSTEIVSMJÖL

%  ^  av högsta kvalitéer till fördel-
aktigaste priser erhallas fran

MED 6°

A .-B . SKATTUNGBYNS K A L K B R U K
Mässbacken Telefon 21

Brunte och Bruntan.
En sommar var Johnssons häst Brunte 

ute och betade på åkern nedanför vår gård. 
Men så en dag hände det, att det kom en 
häst från Stackmora, som skulle beta till
sammans med Brunte. Hon hette Bruntan. 
På kvällen kom de och skulle ta in dem. 
De tänkte ta Bruntan först, men då gick 
hon undan, för hon trodde att Brunte inte 
skulle komma efter. Då tog de Brunte 
först, men då kom hon efter ändå utan att 
någon ledde henne.

Nästa morgon plöjde de med Bruntan, 
och Brunte skulle få beta. Men Brunte be
tade nästan ingenting utan bara stod och 
gnäggade och tittade på Bruntan. Det lät 
som om han ropade på Bruntan. Till sist 
måste de ta och plöja med Brunte på sam
ma gång. På de dagar då de fick vara 
ute och beta, gick de jämt efter varandra.

Astrid Hedberg, klass 3.

Lammet Stina.
En gång, när mamma skulle gå ut i sko

gen i Grunuberg, hittade hon ett lamm. 
Mamma kom hem till mig med lammet. 
Det var vitt till färgen. Jag kallade lam
met Stina, för det var en hona. Stina var 
min lekkamrat. Vart jag gick följde hon 
med mig. Jag fick ge henne mjölk. När 
de skulle komma och hämta fåren, tog de 
Stina. Jag blev så ledsen så.

Men när vi hade kommit hem ifrån Gru
nuberg, kom en pojke till oss och sade, att 
vi fick komma och hämta Stina om vi ville. 
Då blev jag så glad. Lennart for och häm
tade henne. När Lennart kom med Stina, 
så kramade jag henne om halsen. Men 
efter en tid blev hon sjuk och dog. Då 
grät jag.

Astrid Lind. Klass 3.

För långa höstkvällar blir Marknadshandla med vinst!
C V |

Barnen behöva reella varor: 
Sportkostymer, Flickkappor, O vera lle r.
o
Å k p å s a r  f ö r  b a b y n

den bästa underhållningen. F ir m a  B a r n k l ä d e r ,  O r s a ,  t e l e f o n  2 1 9  (Etsa Bengtsson)

Stor sortering i alla pris-
lägen och fabrikat.

T H ö stp e m a n e n fa in g e n
bestäiles nu som förr med bästa resultat hos oss.

Cykel- & Biltjänst
Telefon 156

O stb erg s D am frisering
Telefon 2 0 8 , O rsa
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ORSA SKOLTIDNING.

Ett sommarminne.
Det var en dag i sommar. Vi hade varit 

hos mormor, och nu skulle vi fara till hyn 
Vuollerim, mormor, mamma och jag. Det 
var 4,6 km. dit från Kronidan, där mormor 
bodde. Vi for i tolvtiden. Mormor gick, 
för hon kunde inte åka cykel. Mamma gick 
och sköt ein cykel, oc-h jag åkte på en an
nan cykel, som jag fått låna. Vi gick och 
vi gick uppför backar och nedför backar.

Till slut såg jag en skylt, som det stod 
Vuollerim på. ” Äntligen!” utropade jag. 
Det sade mamma också. Några backar till, 
och vi var framme vid en affär, som hette 
Konsum. Där gick vi in. Mamma köpte 
några matvaror. Vi köpte det vi skulle ha 
i de andra affärerna också.

Strax innan vi skulle åka hem, sade mam
ma till mormor, att nu var det hon som 
åkte med mamma, sä hon slapp gå. Mor
mor tyckte det var ibäst att lyda mamma 
och satte sig på. Vi åkte utför en backe, 
och mamma, som hade handlat mycket, bör
jade vingla hit och dit. Mormor sade: ”Nu 
hopp ja!” Så hoppade hon, och hon ram
lade på vägkanten. Jag vet inte hur det 
gick till, men jag ramlade också på mor
mor med cykeln. Mamma fick först dra 
upp mig, så cykeln och sist mormor. Jag 
blev så rädd att mormor skulle ha gjort sig 
mycket illa. Hon hade slagit sig hemskt, 
tyckte jag. Hon fick ett stort blåmärke 
på kindbenet och uppöver ögat och så hade 
hon slagit sönder knäet. Mormor bara 
skrattade hon. Jag såg nog tämligen sur 
ut. Jag skyndade mig att åka hem till mor
far och pappa. Mamma och mormor kom 
efteråt. Solveig Kratz. Klass 6. -

Strömmingsfronten:
Färsk-, salt-, lök- 
och surströmming  
Härlig salt siil

OR SA  FISK- & VILTAFFÄR
Telefon 180

TECKNING: Vår gris

Två små hjälpredor.
(DIALOG).

Anna: Hej, Marianne! Vill du komma 
och leka med mig en stund?

Marianne: Jag måste torka disken åt 
mamma först.

A.: Da kommer jag och hjälper dig, för 
då går det dubbelt så fort.. (Inne hos Ma
rianne): Gig mig en handduk! Annars kan 
jag väl inte torka någon disk.

M.: Lugn i stormen! — Här har du en.
A.: Titta, hur mycket jag har torkat. Hur 

mycket har du torkat egentligen? (sätter 
händerna i midjan och ser morsk ut).

M.: Ååå, jag har torkat lika mycket som 
du — om inte mera. Jag har torkat alla 
stora mjölkburkar, och du har bara torkat 
knivar och gafflar.

A.: Var lagom morsk d u !------------
M.: Aj, nu tappade jag en kopp!
A.: Ja, det är då så likt dig.
M.: Det var av bästa Rosenthalsservisen, 

men en annan gång kan det bli din tur.
A.: Ja, det kan ju hända — men jag har 

då aldrig tappat en kniv i golvet.
M.: Vi har mycket disk kvar att torka 

än, så var inte så morsk du!
M. (kommer med tallrikar, som ska in 

i skåpet): Akta dig!
A.: Nu tappade jag en kniv.
M.: Skrattar bäst som skrattar sist!
A.: När man tappar en kniv, så kommer 

det främmande, så nu är det nog bäst, att 
jag går hem.

I Ljusne.
I fjol var jag i Ljusne. Jag fick se lax

fiske. Det var i en flod, där de fiskade. 
De rodde ut i forsen. En karl gick på 
stranden. De andra hade ett nät, som de 
lade ut. Karlen på stranden hade ena än
dan av nätet och drog i. Snart fick jag 
se något blänka till. Det var laxen. Små
ningom kom nätet upp på stranden, och 
karlarna slog ihjäl laxen. Det var en lax på 
två tre meter. Laxen fördes på en kärra 
till ett slags hus, där de lade ner laxen i 
ett kylrum. När jag sett på en stund, gick 
jag till bussen, som skulle föra mig till Sö
derhamn, där far och mor var. Jag fick 
också en se ångbåtar i Bottniska viken.

Lars Myrberg, klass 4

M.: Nej stanna! Vi är snart färdiga med 
disken.

A.: Ja, det är skönt!
M.: Vad ska vi nu göra?
A.: Vi går hem till mig och gungar i 

hängmattan.
M.: Ja, det blir bra!

A. (hemma hos Anna): Kliv i nu då! (De 
gunga en stund).

M.: Oj, oj, nu gick repet sönder — åh, 
så jag slog mig!

A.: Ja, jag med. (Anna tittar på klockan). 
Nu måste jag gå in och äta!

Hej då!
M.: Vi ses i morgon igen!

Marianne Gustafsson och Anna Haglund,
klass 4.

Nyheter för hösten 
i hattar nu inkomna!

Riklig sortering. Hattar sys på be
ställning samt renoveringar utföras

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär, Orsa, tel. 4

Läm p lig  ju lk lap p !
På g ru n d  a v  m å n g a  f ö r 
f r å g n i n g a r  ha  v i  nu  en  
r ik h a l t ig  s o r t e r in g  a v  s å 
v ä l  R E P R O D U C E R I N G A R  
som  O L J E M Å L N I N G A R  

a v  g o d a  k o n s tn ä r e r .

Beställ julklappsförstoringe i
vciMiLcm in t e  e e c la n  n u  y
Order till jul måste vara inlämnade senast den i  december.

Höstens rikhaltiga sortering i a l b u m  finner Ni hos oss.

Den aktuella presenten: v å r a  f ä r g f ö r s t o r i n g a r .

CJtetfa, t&L. 93
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.ORSA SKOLTIDNING

Skvamp.
Det var en gång en flicka och en pojke, 

som bodde med sin mor och far långt inne 
i en skog. Flickan hette Maja och pojken 
hette Per. Ett stycke därifrån bodde en 
trollkarl. Han hade en näsa, som var lång 
som ett yxskaft, ögon, som voro stora som 
kaffefat och en svans, som var fyra meter 
lång. Svansen hade han mycket bekym
mer av, för den brukade fastna i buskar 
och ris, och en gång hade den fastnat i en 
rävsax.

En dag, när Maja och Per gingo ut i sko
gen för att hämta ved, trampade Per på 
någonting. Han trodde, att det var en orm 
och blev så rädd, att han sprang baklänges. 
Men så hörde han någon som skrek. När 
han såg upp, såg han en stor trollkarl fram
för sig. Det var på hans svans, som Per 
hade trampat. ”Vad är du för en?” frågade 
Per. ”Jag är trollkarlen Skamp”, svarade 
han. ”Men vad gör du här?” fortsatte han? 
”Jag skall hämta ved åt mor” , svarade Per. 
Skvamp trodde, att Per hade trampat på 
svansen bara för att reta honom, och där
för var han mycket ond på pojken. Han 
tänkte nu passa på att trolla Per till en 
stubbe. Men Per anade det, tog en käpp 
och slog till Skamp på näsan, så att den 
gick rätt av. Då blev Skamp så rädd, att 
han hoppade jämfota ända hem. Sedan tor
des han aldrig mer gå ut. Men Maja och 
Per tog ved så mycket de kunde och gick 
hem. Nu behöver de aldrig mer vara rädda 
för trollkarlen Skamp.

Bengt Gilljam, klass 5.

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

Bil- & Flygskolor
Telefon 242, Orsa

cloztia, 
io m  cje zemltat.

När Hans Pettersson störtdök 
i flygmaskin.

När vi hade frukostrast, for jag och Len
nart till korsvägen. Då vi var där, hörde 
vi ett flygplan i luften, det var Hans Pet
terssons blåa flygplan. Sedan for vi lite 
längre neröver vägen. Då kom maskinen 
och snodde runt i luften. Lennart blev lite 
rädd. Sedan kom han igen och dök och 
snodde runt. Han gjorde det tre gånger. 
Den sista gången dök han rakt ner. Det 
såg ut, som han skulle störta. Men han 
körde upp igen. Vi skrattade åt honom. 
Jag har aldrig sett ett flygplan dyka så. 
Sedan for vi till skolan. Det var så roligt.

Ingvar Masser, klass 3.

I Daniels-änget.
I somras var jag i Daniels-änget och 

hjälpte till. En dag stod jag och såg ut 
genom fönstret. Då fick jag se, att grisen 
hade kommit lös. Jag sprang ut och titta
de. När jag kom till grinden, kom grisen 
emot mej, men jag schasade iväg honom 
mot grisstian. Just då kom Dundermor 
från åkern, där hon hade räfsat.

Grisen sprang efter henne och nöp henne 
i kjolen. Då blev hon elak och gick in i 
fäbostugan och tog skopan som grisen bru
kar äta i. Hon hällde det i hon, då kröp 
grisen in i stian igen. Det var så roligt 
att vara i Daniels-änget.

Solvej Eriksson, klass 3.

Fåmos kwött.
I sumås wa I när fåmo, ö jen dag, dö I 

skulld gö ajt ettur widen a fåmo, sö såg 
I, att kwötten wa ajti widabudi. .Se djick 
ik in ö sa dåw fär fåmo. O, kåm ajt ö to 
kwöttbitto ö luckud kwöttun ibörti fjos ö 
add in on i kwöttbos ö sätt o krokun. Se 
djick ik ö to widen, ö se djick ik in mi 
widen. iSe djick I ajt a fåmo, se djing vi 
in ö lagdum. wöss. Um morgon dö I wack- 
nu, wa klucka 10, men do wart 1 färwåna- 
dun. I djick upp ö sätt o mi, do skulld I 
gö ajto skalajs. Do fick I sjå, att kwötten 
wa lös j essen. I kajt in ö sadaw fär fåmo. 
O bara såg o mi, se sad o: Ir on lös jessen 
den då kwött-nackun! Se djing wi ajt ö 
addum in kwötten.

Gulli Snabb. Klass 3.

Je saga.
Ed wa jen gäng jett trull, sö wa sö ljot, 

Ån add jett näser, sö wa tver metur löngt, 
ö nögur ögur läse jen sparkboll, ö mun- 
num noddä ända upp i öror. Jen dag alldon 
ö gardä jen båt åv sten. Ån troddä, att 
denda skulld flot uppo wattni. Dö ån wa 
fälun, skulld ån prov ån. Ån birdo dar ed 
wa grunt, ed wa bara såndn, dar fassnad 
ån ajti. Ån to i båtn ö addor uppo lånd 
jessen. Men nästa göng, dö on skuld prova, 
birdon o dar ed wa djoft. Direkt ån kom 
ajti, sack båten, ö trull fick wa nidi wattni. 
Ån frös fast då nidi, ed war bara jen sten- 
klump av ån.

Gunvor Gisslar, klass 4.

Köp hem av (Srvbergs 

välkända charkuferivarvr!

AB J. A. Broberg
Telefon 48, 545 
Filialen 233

<jör oss eH  besök u n d er tfta rk n a d sd a g im a !

r ^  
G l a s  o c h  p o r s l i n ,  m a t s e r v i s e r

K a f f e  - f r u k t  - c h o k l a d  - k o n s e r v e r
^  God s or t er i ng !  ^

Lu n d b l a d s  Eftr . ,  CALLE ANDERSSON
Telefon 225, Orsa
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ORSA SKOLTIDNING.

Sockenbeskrivningen Forts. fr. sid. 8.

tade de ibåda ibyalagen i Hansjö: Hansjö 
övre och Hansjö yttre byalag, samt vi
dare Hornberga, Bjus och Höghed. Man 
måste beundra icke blott de välskrivna 
och välformulerade protokollen, utan 
även den minutiösa ordning, som be
stämdes vid de olika fjärdingsarbetena. 
Ärendena voro delvis desamma som på 
en Ibystämma, men de flesta voro sådana, 
som rörde hela fjärdingen. Ett sådant 
ärende var byggandet av bro över Ore- 
älven mellan Hansjö och Kyrkbyn, var
igenom man slapp göra den långa om
vägen över Unån och Ore älv längre upp 
eller använda sig av vadstället över äl
ven vid Boggårdarna. Körvägen till 
Kyrkbyn kunde efter tillkomsten av 
Storåbron 1880 förkortas i vissa fall med 
en halv mil. Ett annat ärende av stor be
tydelse för fjärdingen var åtgärder mot 
misshushållningen med den allt mer vär
defulla skogen, oeh fjärdingsstämman 
beslöt också att uttala sitt ogillande av 
kastvedshuggning av sådan skog, som 
kunde användas på ett annat sätt än till 
bränsle. En mycket aktuell fråga, som 
gång efter annan togs upp på fjärdings
stämman, var det förhållandet, att per
soner från Orsa lånade upp kor i så stor 
mängd från andra socknar, att betet 
blev otillräckligt för socknens egna kre
atur. Fjärdingsstämman utsåg därför 
1887 två personer, som skulle ingå till 
kommunalstämmans ordförande för att 
få detta ärende utlyst att föredragas 
inom fullmäktige eller på kommunal
stämman. Vid ett annat tillfälle begärde 
fjärdingsstämman, att kommunalstämr 
ma skulle utlysas i ett för fjärdingen 
viktigt ärende. Även på annat sätt var

ERIK A N D E R S S O N
Utför I n k a s  s o  u p p d r a  g. 
Förrättar A u k t i o n e r ,  Bo
uppteckningar och Arvskiften. 
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 4 0

det ett samspel mellan fjärdingsstäm
man och kommunalstämman, så att fjär
dingsstämman t. ex. kunde föreslå en 
kandidat till ett viktigt val, som skulle 
ske på kommunalstämman, eller kunde 
uttala sin mening i en viktig fråga, som 
skulle avgöras på denna. Votering fö
rekom aldrig på fjärdingsstämman i 
Hansjö, men begärdes en gång, varvid 
det visade sig, att ingen röstlängd fanns. 
Fjärdingsstämman ådagalade vid ett till
fälle intresse för ungdomens fostran, 
nämligen 1879, då man behandlade frå
gan om dem, som höllo sina hus tillgäng
liga för ungdomen att öva kortspel och 
dans. Stämman uttalade, att det borde 
vara en helig plikt att tillse, att sådant 
icke finge ske; man borde genom var
ning försöka åstadkomma någon förbätt
ring, och varje målsman borde tillse, att 
barn icke finge handhava kort. Dess
utom beslöt man att ingå till kommu
nalnämnden och begära, att denna skulle 
utfärda förbud för försäljning av kort
spel.

Brandvakt förekom i Hansjö ända till 
1890, väl beroende på den stora eldsvå
da, som 1801 ödeläde ett 40-tal gårdar 
i Hansjö. Fjärdingsstämman valde en 
särskild föreståndare, som skulle tillse, 
att brandvakt verkligen utfördes. Alla 
som hade eldstäder, skulle utföra sådan, 
varvid man blåste i en forandlur, s. k. 
basa.

Skatten både till kronan och kommu
nen samt fjärdingen uttogs genom fjär- 
dingarna, varvid den fördelades på de 
olika soldatrotarna, som utom sin skyl
dighet att underhålla var och en sin sol
dat hade en del andra uppgifter. I hela 
socknen funnos 84 soldatrotar, och var 
och en av dessa förestods av en s. k. 
huvudbonde, som även kunde vara en 
kvinna, t. ex. en änka med egen gård. 
Huvudbonden höll rotestämma, på vilken 
soldatens lön upptogs och överlämnades 
till denne och även andra angelägenhe
ter behandlades. Fjärdingens arbets- 
skyldighet t. ex. för vägunderhållet, för 
utförandet av reparationer i prästgår

darna och mycket annat fördelades på 
de olika rotarna i fjärdingen. Rotens 
handlingar förvarades i en s. k. rotask, 
som flyttades från den ena gården till 
den andra, allt efter som en ny huvud- 
bonde tillträdde sitt uppdrag, vilket ofta 
varade ett år, men i vissa rotar i förhål
lande till fjärdingsskattens storlek. När 
jag för ett par år sedan var på jakt efter 
en sådan rotask i Hansjö, fick jag söka 
den i flera gårdar, som hade tillhört 
Stenbergsroten (den Hansjörote, vars 
soldat alltid bar namnet iStenberg), där
för att den ännu liksom på den tiden, då 
roten varit en levande institution, flyt
tades från gård till gård bland de bön
der, vilkas gårdar en gång tillhört den 
gamla Stenbergsroten. Nu har roteorga- 
nisationen i fjo l åter satts i verksamhet 
i Hansjö av den varme hembygdsvännen 
Finn Erik Hansson, som låter den lik
som förr i tiden tjäna vissa praktiska 
syften för byns bästa.

Fjärdingsmännen voro i äldre tider ic
ke såsom nu uteslutande polismän, utan 
hade även uppgiften att under kyrko
herden styra socknen. Denne kunde nå
gon gång, då man icke kunde enas på 
sockenstämman, uppdraga åt fjärdings
männen att sammankalla sina fjärdings- 
boar och höra deras mening. Votering
en ute i fjärdingarna blev en gång av
görande för sockenstämmans beslut, oeh 
på sockenstämman voterade man en 
gång fjärdingsvis, då varje fjärding ha
de en röst. Fjärdingsmännen voro de 
av sockens förtroendemän, som kanske 
hade det största anseendet, oeh länge 
efter att en fjärdingsman hade funnits 
i en by, kunde den gård, han en gång 
ägt, kallas fjärdingsmansgården, efter 
vad Hans Jämten berättat för mig. I

I S E G E R S  Skoaffär
får Ni kvalitetsvaror 
till låga priser.

Orsa, Tel. 232

BÄSTA M> 73 7\ z > DEN pt
^ e t t - C P jo Å å —

Pälsar Rockar K läder
Kappor Trenchcoats Sportjackor
Klänningstyger

/
Kostymer och a llt annat i klädvägät lta£AUG. LARSSON. ORSAMANUFAKTUR - DAMKAPPOR

HERREKIPERING - TELEFON 21
7  — ----------
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ORSA SKOLTIDNING

Gruddboboken berättar John Granlund, 
hur på Sollerön i något äldre tid fjär
dingsmannens hustru icke bar den vanli
ga sockendräkten, utan gick klädd som 
prästfrun. Av Orsas fjärdingsmän tor
de Benjamin Ersson från Oljonsbyn 'ha 
varit en av de allra förnämsta och mest 
ansedda. Han har ännu i dag många 
aktade avkomlingar i socknen. Fjärdings
man i Hansjöfjärdingen var under den
nas sista tid Johan Augustinus Johans
son, son till den mycket aktade riks
dagsmannen Carl Johansson, som nam
nes i fjärdingsstämmoprotokollen från 
Hansjö. Denne fjärdingsman, som van
ligen gick under namnet Riksdags Juga 
(Johan heter på orsamål Juga), var en 
mycket intresserad kommunalman, men 
något stridbar. När fjärdingsstyrelsen 
i Orsa avskaffades, skrev han i proto
kollet något föraktligt, att en så kallad 
byföreståndare skulle väljas, men själv 
ville han icke som Hansjös förste byfö
reståndare frånsäga sig den fina titeln 
fjärdingsman, utan kallade sig foyfjär- 
dingsman.

Det är icke enbart från Hansjö, som 
jag fått fjärdingshandlingar, utan även 
från Holen, där Hans Holner är i besitt
ning av några sådana, som han ställt till 
mitt förfogande. Äldst av dessa är rä
kenskaperna för spannmålsmagasinet i 
Vångsgärde, som inledes med en avskrift 
av Kungl. Maj :ts nådiga stadfästelse på 
den förening, som Orsa sockens invånare 
ingått och slutit angående inrättandet av 
ett spannmålsmagasin i berörda socken, 
given i Stockholm den 23 januari 1751. 
En annan intressant handling är en över
enskommelse, som Söderomsjös-fjär- 
dingsboarna gjorde med varandra år 
1850 med ” ett vitesförbud för den eller 
de, som har eller lånar något utsockens 
Creatur och ha dem i bete under som
martiden” . Utrymmet tillåter icke ett 
avtryck in extenso av denna överens
kommelse. Den kan betraktas som det 
äldsta f  järdingsstämmoprotokoll, som är 
i behåll i Orsa. Det är nämligen troligt, 
att man i äldre tid icke skrev några pro-

Boknytt.
KARIN EDENHOLM: Vänhultsbar-

nen på egen hand. Lindblads förlag. Pris 
häft. 3 kr., inb. 4 kr.
Boken är en fortsättning på förf. tidigare 

utkomna ”Vår i Vänhult” , men kan läsas 
helt fristående.

Provinsialläkaren i Vänhult ackorderar in 
sina båda ibarn Margit och Ragnar i när
maste skolstad, och vi få följa Margit un
der hennes första läsår vid flickskolan där. 
Margit är en förtjusande flickunge, litet 
slarvig och tanklös ibland men hjärtegod 
och rar. Förf. toerättar medryckande och 
psykologiskt riktigt, hur livet gestaltar sig 
för en liten 11-åring, som för första gången 
är hemifrån och ute på egen hand. Boken 
rekommenderas varmt för flickor i 10—12- 
årsåldern. H. R.

tokoll på fjärdingsstämmorna, utan nöj
de sig med att, när något viktigare be
slut fattats, sätta upp detta som en för
ening eller överenskommelse. Så är än
nu i dag fallet t. ex. i bystämman i 
Horntoerga, efter vad dettas Ibyförestån- 
dare meddelat mig.

Forts, och slut i nästa nummer.

Vi Sakna dem. Forts. fr. sid. 7.

knekts rakrygghet gav resning och stil 
åt hans väsen. Han hade den skälmska 
humorns gåva, men kunde också vara 
allvarlig nog. Vi minnas honom kanske 
tacksammast som förkunnaren och u-m- 
gängesmänniskan. En så på en gång 
flärdfri och saklig förkunnelse får man 
leta efter. Skolbarnen i Orsa skall kan
ske mest minnas honom som en lycklig 
pappa till två pigga pojkar. Fält var 
otroligt barnkär och talade gärna och 
fyndigt vid skolavslutningar och julfes
ter, ehuru han själv tyckte att det hörde 
till hans svåraste uppgifter. Försam
lingen saknar i honom den alltid talföre 
och språksamme deltagaren i alla de

Komminister Erik Thorsell.

många intressen han delade med sina 
församlingsbor som själasörjare, präst 
och en enkel och vänfast kamrat.

K o m m i n i s t e r  E r i k  T h o r 
s e l l  har i över tolv år varit komminis
ter i Skattungbyn. Han såg alltid till 
formatet ut som en kyrkoherde och blev 
det också till sist. Folket i Skattunge 
tillhör Sveriges klenaste kyrkobesökare, 
den sanningen få de med allvar besinna 
sig på, men så gick i stället kyrkan via 
Thorsell till folket. Han var den verk
ligt folkkäre prästen. Få äro de hem i 
församlingen som han ej hunnit besöka. 
Hans stillsamma och godsinta humor, 
hans människokärlek och hans eget 
ytterligt anspråkslösa och försynta vä
sen har varit det levande ”-umgängesord” 
som Guds kyrka predikat under hans 
Skattungetid. Barnkär var han, därom 
vittnar både hans omsorg om de små 
finska fosterbarnen, som säkert haft sitt 
livs lyckligaste tid på den soliga Sfcatt- 
ungeåsen, och hans ”söndagsstunder för 
barn” , som han anspråkslöst kallade en 
troget och väl skött söndagsskola.

Axel Hambraeus.

© U S A  M A R K N A D  I #47
Gosskostymer 

Trenchcoats 
Skidbyxor och jackor 

Sport- och skidmössor 
Tröjor och slipowers 

Vantar

Wettergrens Kappor, Utsirar 
Flickkappor 

Koftor, Västar 
Handskar, Vantar 

Handväskor, Scarves 
Kapptyger 

Klänningstyger 
Flaneller m. m.Strumpor

L å g a  m a r k n a d s p r i s e r !  Go d  s o r t e r i n g !

EMMA OLSSON - ORSA
Telefon 125, bostaden 585, Orsa
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O USA SKOLTIDNING.

Fördela kt iga 

marknadsinköp

I

Centralboden!

D a m ju m p ers ................11:80

Damkoftor . . . .  från 20: — 

.Filtar . . . 19:30, 19:60, 26:80

Fingervantar, barn, dam, herr 
Ylle - trikå

Barnoveraller:
V in dtyg........................... 17:35

„ tvådelad . . . .  22:—-
„ ylle . . . .  från 22:—

Yllestrumpor, Vristvärmare

Dambyxor, bomull . . fr. 2:55 
„ „ floss. „ 3:65
„ „ fodr. „ 4:70

Herrkalsonger, Herrtröjor 
god sortering

Shoppingväskor 
alla slag, även plastic.

Leksaker
många importerade nyheter.

Centralboden
Bazar- & Korfvarnaffär 

Tel. 298 0 R S A Tel. 298

Musikundervisniiiflen Forts. fr. si't. 6.

med musiken i de vuxnas orkester, ty 
det är ju målet för musikundervis
ningen.

Beträffande blockflöjterna kan de 
aldrig bli några ” slutgiltiga” instrument 
utan endast övergångsinstruraent, då 
deras omfång är alltför begränsat. Vi 
har endast använt sopranflöjter. Några 
andra har f. ö. inte stått att uppbringa. 
Annars är blockflöjtkvartetter något 
mycket vackert. Med enbart soipran- 
flöjter har vi dock spelat vackra trio
stycken. Flera sådana finns i folock- 
flöjtslitteraturen, och man kan även 
själv arrangera små stycken.

En nackdel med blockflöjterna är, att 
de lätt bli hesa, om man inte sköter dem 
rätt. Den nya svenska ”.Solist” -bloc!k- 
flöjten från E. Nilssons Musikhandel i 
Eskilstuna är nog den bästa i det av
seendet, då den har munstycke av bake
lit medan flöjten i övrigt är av trä. 
Flöjter helt av bakelit är däremot inte 
att rekommendera. Firman tillhanda
håller även en särskild olja för flöjter
nas skötsel och vård.

I Koisva äger, liksom i de övriga 
västmanländska ” musikdistrikten” , sko
lan de flesta instrumenten och lånar ut 
dem till barnen, vilket inte hindrar att 
många barn skaffat sig egna instru
ment. De brukar även få köpa skolans 
instrument på avbetalning. Särskilt 
lämpligt är det att låta dem köpa block
flöjterna, sam är billiga och trevliga att 
ha med sig i fickan vid utflykter o. dyl.

Det har överallt visat sig vara en för
del för musikfrämjandet att inte tåta 
eleverna få hela undervisningen gratis, 
ty får de lägga ned litet pengar på sin 
utbildning, så slutar de inte så lätt det 
påbörjade verket. Man vill ju inte kasta 
bort pengarna utan valuta. Vi tar där
för 3 kr. per månad (4 lektioner) av 
varje elev, och de får betala i förskott.

Det kom vi snart underfund med var 
bäst. Endast sjukdom är giltig orsak 
för att eleverna skall få  räkna sig till
godo frånvarotimmar. Innan vi införde 
denna bestämmelse, skolkade barnen 
ibland utan giltig orsak, medan vi i alla 
fall fick betala läraren hans arvode. 
Flöjteleverna betalar bussresan till 
Köping, tre kronor per mån., men i gen
gäld betalar skolan hela lektionsavgif- 
terna. På så sätt får alla betala samma 
avgift, vilket är en stor fördel. Medel
lösa kan givetvis befrias från avgifter
na, men vi har aldrig behövt göra det 
ännu.

Alla eleverna undervisas i grupper, 
så att saimspelning kan övas och så, att 
de kan få lyssna på varandra. Detta gäl
ler även vid piano- och orgelspel, fast 
härvidlag kan ju aldrig mer än två sam
spela.

Det behövs naturligtvis lämplig musik 
för den första undervisningen. För fioler 
använder vi oss av ”Fiolspelets ABC” 
I—II öch för piano— orgel ”Pianospe
lets ABC” (Nord. Musikförl.) För folock- 
flöjtspelarna har dir. Kock givit ut ett 
häfte, ”Blockflöjtboken” , som vi använ
der oss av. Han har f. ö. givit ut flera 
häften, som vi begagnar: för piano fyra 
bänder, för fiol, cellö samt ett Bellman- 
häfte uppställt som partitur, så att de 
spelande skall kunna vinna förtrogenhet 
även med musikstyckenas ”helhetsbild” . 
Samtliga häften är lika stora men med 
olika färg på omslagen.

Undertecknad har även försökt att 
låta klassens musikintresserade elever 
under var sin rast spela på klassens 
orgel ur ”Pianospelets ABC” . Denna 
bok kan varmt rekommenderas nybör
jare, vare sig det gäller piano eller or
gel. Det är endast elever, som saknar 
instrument hemma, som på detta sätt 
får tillfälle att Öva sig. Endast sällan 
får de en liten anvisning och en gång i 

Forts, å sista sidan.

Har Ni hört att
NYA DAMFRISERINGEN är ensam på platsen om 
"SENORITA”-permanent - permanent med fallande värme.

O rsa-D am er!
Prova denna permanent till hösten. Vi garantera ett fullgott 
resultat.

finme Niatstofva, telefon V53
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ORSA SKOLTIDNING

Dagligen nyutslagna  
blommor i stor sortering!

Kistdekorationer
Kransar och buketter bindas
smakfullt till humana priser.

HANDELSTRÄDGÅRD, ORSA
Telefoner: affären 228, trädgården 305

PERMANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons Åkdonsiahrik
Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott bordsdricka
från

Storåbro Bryggeri ,  tel. 189

LINDANGETS PENSIONAT
Teleion Holen 1 

Ny regi m!
Enklare och finare middagar, supéer samt 
kaffe för större och mindre sällskap. Be

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Märta Gareby.

(Beställ Iiöstpernianentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

M A T B R Ö D E T
alltid gott, välsmakande från

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 38 Orsa

Prova min omtyckta kavring!

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS

Vördsamt KON RAD BERGLUND
Telefon 66

Lät reparera SKODONEN hos

E. N o rl in g
Omsorgsfullt arbete -  Moderata priser

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Lislverk,
Auktoriserad försäljare för 
Masoniie Wallboard och Piywood,
BE GRAVNI NGS BYRÅ

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

HUGOS KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  
------- Telefon 318-------

John Petterssons
Sadelmakeri, Tapelserareverkslad
Telefon 164

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

B i l l i g a  p r i s e r l

Skoreparaiionef
utföras omsorgsfullt av

M. Wi ks t r ö m
G:a Grewgården (mitt emof Missionskyrkan)

Gummiskodon och Cykeldäck
rep areras!

KINGCENTRALEN
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs
TRUNNA -  ORSA

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

tan JLU Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

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

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor, möbler. 
Piywood och Wallboard.

Kallholsfo rs (Snickerifabrik:
Tel. 37 M ässbacken Tel. 37

Frelins Konditori
Telefon 27
Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

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

Tapetsering
Rums- och Byggnadsmålning
Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden ilyllad till Slällberg

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

f. d. Rob. Thollanders

Lind hs Matsalar
Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN -  TEL. ORSA 346

C# eLaMm.e.n.cLeea.0 !

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

I nyrenoverade lokaler
tillhan d ah ålla  vi förm ånligast 
höstens skörd av  frukt och 
grönsaker.

Lindqvist Eftr. Blomsterhandel
— John A. Levenius —

Tel. Aiiären 92, Trädg. 120 ankn. bosladen

Gör som Orsa Skolfidning . . . 

iryck hos

B eckm ans  Tryckeri
Telefon 247
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ORSA SKOLTIDNING,

M u siku ndervisnin geai Forts. fr. sid. 14.

månaden får de visa vad de lärt. Fl-era 
av dem har på detta sätt lärt sig 'Spela 
rätt 'bra på egen hand. En flicka, som 
förut av undertecknad ansågs nästan 
hopplöst omusikalisk och saknade allt 
gehör, har nu genom ”rastspelning” bli
vit helt ” omvänd” , så att hon nu även 
sjunger rent samt spelar rent på fiol. 
Hon lever f. n. i musikens värld, och då 
hon inte har något piano eller någon 
orgel hemma, går hon till grannar eller 
bekanta och spelar eller också sitter hon 
och fingrar på symaskinen. Hennes 
framgång sporrar även hennes kamra
ter, varför man nog kan säga, att ett 
gott resultat blivit följden av detta rast- 
spel. Skolstyrelsen har f. ö. medgivit 
att alla barn i hela distriktet, som 
önskar spela på skolans orglar, skall få 
göra det. I detta sammanhang kan 
nämnas, att vi lyckats från Orsa få ett 
av ”Järn-Birgers” ”Klangspel” , som ele
verna i klassen får låna hem var sin 
dåg. Men när får vi några flera?

Verkligt stor nytta av musikundervis
ningen har varje klasslärare, ty det är 
inte många klasser, som inte har en 
egen liten orkester som ackompanjerar 
sången, och rätt vad det är kommer nå
gon lärare på rasterna och vill att un
dertecknad skall arrangera någon liten 
sång, som lämpar sig just för den klas
sens ” orkesterbesättning” . På examen 
är det givetvis musik i varje klass, både 
solo- och samspel, och vid den gemen
samma högtidliga avslutningen i För
samlingshemmet spelar ”stora” orkes
tern, och en kör sjunger. Ofta använder 
undertecknad barnen till sång och musik 
i kyrkan. Vid foisfcopsvisitationen för 
två år sedan gjorde de bl. a. en god in
sats, som prisades av Hans Högvördig- 
het. Det går bra att låta dem spela ko
raler fyrstämt med sång till, varvid man 
ibland måste höja dem något för att få 
en lämplig tonart och för att tredje fiol- 
stämmans lägsta ton inte skall vara läg
re än ostrukna g. Vi saknar nämligen 
ännu altfiol.

Annandag pingst i år gjorde amatör
musikerna (stråkar) från olika delar av 
landet ett radioframträdande med klas
sisk musik på programmet. För Väst
manlands del ägde det rum i Hallsta- 
hammar under ledning av den likaledes 
danske musikpedagogen och tonsättaren 
Werner W olf Glaser. Fyra skolflickor 
från Kolsva, tre fioler och en cello, spe
lade då med och de var de yngsta del
tagarna, den yngsta 12 år. Detta omta
lades även nogsamt av hallåmannen, 
och flickorna kände sig stolta och lika
så deras föräldrar och anhöriga hamma

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 72 -  1 okt. 1947) 

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

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

vid högtalarna. Detsamma kunde nog 
även sägas om oss i skolan.

Egendomligt nog är det mest flickor 
som spelar och når de bästa resultaten, 
detta när det gäller stråkinstrument. I 
ABF:s musikcirkel, .som undertecknad 
även leder, och som ”suger” upp sko
lans större musikelever, är det också 
mest flickor.

De får då vara med och spela till 
'blandade körens framträdanden, ty det 
råder ett intimt samarbete mellan kören 
och imusiikcirkeln. Det är alltid högtids
stämning, när vi vid adventsvespern ut
för t. ex. Voglers ”Hosianna” , Händeis 
”Dotter iSion” , eller Otto Olssons ”Ad
vent” för kör, orgel och orkester. iSista 
långfredagen uppförde vi även bl. a. 
Mozarts ”Ave veruim corpus” på samma 
sätt vid en konsert för Europahjälpen. 
Det är till detta intima samarbete mel
lan sångare och musikanter som vi syf
tar med vår musikundervisning i sko
lan, även om vi inte når så långt vi 
önskar beroende på att många av de 
bästa musikeleverna efter slutad folk
skola flyttar från orten för att gå i 
andra skolor. De som fortsätter i Kö
pings realskola deltager doclk där i sko
lans orkester, varför de inte tappar bort 
vad de lärt.

Vårt hopp är även att varje klass 
skall ;få sin egen grammofon och att ett 
förstklassigt skivarkiv anskaffas, så att 
man kan börja lektionerna med vacker 
musik. Detta ingick nämligen även i 
dir. Kocks musikaliska idé. Men därtill 
fordras mycket pengar, och vi bor inte 
i det rika Orsa.

Med dessa rader hoppas underteck
nad kunna vara till någon liten hjälp 
vid Orsa musikskolas start. I O. S. och 
i Mora tidning kommer resultatet att föl
jas med stort intresse.

Albert Björnemo.

a L n t y t t .

Skolöverstyrelsen
har efter förnyad prövning av ärendet 

medgivit, att statsbidrag må kunna utgå 
för Åberga småskola under läsåret 1947 
—48.

Fortsatt tjänstledighet
har beviljats fru Helga Hahne under läs

året 1947—48. Till vik. vid Åberga små
skola har utsetts fröken Lundin från Bor
länge.

Vid Torrvåls folkskola
har skolformen förändrats från B 1 till 

B 2. Anledningen härtill är sjunkande 'barn
antal.

Folkskollärarinnan Hanna Belin.
som tjänstgjort vid Torsvåls skola under 

25 år, har förflyttats till Åberga skola.

Skolhuset i Kvarnberg
skall försäljas enligt beslut av kommu

nalfullmäktige.

I 1947 års lag
om kyrkomusikertjänst stadgas bl. a., 

att ledigbliven förenad tjänst icke må tills 
vidare besättas med ordinarie innehavare.

För Orsas vidkommande skall nu utredas, 
huruvida tjänsterna alltjämt skall vara för
enade eller tillsättas var för sig.

Orsa skolors idrottsförening
har av skolstyrelsen erhållit ett anslag 

av 100 kronor för verksamheten under in
nevarande läsår. Beloppet skall huvudsak
ligen användas för inköp av lagpriser.

A. L.

Sök ej försäkring w  tri„Mer.'
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

O r s a  Erk.  S j u k k a s s a
Adress: Box 687. 'Telefon 271 Exp. Socialvårdshuset.

Sjukpenning för ett och samma sjukdomsfall i 2 år, 2h av läkarvård, fri la- 
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet.

lör Hösfrengöringen:
Allt i rengöringsmedel, även kupongfria, Skur- och 
Dammdukar, Panel- och Skurborstar, Golvmoppar, Golv- 
dammborstar.

lör lönsterinsättningen:
Prima Fönstervadd, Tätningslister, Fönsterremsor vita och 
i färger, Glansett, H. T. fönsterputs m. fl. Fönstertvål.

Hedins lärghandet, tet. 155, Orsa

Upplaga 1.850 ex. Beckmans Tryckeri, Orsa, 1947 Pris 35 öre.


