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ORSA SKOLTIDNING

Utbildnings-Orsa a v  H j .  H - n .

Utbildning är vår tids lösenord. 
Ungdomen trängs framför olika sko
lors portar. Detta gäller hela vårt 
land och även andra länder.

Inte minst har orsaungdomen insett 
värdet av utbildning. I vår socken 
kan vi verkligen tala om en revolu
tion, när det gäller studieintresse. För
ändringen har där skett snabbare än 
på många andra orter.

Orsakerna är flera. Behovet av ut
bildning har blivit större, och det är 
nu lättare än tidigare att skaffa sig 
utbildning. Man kan bara tänka på 
betydelsen av att ha ett gymnasium så 
nära som i Mora, att det nu finns 
statlig studiehjälp o. s. v.

I vår egen realskola var det 14 ele
ver i avgångsklassen år 1950. Våren 
1964 var det 67 elever i motsvarande 
klasser, och nu är det 73.

På gymnasiet är det ännu större ök
ning. För 10—15 år sed«tn fanns det 
ungefär 10—12 gymnasister från Or- 
sa. Detta läsår är antalet uppe i c:a 
80. Vi har 59 i Mora, 6 i Falun och 
5 i Borlänge. Dessutom finns orsa- 
gymnasister på ett flertal platser i lan
det: Gävle, Västerås, Örebro m. fl.

Och tänk på antalet ”nybakade” 
studenter från Orsa år 1964. Det var 
c:a 30 st. Vem skulle ha kunnat tän
ka sig något sådant för 10—15 år se
dan?

I fråga om studerande från Orsa 
vid universitet och högskolor är ök
ningen lika påfallande.

Det allra nyaste på utbildningsom
rådet är universitetskursen i statskun
skap, som även i vår socken har flera 
deltagare. Efter tentamen ska denna 
kurs leda fram till ett akademiskt be
tyg i ämnet. Hur många orsabor som 
deltar är ej möjligt att exakt upp
giva. Det rör sig dock om minst ett 
tiotal.

Folkhögskolan mottar också många 
elever från Orsa. Det är andra för
hållanden nu än vad det var för 20 
år sedan, då rektor Hellerström vid 
Mora folkhögskola bad mig agitera, 
så att de åtminstone kunde få en elev 
från Orsa.

Vi får heller inte glömma den prak
tiska utbildningen. I vår egen yrkes
skola undervisas f. n. 109 elever i hel- 
tidskurser. Dessutom finns det orsa- 
ungdomar i flera andra yrkesskolor i 
landet. Det gäller då sådan utbild

ning, som inte går att få i Orsa, t. ex. 
för elektriker, murare, målare, restau
rangpersonal m. fl.

Att vi fått så många studerande i 
vår socken har märkts på flera sätt.

Först naturligtvis på de stora av
gifter Orsa får erlägga till andra 
kommuner för undervisningen. En 
elev vid handelsgymnasium kostar 
1010 kronor per läsår, vid tekniskt 
gymnasium 870 kronor och vid all
mänt gymnasium 380 kronor, för att 
nu ta några exempel ur den av Kungl. 
Maj:t fastställda ”prislistan”.

De många besöken på rektorsexpe- 
ditionerna, då föräldrar och deras 
barn vill diskutera utbildningsvägar 
och studiemöjligheter, är ett annat 
tecken på den nya inställningen.

Mest märks det kanske på bibliote
ket, att vi fått flera gymnasister ocli 
andra studerande från Orsa. Efterfrå
gan på facklitteratur har blivit allt 
större. En del kommer och vill låna 
en viss bok inför en provskrivning. 
Andra vill fördjupa sig i ett visst äm- 
nesavsnitt. Andra åter kommer för att 
ta reda på något i uppslagsböckerna. 
Ofta kommer framställningar från 
orsaelever i Uppsala eller Stockholm 
om att få låna en viss bok. Tyvärr 
finns inte alla gånger det önskade, 
utan orsabiblioteket måste vända sig 
till Centralbiblioteket eller annat bib
liotek för att få lån a .-------Man kan
kanske undra, varför eleverna inte 
vänder sig till biblioteket i skolstaden. 
Det går inte alltid att få låna på skol- 
orterna, ty där är trycket på biblio
teken oerhört stort. — — Den ovan 
nämnda universitetskursen har också 
ställt krav på vårt bibliotek: viss 
facklitteratur måste skaffas.

Bibliotekets utlåningssiffror visar 
för 1964 en ökning med 1084 lån, 
varav 630 facklitteratur. Totala ut- 
låningssiffran är i runt tal 24000 lån. 
Vem skulle för fem år sedan, då bib- 
lioteksbyggnaden var under uppfö
rande, ens kunnat drömma om en så
dan utveckling? Det är verkligen nå
got att glädjas över.

Det talas ofta i press och radio om 
det oerhört ökade intresset för stu
dier och utbildning i vårt land. Av 
ovanstående framgår, att Orsa inte ar 
”underutvecklat” i detta avseende.

Hj. H-n.

I den hembygdsbok om Orsa, som 
vi använder i skolorna, har vi en av 
landsantikvarien Björn Hallerdt gjord 
sammanställning av de fäbodar i Or
sa, som användes sommaren 1958.

Jag har i hembygdsboken bett bar
nen om hjälp att skaffa upplysningar 
om läget 5 år senare, alltså 1963. Men 
inte en enda rapport har kommit. 
Därför vänder jag mig nu till skol
tidningens läsekrets med bön om 
hjälp. År 1958 fanns det i Orsa 345 
djur från 76 gårdar i 19 fäbodar, 
nämligen Blomtäkt, Fjäsko, Tänner- 
åsen, Hallberg, Höghed, Lindorna, 
Ljothed, Ängen, Skräddardjurberga, 
Labba, Kväkkel, Rustashed, Kruppa, 
Emmeråsen, Högståsen, ö . Grunu- 
berg, V. Grunuberg, S. Grunuberg och 
Hättberg.

Hur var det sommaren 1964?
Ring skolkontoret och rapportera! 

Eller skriv! Vi vill veta fäbodställets 
namn, antal djur och antal gårdar, 
som dessa djur kom ifrån. Rapportö
ren bör också uppge sitt namn.

Jag tackar på förhand. Resulcatet 
ska meddelas i tidningen i höst.

Hj. H-n.

CYKLAR, MOPEDER
av ledande märken . . .
K O  M A R ,  sensationsmope- 
den åter inkommen!

NYA JÄRNHANDE LN
Tel. 402 52

Snart lo v ...
men först skall vi ordna 
exam ensekiperingen. Till 
Eder tjänst står

Garderoben
Orsa Tel. 402 19
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Harry 
Martinsson 
i Orsa av Hj. H-n.

Barndomens land
Just i dag är den din
denna äng — den är din
ty du nalkas med barndomens
ivriga steg
genom böljande gräs
som fuktar ditt skinn
med sin morgongråt
genom ormbunkssnåret
och baldersbråt
går du bort mot ditt
smultronberg
med dess barnsliga doft.
Ser du sjön — den är din 
du har famnat dess våg 
låt den svalka din märg 
låt den brusa med kraft 
mot en klippburen strand 
hör du öarnas måsskrin i 
ljuv dissonans — allt är ditt 
allt är barndomens land.

Dikt av Eric Ullström

Redan år 1933 hade vi i skoltid
ningen ett utdrag ur Harry Martins
sons bok ”Resor utan mål”, där han 
berättar om ett besök i Orsa och hur 
han på Orsa järnvägsstation träffar 
en man, som han tigger en tvåkrona 
av.

I litteraturdocenten Ingvar Holms 
bok ”Harry Martinsson. Myter. Mål
ningar. Motiv” (Bokförlaget Aldus) 
finns en för oss orsabor särskilt in
tressant sida, som ger oss upplysning 
om vem det var, som Martinsson 
träffade här. Man måste säga, att 
Martinsson hade en särdeles otur, då 
han i Orsa försöker ljuga ihop en 
historia om Rio och råkar träffa en 
man, som varit där.

Vi saxar ur boken, som i sin helhet 
är mycket intressant och varmt re
kommenderas:

”1 Resor utan mål, kapitlet Rio, 
omnämns vandringen till Trondhjem. 
I sammanhanget berättas en episod 
från järnvägsstationen i Orsa: ’Vänt- 
salsdörren flög upp . . . Efter kom en 
snöig pälsklädd man . .. Laddad av 
desperation gick jag besinningslöst 
fram och tiggde om en slant. Han 
fixerade mig vänligt. . . Till sjöss 
förr? . . . Vilka båtar och resor? Jag 
nämnde först sanningen. . . Sedan 
kom lögnen, jag ljög: — — en viss 
mystisk ångare, en resa till Rio . . . 
Hur dant ser det ut i Rio? . . . Be
skriv Rio! Jag ville gråta åt min 
egen röst när jag hörde mig själv sä
ga: — — Inte är det bergigt och in
te slättland heller. Han log medlid
samt. Nu sedan jag varit elva gånger 
i Rio förstår jag detta medlidsamma 
leende, ty en mera himmelsskriande 
otymplighet har väl aldrig inlett en 
lögn . . . Han tog upp en tvåkrona, 
vände på den lite och såg på Oskar 
I I . -------Den som har sett Rio glöm
mer det aldrig, sade han ömt.’

Situationen i väntsalen, med sina 
två porträtt och sin förtätade atmo
sfär, tycks vara autentisk. Den man 
som kom in på Orsa järnvägsstation

gav sig tillkänna privat för en tredje 
person när Resor utan mål hade kom
mit ut. Han erinrade sig händelsen 
med pojken som var på väg till 
Trondhjem. Mannen var major Axel 
Aulin, distriktsingenjör vid Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen, död 1934. 
Vid kontroll visar det sig att Axel 
Aulin, bror till kompositören Tor Au
lin, var anställd vid det engelska 
järnvägsbolaget Buenos Aires Great 
Southern Railway Co under åren 
1889—96 och sedan hos en entrepre
nörfirma i Uruguay 1896—97. Själv 
bör han ha känt väl till Rio de Ja
neiro. Han blev längre fram arbets
chef just för järnvägsbygget Orsa— 
Sveg och det år då händelsen i Orsa 
skulle ha ägt rum tillträdde han be

fattningen som distriktsingeniör för 
Väg och vattens nedre norra distrikt. 
Det fanns anledning för honom att 
1920 dyka upp i väntsalen i järn- 
vägsknuten Orsa. Situationen tycks ha 
varit känslomässigt laddad, båda ak
törerna mindes den långt efteråt med 
skärpa. I Resor utan mål avslutas den 
med de ord som står som händelsens 
ledmotiv: ’Han lade tvåkronan i han
den, skrapade med fingret kring O s
kar II och upprepade: den som har 
sett Rio glömmer det aldrig’.”

Äldre orsabor kommer säkert ihåg 
major Aulin. Han var doktorinnan 
fru Carlstedts fader och bodde i Trun- 
na i den gård, där hr Sven Klockar 
nu bor.

Hj. H-n.
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Annies
D A M F R I S E R I N G
★  Modern hårvård
★  God service 
Telefon 410 80

Steinmann
Piano modell 108

ren och vacker ton 
k}- exakt och behagligt anslag 
Sj- tekniskt högvärdigt 
Sj- elegant, modern formgivning 

mångårig garanti 
$3- populärt pris

— Allt i musik
Ny affärslokal å Järnvägsgatan

F:a Piano-Nisse
Nils Klockar Tel 40694, aff.406 04

Eleganta,
lediga,
välsydda
exam enskläder 
från Berglinds . . .

Tack vare den moderna kon
fektionen går all skolungdom  
numera i "e xa m en sk lä d e r"  
dagligen. — Alla föräldrar har 
säkert märkt ungdomens stil
krav vid klädvalen och Berg
linds har alltid sökt tillfreds
ställa dessa krav från herr Tu
nior.

När Ni köper exam ens
kläder i år, vä lj kvalitets- 
kläder med stil från

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Som lärare i Göteborg av Helga Hahne
Inte hade jag för några år sedan 

kunnat tro, att jag skulle bli götebor
gare. Men omständigheterna har 
gjort, att jag i alla fall nu under mitt 
sista läsår som ordinarie i tjänsten be
finner mig här som lärare i en liten 
skola i en av storstadens utkanter.

Visst var det med något av bävan 
inför okänd framtid, som jag gjorde 
min entré i den av tusentals ljus upp
lysta staden och så småningom även 
i skolans värld. Men allt har gått så 
förunderligt bra. En säker hand tycks 
ha hållit i ratten.

De första göteborgare Margareta 
och jag lärde känna var vårt värd
folk, idel glada och goda människor. 
Vårt nya hem, rosorna vid väggen, 
berghällarna, där rönnar, tallar, en- 
och björnbärsbuskar tryckte i skre
vorna, de ljumma, västliga havsvin
darna allt detta gjorde, att vi från 
början kände trivsel.

I Göteborg är grundskolan helt ge
nomförd, men likväl har jag inte kun
nat märka någon större förändring, 
när det gäller mitt arbete. Läsåret 
började visserligen med ett par kurs
planeringsdagar i huvudskolan inom 
vårt rektorsområde, där jag fick gö
ra min första bekantskap inte bara 
med kurser och läroplan utan också 
med blivande kolleger och rektor. 
Allt verkade dock tryggt och vänligt. 
Delvis samma läroböcker, som vi ha
de i Orsa användes också här.

Min skola uppe på höjden är inte 
av modernaste typ. Den har endast 
fyra klassrum för sex klasser samt 
gymnastiksal, slöjdsalar, bespisnings- 
sal och lärarrum. Men skolan har ett 
bra läge. Går jag med barnen över 
landsvägen in i skogen, ser vi spår i 
den tunna snön efter både hare, räv 
och ekorre. Klättrar vi sen uppför 
några berghällar, har vi den underba
raste usikt över havet med dess klip
por och skär. Efter en sådan utfärd 
har både barn och lärare fått en fri- 
luftstimme, som heter duga. Vill vi i 
stället ha en intressant studiedag, åker 
vi med buss och spårvagn till något 
av stadens museer och tittar på fis
karna i akvarierna eller ser och hör 
om samernas liv på etnografiska ut
ställningen. Men vi kan också stanna 
i Slottsskogen och studera fågellivet. 
Här finns många möjligheter.

Frukosten äter vi lärare i vårt rök
fria lärarrum, medan vår vaktmästare

sköter ordningen i barnbespisningssa- 
len. På lördagarna bjuder vi i stället 
i tur och ordning på kaffe med dopp. 
I augusti'—september, maj—juni har 
göteborgsskolorna helt fria lördagar. 
De räknas som friluftsdagar. Emellan
åt anordnar varje lärare klassföräld
ramöte. Då försöker vi göra program
met så trevligt som möjligt, ty vi vet, 
att samarbetet hem—skola har stor 
betydelse för arbetet bland barnen. 
Här har föräldrarna bildat förening
ar med ”klassmammor” som ledare 
och ombud.

Mina 18 nybörjare är ”världens ra
raste barn”, tillgivna, omedelbara och 
ambitiösa. De flesta kommer från fis
karhem i Fiskebäck och några från V. 
Frölunda. En liten mexikanska har 
också hittat vägen till min klass. Hon 
berättade en dag sagan om Snövit på 
spanska och översatte den sedan till 
svenska. Under mina rastvakter har 
jag passat på att studera göteborgs- 
barnen. Klasserna 1—6, c:a 100 barn, 
har gemensam asfalterad skolgård. 
Med förundran har jag sett, hur fint 
stora och små barn leker tillsammans, 
och man hör sällan eller aldrig några 
fula ord. ”Hur kommer det sig, att 
barnen inte svär i denna skola?” frå
gade jag tillsyningsläraren. — ”De 
allra flesta kommer från kristna hem”, 
blev svaret. I min klass går 15 av 18 
barn i söndagsskola. — En liten ny
börjare grät. Hon hade väl fallit och 
slagit sig. En större pojke tog henne 
om axlarna och sa i vänlig ton: ”Vi
sa nu att du är en stöddig tös, som 
inte gråter!” Det hjälpte. Hon torka
de tårarna. — På julfesten var det 
julklappsutdelning men endast till ny
börjarna från 6:e klassens elever. Det
ta är en fin fostrande tradition här. 
— Före jul hade vi talat om att det 
inte fanns rum i Betlehem för Josef 
och Maria. ”Fanns det ingen fräls
ningsarme där då?” undrade någon. 
Här är viljan att offra och hjälpa 
stor. Det syns också i missionssparbös- 
san och i församlingskollekten på sön
dagarna. Kyrkor och bönhus är då of
tast fyllda av unga och gamla, som 
där har sitt andliga hem.

Jag har tyckt mig märka, att hela 
samhällsatmosfären i denna stad är 
präglad av djup kristen tro och livs
stil. Man möter så mycken vänlighet 
var dag även ute bland främmande 

Forts, å nästa sida.
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Klass 6, Digerberget
Stående fr. v. Anders Bruks, Lars Nissa, Bengt Norman, Hans Hanser, 
Arne Andersson, Ove Andersson, Hans Grindal, Mats Pehrs.
Sittande fr. v. Stina Eriksson, Gun-Britt Håkansson, Gunnel Friberg, Ulla 
Johansson, Ann Marie Johansson.
Lärare: Hans Ivars.
Frånvarande: Inger Grew, Inga-Lill Hagberg, Lena Ulas, Karin 'Ostlund.

Som lärare . . ■ Forts, fr. föreg. sida.

människor. Nog vet jag, att även här 
finns undantag, men dessa har jag 
sluppit komma i beröring med.

Nu har jag skildrat några intryck 
från Göteborg, som ju verkar enbart 
positiva. Orsabarnen skulle dock sak
na den vita snön här nere, ty den ly
ser för det mesta med sin frånvaro. 
Is har vi men inte på riktigt nära 
håll. Då får vi gå ner till havsvikar
na. I stället har vi hamnen med bå
tar från hela världen, som ju intresse
rar varje barn. Det första en liten ny
börjare ritar i skolan ä r ------ Ja, det
får ni gissa.

Göteborg är en expanderande stad. 
Här byggs kolossalt mycket, och än
då är bostadsbristen oerhört stor. Gö
teborg är också möjligheternas stad 
med skolor och utbildningsanstalter 
av olika slag och med ett rikt utveck
lat närings- och kulturliv.

Jag är tacksam för tiden här till
sammans med egna och andras barn. 
Men i längden kanske storstadens bul
ler och mångfald skulle trötta. Visst 
kan det vara hälsosamt med en tids 
miljöbyte, som ger tillfällen till om
prövningar och event. nya värdesätt
ningar, men man upplever alltmer, att 
”de gamla goda vägarna” är de bästa 
både här och i den kära hembygden.

Sänder till sist våra varmaste häls
ningar till alla vänner där hemma.

Helga Hahne

~j~ Sally Wolf

”Och döden är bara vilan till ri
kare blomning och blom”. Otaliga är 
de författare, som genom liknande 
trösteord försökt lindra de våndor 
som uppstår, när en anhörig går bort. 
Men lämnar man jordelivet i sådan 
blomstrande ungdom som Sally, så 
hjälper föga så vackra ord. Jag hade 
glädjen att de sista läsåren i folksko
lan ha Sally som elev. Hon var alltid 
glad och arbetsvillig och hade ett 
uppiggande temperament. Det kom 
som en chock och tankeställare, hur 
tragiskt och för oss meningslöst en 
människas förberedelse för ett inträ
de i livets och samhällets funktion 
kan tillintetgöras. Måtte denna syn
bara meningslöshet ha ett djupare syf
te. R. Lb.

VÄGEN TILL KÖRKORTET
b ä s t  g e n o m

Orsa Bilskola
— Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Kykogatan 21

Rör & Värme
VVS, Oljeeldningar och allt vad 
Ni behöver inom vår bransch

F:a Nilsons
Röiledningsverkstad, Orsa
Tel 400 35, 405 76, 120 97

För konfirmation 
och exam en

finns ingen bättre gåva  
än ett U R  . . .

Urmakare
G UST. H ELG ESO N
Järnvägsgatan  27 Te/. 408 05

juni
öppnar

DOMUS
ett trivselcentrum 
för hela familjen 
i centrum av

ORSA
Ni kommer att bli 
förtjust. Trivsamt, 
överskådligt och så 
fina varor.

I DOMUS handlar Ni 
i den takt Ni själv 
önskar, tar det Ni 
s jä lv  vill ha.

Vill Ni ha sakkun
niga råd står perso
nalen med nöje till 
tjänst.

Det lönar sig att gå till

DOMUS
5
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LILJAS Damfrisering
Borngärdet

Maja-Greta Holting
Tel. 403 06

Årets nyheter i

har inkommit. . .

Utgående mönster 
och stuvar slum pas

Färghandel Tel. 401 55, 404 12

Vi utför
El-installationer för såväl 
kraft som belysning 
samt servicearbeten av 
alla slag.

Vi säljer
Radio, TV, Kylskåp, Frys
skåp och -boxar samt 
el-armatur och allt i el- 
material.

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns
ELEKTRISKA ★  ORSA
Tel. 40192, 410 37 
Bostadstel. 35077, 40834, 40248

Observations
k l i n i k  av Hj. H-n.

Skolstyrelsen har beslutat inrätta en 
observationsklinik i Orsa, om lämplig 
lärare kan erhållas. Det blir den för
sta i länet, och den kommer att för
läggas till Kyrkbyns skolas läkarrum.

Observationskliniken ska ta emot 
elever, som är nervösa och oroliga och 
som har anpassningssvårigheter i den 
vanliga klassen. I observationsklini
ken göres erforderliga observationer 
och undersökningar. Eleven kan un
dervisas på kliniken antingen på hel
tid eller deltid. Det är alltid i början 
fråga om en tillfällig placering på upp 
till en månad. Om det visar sig, att 
eleven mår väl av vistelsen på klini
ken, kan han få fortsätta undervis
ningen där längre tid, kanske hela 
året. Han kan också på prov få åter
gå till sin vanliga klass eller kanske 
flytta över till annan klass.

Dess bättre har vi inte så många 
barn av ovannämnda typ. Men vi har 
några. Och det tycks bli allt flera 
med åren. Det verkar som om flera 
barn i vår tid tappat den riktiga, in
tima kontakten med föräldrarna, den 
kontakt som ska ge barnet den verk
liga trygghetskänslan. Har vi föräld
rar inte tid med barnen som förr? Är 
vi så upptagna av arbete och sam
manträden och kanske nöjen, att bar
nens själsliga hälsa blir lidande? Då 
är det illa ställt. Då spelar vi ett högt 
spel. Ju äldre jag blir och ju längre 
jag sitter i barnavårdsnämnden och 
hör de tragiska redogörelserna om 
barn på glid, desto mer övertygad 
blir jag om hur viktigt det är, att 
barnen har god ”bindning” vid far 
och mor. Och jag har många gånger 
gjort mig den frågan, om jag inte gör 
större nytta, om jag stannar hemma 
och visar intresse för mina barn, än 
om jag springer på ett sammanträde 
eller annan ”tillställning”. Att stanna 
hemma och ”leka” med barnen ger 
kanske mindre ”ära” utåt, men jag 
tror det i längden ger god ränta, bå
de för den enskilde och för samhället. 
Ty vad hjälper all vår ökade stan
dard, om våra barn redan före och i 
skolåldern är så nervösa och stressa
de, att de måste äta lugnande medi
ciner. Ger vi våra barn det intresse 
och den trygghet de behöver för att 
bli harmoniska människor?

Hj. H-n.

Också en jubilar
Vi hittade en bok, liten till forma

tet och med endast sextiofyra sidor. 
Sirliga gammaldags bokstäver anger 
denna titel:

ABC-BOK,
innehållande Bokstafs-, Stafnings-, 
Renläsnings-, Skrif- och Räkneöfning- 
ar m. m.

af A. Hägerman
Det är tredje upplagan, och tryck

året är 1865, en hundraåring alltså. 
Som synes av titeln är den lilla boken 
mycket innehållsrik, och för att allt 
ska få plats i den är ord och siffror 
små, många och tätt samlade på var
je sida.

Mycket vore värt att citera, men vi 
väljer en av de sedelärande ”Renläs- 
ningsöfningama”. Låt oss i dag läsa 
om den stackars Jöns, så kanske vi 
en annan gång får stifta bekantskap 
med de flitiga och ordentliga barnen 
Alfred och Anna. P. ]■

Det illa uppfostrade 
och dåliga barnet

Jöns var född i ett hem, der svor
domar, trätor, fylleri och osnygghet 
hörde till det vanliga för dagen. Ock
så blef den stackars Jöns en högst då
lig menniska. Med detsamma han lär
de sig tala lärde han svärja, missbru
ka Guds namn och ljuga. Då han kom 
i skola blef hans skolgång mycket oor
dentlig. Nästan lika många dagar var 
han borta från skolan, som der när
varande, och på vägen dit samt der- 
ifrån tog han alla möjliga krokvä
gar, för att träffa andra, elaka gos
sar och öfva okynne. I sjelfva skolan 
satt han icke stilla på sin plats, utan 
än trampade han någon kamrat på 
fotterna, an knuffade han någon, än 
narrade han någon att skratta och än 
satt han med en knif och gjorde 
märken i bänken, hvari han satt. H a
de Jöns iakttagit sin gode lärares för
maningar, så skulle han, med Guds 
hjelp, blifvit en snäll gosse och en bra 
karl, fastän han hade dåliga föräld
rar, men så klok var icke Jöns. Han 
brydde sig icke om hvad läraren sa
de och hårdare aga gjorde honom 
stillsam blott för några timmar, sedan 
var han samma Jöns igen. Då han 
blef fullväxt, ville intet folk hafva 
Jöns i tjenst, hvarföre han fick slita 
mycket ondt; föll så på det olyckliga 
infallet att stjäla, fick lida straff der- 
för; kom sedan i gräl med an annan 
oregerlig sälle; grälet övergick i slags
mål, som slutade dermed, att Jöns 
slog sin deloman ihjäl och blef sedan 
sjelf för detta brott halshuggen.

€
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Klass 6, Stackmora
Stående fr. v. Carl-Erik Lilja, Lars-Erik Persson, Jan Erik Rahm, Hans 
Skarp.
Sittande fr. v. Tore Axelsson, Else-Marie Nääs, Solveig Lilja, Kurt Hans
son.
Lärare: Kjell Enmalm ej med på kortet.

Skolmuseet av Hj. H-n.
I biblioteksbyggnadens källarvå

ning finns en dörr, som ofta brukar 
väcka besökarnas intresse. På dörren 
står ”Skolmuseum”. När besökaren 
tittar in i detta rum, blir han dock 
en aning besviken. Det liknar mest ett 
överfyllt magasin därinne, ja, rent av 
en skräpbod. Vi har nämligen hittills 
ej haft tid att sortera upp alla de 
gamla saker, som räddats från olika 
skolor.

Skolstyrelsen har beslutat, att vi 
nu ska börja ordna museet. Med hjälp 
av enkla montrar ska vi dela upp den

rätt rymliga salen, så att vi får ett 
klassrum, ett rum för skolmateriel, ett 
rum för gamla läroböcker samt ett 
bostadsrum för lärarinna med de fö
reskrivna möblerna: en säng, ett bord, 
en skänk och två stolar.

Tyvärr har en mängd gamla före
mål redan försvunnit från våra skol- 
vindar. Men jag skulle tro, att det 
finns många saker kvar i socknens 
gamla gårdar. Det är någon som be
rättat, att det ska finnas en ”sand
bänk” i Hansjö, d v. s. en ”bänk” i 
vanlig bordshöjd, c:a 30 cm bred med

lister vid kanterna. På denna bänk 
hade man sand, som jämnades till med 
en träribba, och så skrev inan med 
fingret eller kanske med en pinne t 
sanden. Tänk om vi kunde f l  eller få 
köpa en sådan till vårt lilla museum! 
— En annan sak, som jag gärna skul
le vilja ha till museet, är pastor Abe- 
nius katekesfrågor. Det är en katekes, 
där Abenius satt in handskrivna blad 
mellan de tryckta sidorna. På de 
skrivna bladen står anvisningar för 
läraren, hur han skall formulera frå
gorna o. s. v. En sådan katekes fanns 
så sent som år 1942 på skolvinden i 
Åberga, men någon vänlig själ gjorde 
sedan vindsröjning, så att den och 
andra dyrbarheter nu är försvunna. 
Jag trodde, att pastor Abenius gjort 
sin handledning speciellt åt läraren i 
Åberga, men för ett par veckor sedan 
fick jag veta, att liknande funnits 
också i andra skolor. Känner någon 
till en sådan gammal katekes, så låt 
oss fä den till museet. Då kan många 
få glädje av den.

Jag har här nämnt ett par saker, 
som det vore roligt att ha i skolmu
seet. Men det finns kanske ute i by
arna många andra föremål, som kom
mit från en gammal byskola och som 
kan vara av stort intresse för vår tid 
och kommande tider. Vi skulle natur
ligtvis bli mycket glada, om vi kun
de få förvärva sådana saker. Om in
nehavaren inte vill gå med på detta, 
ber jag honom ändå låta oss veta, 
vad som finns. Då kan vi åtminstone 
fotografera föremålet, och kanske vi 
också kan få låna det till någon spe
ciell utställning?

Alltså: Om det finns något på Din 
gård, som Du tror skulle passa för 
socknens skolmuseeum, var vänlig 
ring skolkontoret, tel. 40950.

Hj. H-n.

Tide o gör våd li fort, 
språk mi wöss ö knäpp 

nö kort
sö glämört Du dem 
dagar sö wa 1965

• ORSA • TEL 40055 • BERTH NORDLUND •

Or sa Begravningsbyrå
(Enå Snickeri) Tel. 400 78, 402 16

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan
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Uppvakta Mor 
med en tårta från
C. G. Nyström
Konditori och Bageri 
Tel. 400 38

ANDERS MAS
m m m m \__ __________________oo \

Glasmästeri
ORSA

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar

Konfirmation 
och examen
blir verkliga högtider i 
ekipering från oss . . .

Prisex. i byxor storlek 
C 161:

Grå tovilen . . . 37: — 
Gro terylene . . 61: — 
Brun och beige  

tovilen . . . . 37: —
Skjortor: charmuse- 

nylon t rån . . . 19: —
Ankelsockor

i c r é p e ................2; 50
4 p a r ....................9: —

Svarta  o. kulörta slipsar

Gör ett besök  — 
det lönar sig!

Aug. Larsson
KB Orsa, tel. 400 21

Klass 6, Hansjö
Första raden fr. v. Krister Hansson, Dennis Färnström, Sven Erik N y- 
bolm, Allan Andersson.
Andra raden: Lena Landgren, Siv Wolf, Rita Olsson, Lilian Samuelsson. 
Bakre raden: Ann Marie Pallin, Ninni Brus, Ingela Skoglund, Inger Jons
son.
Lärare: D. Holton.

Om Johannes Messenius
och vad han i Lilla Rimkrönikan berättar om Dalarna i fordom tid. av P. Nordqvist

Johannes Messenius levde mellan 
1579—1636. Han var en mäkta lärd 
man. Sina kunskaper hade han för
värvat först under ledning av en 
klosterpräst nere i Östergötland, där 
han föddes. Sedan studerade han vid 
ett Jesuitseminarium i Braunsberg un
der 7 år och begav sig därefter på re
sor i Danmark och Tyskland. Där av
lade han magistergraden vid universi
tetet i Ingolstadt. Där fick han ock
så titeln Kejserlig hovskald av kejsar 
Rudolph. Hans nästa anställning 
blev hos biskop Tylicki som måltids- 
föreläsare. För att få komma till Sve
rige avsvor han den katolska läran 
och i samband därmed gifte han sig 
med Lucia Grothusen, som var dotter 
till konung Sigismunds lärare. I Sve
rige utnämndes han till professor vid 
Uppsala universitet och till, vad man 
kan kalla, Riksantikvarie. Han har

skrivit många avhandlingar. Det stör
sta arbetet var dock Sveriges histo
ria. Detta arbete var grundat på 
källforskningar och han blev därige
nom banbrytare för ett nytt forsk- 
ningssätt. Även som dramatiker blev 
han mycket uppskattad.

Enligt Messenius hade dalkarlarna 
i forna tider egna konungar. De kal
lades Folk- eller Fylkes konungar och 
styrde menigheten med en makt, som 
stundom erkände Uppsala konungs 
övervälde och stundom fullständigt 
brast i undergivenhet. Utom konung
arna fanns även drottar, jarlar och 
hersar, vilka tydligen var adel av oli
ka grad.

Av dessa konungar känner man 
namnet på tre, som Ingiald Ulråde 
lät avdagataga. Det var Yngwar, Ag
nar och Alf.

Forts, å sid. 15.
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VÅRVERS

Nu är våren här.
Se en blomma skär.
En trast slår upp en drill.
Vattnet rinner som det vill.

Nu tittar solen fram igen.
Gräset det blir grönt min vän.
Alla knoppar spricka ut
Nu är kalla vintern slut.

Lilian Samuelsson, 
Klass 6

PÅSKKÄRINGARNAS PÅSK
En påsk hade elva påskkäringar 

sällskap till Blå-kulla. Alla kontrolle
rade, innan de åkte, att de hade den 
svarta katten på kvasten. Och kaffe
pannan fick de inte glömma, för då 
kunde de inte koka kaffe. Nu satte 
alla sig på kvasten, och det bar iväg 
genom luften.

Snart var de framme och de landa
de på Blåkulla. Först skulle katterna 
ha mjölk, och sedan kokade påskkä
ringarna litet kaffe. Den äldsta av 
dem berättade gamla påskhistorier. 
Nu skulle de ut och hälsa alla ”Glad 
påsk”.

Anne-Maj Nääs, 
Klass 3

Till Eder tjänst 
i Holen och M ässbacken

Wikners Efftr.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

NATUREN VAKNAR

Naturen vaknar, saven stiger i trä
den. Knopparna sväller. Snön smäl
ter och blir till rännilar, bäckar eller 
kanske till strida floder. I dikesrenar
na 'börjar tussilago spira. Men det 
finns andra blommor, som vaknar 
också, t. ex. blåsippor, vitsippor och 
många andra. I vår trädgård har kol
trasten kommit. Han är inte alls 
rädd. En gång kom jag bara några 
meter ifrån honom. Nalle Björn vak
nar yrvaken, och hungrig. Stackars 
Nalle! I myrstackarna börjar myror
na röra på sig. En dag när mamma, 
min lilla syster Ingela och jag själv 
var ute och gick, kom vi till en myr
stack, som låg i solen. Där myllrade 
det av pigga myror. Lite längre bort 
kom vi till en annan myrstack, men 
den låg i skuggan. Där kröp det bara 
några, och det såg ut som, om de ha
de stora blyklumpar på fotterna, som 
de inte orkade lyfta.

Jag tycker våren är härlig!
Agneta Larsson, 

Klass 2

Teckning: av Bo Kallberg, Orsa Samrealskola

Till examen
och

konfirmation
gåvor med bestående värde

Stjärnur 
Guld 
Silver
Stjärnurmakare

(Vlek. T̂jltö duj, cAkB
UR St O PT I K  Si- GULD

Slippers och träskor
— idealiskt för sommaren

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

Att handla rätt 
är att handla hos

EKO ^ t r s
Vår specia lité :
Extra god hemlagad 
pälsa

Tel. 402 33, 402 25

Butiker i Samhället och på Bom

9

När vi sitta i 
vår bänk . . .
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PHILIPS
TRANSISTORRADIO

Babette '"
En transistor-radio att trivas med 
— bekvämt format, mjuk och 
oöm klädsel. Utmärkt mottagare 
med alla våglängdsomräden och 
1 watt uteffekt.

Svalas Radio 
& TV Tel. 413 50 

Kyrkogatan 8

Auktoriserad Radio- och TV-service

EN PÅSK I OSLO

Det var påsk, och vi skulle åka till 
Oslo till våra kusiner. Det blev en 
lång resa. Vi var framme klockan 
fem.

Morbror Jarle hade skickat telefon
numret, så vi kunde ringa, när vi 
kom till Oslo. Så kom han och häm
tade oss. Vi for utmed hamnen. Det 
konstiga var, att man fick köra så 
fort man ville. Morbror Jarle bodde 
en kilometer från Oslos centrum. Min 
kusin Rita kom och mötte oss, men 
jag visste inte vilket hus de bodde i. 
När jag skulle gå och lägga mig, kom 
Inger och frågade, om jag ville ha 
några tidningar och ett glas saft.

Nästa dag var min kusin Rita och 
jag ute och lekte. Dagen därpå var vi 
ute och handlade, för vi skulle ha dop 
på påskdagen. Sen åkte vi till slottet 
och tittade, och där tog vi kort. På 
kvällen, när Rita och jag kom in, låg 
där två påskägg på bordet. Nästa dag 
skulle vi på dop. Det var Ritas lille
bror, som Skulle döpas till namnet 
Stian. När vi kom hem tog vi kort 
på Stian. Sedan for vi till en station, 
så vi kunde åka trick, (spår-vagn).

På annandag påsk åkte vi till ett 
museum. Där såg vi Kontiki och bå
ten Fram. På båten Fram var jag och 
klättrade i lastrummen, och såg på 
intressanta saker och ting. Dagen där
på for vi till Holmen-kollen och såg 
på hopp-backen. Den var så stor, och 
det fanns en restaurang där också. Se
dan for vi lite högre opp; till en 
kiosk. Där såg jag i en kikare. Jag 
såg hela Oslo. Jarle köpte ett holmen- 
kollen-märke, som jag nu bär p l min 
jackärm. Sedan for vi till Rådhuset. 
Jag var där en halvtimme. Därefter 
gick jag ut och såg på bilarna. Nästa 
dag for vi hem, men vi stannade vid 
en stor affär. Där gick vi in.

Christer Signell, 
Klass 3

EN SOMMARSAGA

Staren har redan kommit och byggt 
bo i holkarna. En del starar har re
dan fått ungar. De har fullt sjå att 
mata dem. Men direkt de små har 
fått mat, så vill de ha mer, så star- 
mamma och star-pappa får flyga och 
hämta mat åt ungarna. Och de blir 
större och större. Snart så kan de fly
ga på egen hand och skaffa sig mat 
själva. Sen blir det höst, och stararna 
flyttar till varmare länder. Och där 
bor de hela vintern, tills det blir vår 
på nytt. Då komrrier de hit igen.

Sven-Olov Thalin, 
Klass 4

Teckning: Mitt lamm av 
Åsa Difs, klass 1

. . .  överallt 
har Ni

bilStlmM
inpå knutarna

Se och provkör Volkswagen
Nu finns:
Volkswagen 1200 
Volkswagen 1500 
Volkswagen Variant 
Volkswagen Transport 
Beg. Volkswagen

biltfbuU
Orsa Mora Leksand Rättvik
409 10 126 00 102 89 115 20
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PÅ PÅSKLOVET
En påsk skulle vi åka till mormor 

och morfar. Vi hade åkt upp dagen 
före påsk.

När vi kom dit, var det sent, och 
vi fick gå och lägga oss på en gång. 
Nästa morgon när jag vaknade, kom 
mamma in och sa, att jag skulle gå

HUNDEN SNAPP

Det var en sommar för länge sen’. 
Jag hade ingen att leka med. Jag satt 
på gräsmattan, och jag var väldigt 
ledsen.

Plötsligt fick jag se en hund. Jag 
lockade på den, och den kom fram 
till mig. Jag sade: ”Var har du husse 
och matte någonstans”? Men hunden 
bara hoppade och dansade kring mig. 
Hunden hade ett halsband på sig. 
Där stod det att han hette Snapp, och 
det stod också ägarens namn. Det var 
Per Andersson, som ägde den. Då 
gick jag in och slog upp telefonkata
logen och letade rätt på telefonnum
ret till ägaren. Då jag ringde upp, 
blev Anderssons väldigt glada, och de 
sa att de hade tänkt ringa polisen oc'n 
efterlysa den. De skulle komma och 
hämta den genast. Då Anderssons 
kom, hade tanten en korg med sig. 
Mamma bjöd dem på kaffe. Då tan
ten och farbrodern skulle fara hem, 
öppnade tanten korgen, och i den låg 
den sötaste hundvalp, jag hade sett. 
Farbrodern sa att jag skulle få den. 
Då blev jag så glad. Jag har aldrig 
▼arit så glad som då. Jag döpte hun
den till Leddy.

Sedan den dagen är jag aldrig en
sam. Jag leker jämt med Leddy.

Alva Persson, 
Klass 5

upp och äta påskägg tillsammans med 
de andra. Jvten allra först måste jag 
tvätta och klä på mig. Då jag kom 
in i finrummet, satt alla till bords. Då 
vi hade ätit, sade morfar, att vi skul
le ta fram papper, kritor och penna 
och göra några påskkort. Vi satte oss 
till bords och började rita och måla. 
Mormor och pappa gjorde i ordning 
påskeld. När vi hade målat en tim
me, räknade jag korten. Jag fick dem 
till tre hundra. Morfar plockade fram 
gamla kjolar och schalar. Under tiden 
målade mamma oss i ansiktet med 
många fina vattenfärger. På morgo
nen hade pappa lovat oss, att han 
skulle skjutsa oss till Norge. Snart 
satt vi alla i bilen på väg till Norge. 
När vi kom fram fick vi springa i 
gårdarna och slänga in några kort. Vi 
fick karameller och frukter och 
många andra saker. Nästa dag skulle 
vi åka hem. När vi kom hem, fick vi 
gå och lägga oss, för vi var mycket 
trötta.

Karin Lindgren, 
Klass 4

Orso
Lastbilcentral

utför alla slags transporter. 

Telefoner 404 30, 404 31

Realisation
av  badlakan , frotté- 
handdukar, filtar, 
örngott, v itvaror m. m.

Vårens nyheter i 
skinn- och m ocka- 
plagg

Skinn- och pälsvaror
Orso, tel. 403 88

Real- och 
Mors Dags- 
presenter

Hemslöjd
Leksaker

MUSIK & HEMSLÖJD
G. Klockar Tel. 403 20

Handla 
snabbt och 
gott...

Inför sommaren har vi 
utökat våra  kylresurser 
samt installerat ytter
ligare en kassadisk.

Valters Livs AB
Orsa Tel. 401 06, 415 86
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Teckning: av Gunilla Björk, klass 2

Teckning: Sto rspov  av 

Kenneth Andersson, klass 5
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Vid TV- eller radiofel 
ring 401 50 eller 403 83

så hämta vi Er apparat för 
reparation.

TV & Radioservice
Järnvägsgatan 27, Orsa

MERCEDES
DKW

Service
Original reservdelar 
och tillbehör

Biltjänst
Uno Carlsson 
Tel. 401 56, 404 90

Orsa
Sockenbibliotek

KYRKBYN -  TELEFON 410 84

Ö P P E T :  
september—maj:

Måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. 11.00—14.00, 

kl. 17.00—20.00 
Lördagar kl. 11.00—14.00

Läsrummet öppet även tisdagar 
och torsdagar kl. 11.00—13.00

SAGOR BERÄTTAS
på biblioteket varje onsdag 

kl. 16.00
juni—augusti:

Måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. 12.00—14.00, 

kl. 17.00—19.00
Lördagar stängt.

Filialer:
DIGERBERGET
onsd., fred. . .  kl. 14.35—15.00 
SKATTUNGBYN
fredagar ............ kl. 19.00—20.00
ÅBERGA
fred a g ar............ kl. 19.00—20.00

VÅRA KANINER

Jag och ''Björn har var sin kanin. 
De heter Pelle och Tjorven. Tjorven 
är brun, Pelle är svart. De är så sko
jiga. De hoppar över varann. När jag 
kommer och ger dem mat, så tar Tjor
ven en matbit och springer bort i ett 
hörn och äter.

På sommaren, då de kommer ut, 
blir de så glada. De springer efter 
varann. Tusse är vår katt. När han 
ser att kaninerna är ute, ska han ut 
också. Han står och lurar på kani
nerna. Så tar han sats och ska hoppa 
på dem. Men kaninerna är så kvicka 
och skuttar undan. När Ing-Mari är 
ute vill hon klappa dem. Sen när man 
ska ta in dem, så går det nästan in
te, för de skuttar åt alla håll.

Carina Larsson, 
Klass 4

EN EXPLOSION
En dag frågade jag min kamrat 

Bengt, om han ville vara med om att 
göra en bomb. Det ville han. Vi blan
dade ihop laddningen i ett rör, som 
vi tog i en vedbod. Sedan gick vi 
långt upp i skogen och grävde ner 
röret i jorden, så att jag kunde tända 
stubintråden, som stack upp. Jag tän
de på stubintråden. Så sprang vi och 
gömde oss. Vi väntade ungefär en mi
nut på att det skulle smälla. Plötsligt 
hördes ett öronbedövande dån, och 
några små träd kom seglande genom 
luften. När jag kom hem, pratade alla 
om att de hört en kraftig smäll. Pap
pa frågade mig, var jag varit. Jag ta
lade om att jag varit i skogen och 
skjutit. Då förstod pappa, varifrån 
den kraftiga smällen kom.

Lars Nissa, 
Klass 6

En trevlig 
sommar med

Evinrude
och
Mercury
motorer samt 
båtar

Järnbirger AB
Orsa

VÅR FJÄLLFÄRD
På torsdagsmorgonen skulle våt' 

klass fara till Sälen tillsammans med 
Nederberga skola. Vi skulle fara kloc
kan tjugo minuter över åtta. När vi 
hade kommit fram, tog busschauffö
ren ut våra skidor, och sedan for vi 
till linbanan.

När alla i vår klass hade kommit 
upp, for vi iväg. Vi skulle fara till 
Storfjällsgraven. Det var ungefär fem 
kilometer dit. Och det var soligt och 
varmt. När vi hade åkt några kilo
meter, stannade vi och vilade ett tag. 
Det var fortfarande soligt och varmt. 
Så kom vi till Storfjällsgraven. Där 
skulle vi grilla korv, och när vi hade 
ätit färdigt, fick vi åka i backarna 
runt omkring. Det var jätteroligt. Se
dan skulle vi fara till slalombacken i 
nedre Sälen. Vi fick åka hur fort vi 
ville och det gjorde vi. När vi hade 
kommit fram, skulle vi fara nedför 
slalombacken. Och det gick fort! Det 
var en så rolig linbana där. Den gick 
nästan rakt upp. Och den som de ha
de vid Högfjället var också rolig. N är 
vi hade åkt nedför slalombacken, 
skulle vi samla ihop skidorna och läg
ga dem i bussen.

Det var en härlig dag med vackert 
väder och sol. Den färden skulle jag 
gärna göra om.

Bengt Lundberg, 
Klass 5

Teckning: Lennart Hyland av 
Kristina Grindal, klass 7

En strå hatt
för sommarens soliga dagar!

Albert Andersson
Modeaffär Tel. 400 04
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VÅRENS BLOMMOR

Nu är det vår och blommorna tycker
att luften är skön
och snart är björken grön.
Ute växer blåsippa
och sädesärlan kan med stjärten vippa.

Det finns snödroppe och scilla 
och man kan snubbla på gruset 
och göra sig illa.

Advokaten
CURT CARLSTRÖM

ORSA

Kontor 2 tr. Hotell Orsa 
Tel. 410 26, 410 17 

Kontorstid 9.oo — 17.oo

Ät god och 
vällagad mat

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

ORSA-BAREN
Tel. 410 60

Nu kan man vara ute och meta fisk 
att det ska börja snöa är ingen risk. 
Och jag tycker att på våren är det 

skönt
för då är allting grönt.

Gösta Granholm, 
Klass 2

VÅRPROMENAD

Det var en ljuvlig vårmorgon. Jag 
var ute och gick. Då fick jag syn på 
ett rådjur. Rådjuret stod och drack 
vatten i en vårbäck, där det var blå
sippor och vitsippor och tussilago och 
blåklockor.

Det var så fint som en tavla.
Bengt Michols, 

Klass 2

VAD JAG SKALL GÖRA 
NÄR JAG BLIR STOR

Bengtssons begravningsbyTå
Orsa Tel. 403 23

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

När jag blir stor skall jag jobba på 
kontoret och skriva på maskin. Jag 
skall inte gifta mig för det är det 
värsta, som finns. Jag skali ha en 
gård som Barbro, Åsa och jag skall 
bo i. Vi skall ha en simbassäng och 
tre bilar. Och tre collier som vakt
hundar.

Lena Mineur, 
Klass 3

DOLLY OCH SNÖGUBBEN

Det var en liten hund, som hette 
Dolly. Han var vakt-hund. På går
den hade barnen byggt en snögubbe. 
Snögubben var byggd på en eldgaf
fel. Dolly gick fram och pratade med 
snö-gubben. Då sa snö-gubben:

— O, vad jag längtar efter solen!
Egentligen var det eldgaffeln, som 

längtade. Dolly förstod inte, varför 
snö-gubben längtade efter solen. Det 
gick några dagar och så blev det sol. 
Snö-gubben smälte och försvann. Det 
enda som var kvar, var eldgaffeln. 
Och så förstod Dolly, varför snö
gubben längtade efter solen.

Annika Bruks, 
Klass 2

ROBO
ny toppmodern 
280 I frysbox med
B O S C H -g a ra n ti 
och -service
Välutrustad med bl.a.
□  2 rostfria hängkorgar
□  specie llt nerfrysn ingsfack
□  vippom kopplare för snabb- 

frysning

SE ROBO/FRYS HOS:

\'

elbolaget
K ers & Co  AB

Telefon 412 55 
O R S A
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Asplunds
Bokbincfleri
Orsa, tel. 402 47

Rekommenderas

Håll bilen i 
gott trim!

Vi' utför: 
Hjulbalansering 

Motortvätt med plastning 
Tectyl-behandling

O R S A
Ring 402 80 och beställ tid!

Mors Dag 
Konfirmation
Dagligen färska  
årstidens blommor

Vi sänder Edra 
blomhälsningar 
över hela världen

Har Ni problem  
med Er trädgård?

Vänd Er med fullt förtroende 
till oss och Ni lår all sakkun
nig hjälp.

Levenius
Blomsterhandel, Orsa
Tel. 400 92

PÅSKEN -65 FIRADES 
„ I TYSKLAND

Första dagen i Tyskland följde jag 
med morfar till Goldenstedt för att 
handla. När vi kom hem var det dags 
att lägga sig och sova. I Tyskland är 
det jämt kallt i sovrummen. Min lil
lasyster Laila fick ha två värmedy
nor för att det var så kallt. På fjär
de dagen blev Laila sjuk, så vi fick 
ta dit doktorn.

Doktorn sa att hon hade pås-sju- 
kan. Den hade också gått där nere.

Dan innan vi skulle åka hem, såg 
vi på cirkus Sarrasin.

Peter Lissmyr 
Klass 2

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Unna Er 
en ny frisyr!

Tel. 402 08

Blockflöjtexamen
När detta skrives tränar ”fyrorna” 

i skolorna intensivt för att hinna spe
la upp för Diplom I. De flesta kom
mer att hinna, men tyvärr får de stå 
över till nästa nummer av tidningen. 
Här är listan på dem, som hitttills 
spelat upp:
969 Karl-Göran Ståbis, Stackmora 5
970 Nils-Georg Axelsson, Stack

mora 5
971 Birgitta Hansson, Stackmora 4
972 Ulla-Karin Ernlund, Stackmora 4
973 Ann-Katrin Skarp, Stackmora 4
974 Hillevi Brucks, Digerberget 4
975 Ulla Snabb, Digerberget 4
976 Ingalill Norman, Digerberget 4
977 Ulla Wallmark, Digerberget 4
978 Karin Eriksson, Digerberget 4
979 Lena Rehn, Digerberget 4
980 Ingalill Löht, Digerberget 4
981 Elisabet Dahl, Digerberget 4
982 Kerstin Bäcken, Digerberget 4
983 Anna-Karin Liendeborg, Kyrk

byn 4 A
984 Kristina Lillpers, Kyrkbyn 4 A
985 Agneta Ullström, Skattungbyn 3
986 Eva Storm, Kyrkbyn 4 B
987 Karin Johansson, Kyrkbyn 4 B

Hans Horvath
Glasmästeri

Fönsterglas 
^  Inramningar 

Bilglas

Även kvälls-
och söndagsservice
Verkstad
innanför Beckmans Tryckeri

Bost. tel. 405 48
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Teckning: av Erik Samuelsson, klass 3

Teckning: Våren kommer av 
Hans Holst, klass 3
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tärtförmedlingen

Harry Bomans Plåtslageri
Tel. 404 65, verkst. 415 29 

Järnvägsgatan, Orsa
Utför alla slag av plåtslageri

arbeten efter humana pris
beräkningar.

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

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

AB O R S A K A L K
Tel. 501 90

C. F. Carlsson AB 
Ä K D O N S F A B R I K

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84
ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D A N G E T S
P E N S I O N A T

R EK O M M EN D ER A S !

Tel. 440 01

GUMMI- 
verkstad
•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  Oljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson
Tel. 403 55

Chefen för Cape Kennedy.
tors Sinders, klass 7

Om Johannes Messenius . .  .
Forts, från sid. 8.

En annan var Rhodmar av Jern- 
beraland. Han hade en son Hersin 
jarl, som var gift med en dotter till 
kung Bore el. Fyre och de hade en 
son Framar. Ännu en Dalakonung 
nämner Messenius. Han hette Dimar. 
Messenius skriver vidare. Med Jern- 
berget och Jernberaland betecknades 
i de äldsta tiderna Dalarna och kan
hända någon del av Wästmanland. 
När Sturlesson beskriver norske ko
nungen Olof Haraldssons resa till 
Norrige vid år 1030 berättar han, att 
konungen, då han for från Sigtuna 
över Markbygden (gränsbygden), 
fortsatte han sedan genom Jernbera
land: att här då var stora ödemarker 
och att han gjort resan, såvida gör
ligt varit, till .sjöss, på det sätt nämli
gen, att man burit fartygen över land 
mellan sjöarna.

P. Nordqvist

i r  Gynna 
★  Skoltidningens 
i r  annonsörer!

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallhoisfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri 

Tapetserareverkstad 
Tel. 401 64

Möbler och madrasser om
stoppas •— Dragkedjor för 

skinnjackor

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården) 

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

ANLITA VVS- 
FACKMAN NEN

-INNAN
NÅGOT

WESSTRÖMS
rö r le d n in g s  ab 

ORSA Tel. 0250/409 25 växel

w
rör
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Teckning: av Anders Lövgren, klass 2.
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Skolnytt
Skoltåget Furudal—Orsa, 
som S. J. tänkte dra in fr. o. m. nästa 
läsår, blir kvar tills vidare. Det hjäl
per att protestera ibland.
Simbassäng i sporthallen

Skolstyrelsen har erhållit kommu
nalnämndens stöd för sitt förslag att 
i sporthallens suterrängvåning planera 
för en simbassäng i storlek 162/8 X 6 m. 
Denna bör kunna användas av de 
flesta skolenheterna i vår kommun. 
Och om simundervisning kan pågå 
hela året, måste det betyda en kraftig 
ökning av simkunnigheten hos våra 
ungdomar.
Indragen lärartjänst

Den efter folkskollär. Lena Nilsson 
lediga ord. tjänsten i Kyrkbyn har av 
länsskolnämnden indragits.

Fru Sonja Wesström 
har förordnats på den efter fru Hah- 
ne lediga småskollärartjänsten i Kyrk
byn.
T erminernas omfattning 
nästa läsår har fastställts sålunda: 
Folkskolan 39 v.: 23/8—19/12; 

10/ 1— 12/ 6 .
Samrealskolan 38 v.: 26/8—19/12;

10/ 1— 8/ 6 .
Yrkesskolan 39 v. (handel o. kon

tor):
23/8—17/12; 7/1—
11/6.

„ 40 v. (husmoderssko-
lan):
19/8—20/12; 7/1—
11/6.

„ 42 v. (metall, bil,
skog):

„ 12/8—22/12; 3/1 —
12/ 6 .

Antalet nybörjare
i höst blir 96 enligt vårens inskriv
ningar.

Till samrealskolans första klass 
har 97 barn anmälts. Därtill kom
mer 13 barn från andra kommuner, 
som sökt Orsa i andra hand. Vi bör 
alltså få tre avdelningar, och vi hop
pas på två 4-åriga och en 3-årig.

Stipendiefonden
Ett par av våra stipendiater har 

tyvärr slutat med sina kurser, så att 
stipendierna återkallats.

Men det finns också flera, som ar
betat bra den gångna vintern. Och nu 
kan jag anmäla ytterligare en färdig 
kurs.

Den etthundratrettiofemte: Gull- 
Britt Gustavsson, Skattungbyn, Ke
mi I R.

Hj. H-n.

Stackmora skola
har varit i farozonen. Emellertid har 
skolstyrelsen nu beslutat att överföra 
Slättberg från Digerbergets till Stack
mora skolområde, så att Enån blir 
gränslinje. Digerbergets skola måste 
då delvis och tills vidare få avdel
ningar av Bl-form.

Årsavslutningen
vid samrealskolan äger rum lcrd. den 
5 juni.

Dalarnas idrottsförbund 
anordnar under tiden 20—24 juni ett 
idrottslager i Orsa för 100 ungdo
mar. Lägret blir förlagt i Kyrkbyns 
skola, där också utspisning sker.

Hj. H-n.

EN SPÖKHISTORIA

En dag frågade jag mamma och 
pappa om jag fick ligga i tältet över 
natten. Det fick jag. Min kamrat fick 
också det. Vi gick ut på en äng och 
satte tältet där. Vi var på ängen och 
lekte länge innan vi la oss. Klockan 
halv nio gick vi och la oss. Det var 
på hösten, så det var ganska mörkt. 
Vi kröp ner i sovsäckarna. Men vi 
kunde inte somna. — Vi berättar 
spökhistorier, sa min kamrat. Och så 
gjorde vi det. Anna-Karin, min kam
rat, berättade en hemsk historia om 
ett spöke, som gick och tog barn och 
ingen hittade barnen sen. När hon ha
de berättat den, var vi alldeles tysta. 
Det raspade på tältduken och vinden 
tjöt. — Hörde du?, sa jag, det var 
någon som skrek. — Nej det var nog 
en fågel, sa Anna-Karin. En dörr stod 
och slog någonstans. Då hörde vi steg, 
som kom närmare. Vi vågade inte rö
ra oss. Det var min pappa som kom. 
— Sover ni inte än, sa han. — Nä, 
vi kan inte, sa vi. Det är nog bäst att 
ni kommer hem då, sa pappa. Vi 
sprang raka vägen hem.

När jag lagt mig somnade jag på 
en gång. Jag drömde att jag var ett 
spöke, som bodde i ett tält.

Gudrun Jakobsson, 
Klass 5
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★  S l i p p e r s  
Hr S a n d a l e r (£ sso)

till
ESSO-
Service

Segers Skoaffär Eftr. i tankarna! Tel. 41470 
Orsa

Tel. 402 32 B R Ö D E R N A  B Y K V I S T

Upplaga 1.700 ex. Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1965 Pris 1: —

Teckning: Vi drar till kasen av 
Per Olof Mårts, klass 5


