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Under den tid, då rektor Hed
man var Orsa Skoltidnings re
daktör, alltså för minst 10 år 
sedan, kom det med en prenu- 
merationsanmälan från en hr 
Boberg i Morbygden utanför 
Falun med ett meddelande. Hr 
B. skrev, att han ville ha skol
tidningen på grund av sitt in
tresse för Orsa alltsedan den tid 
på 1890-talet, då han var lärare 
i Maggås.

Redaktören skrev och bad hr 
Boberg berätta om sin tid i Or
sa. Men hr B. hade tydligen inte 
tid då.

Nu har emellertid artikeln 
kommit. Och man blir faktiskt 
förvånad över den, då man vet, 
att den är skriven av en 90- 
åring. Den är klar och redig. 
Och bokstäverna är fint prän
tade som i en gammaldags väl- 
skrivningsbok.

Vi är glada, att hr Boberg 
äntligen fick tid att skriva om 
sina ungdomsår i Orsa. Och vi 
tacka honom för allt intresse 
han under årens lopp visat vår 
tidning.

Här kommer så hans berät
telse:

Mina syskon och jag har haft för
månen att växa upp i ett visserligen 
torftigt men lyckligt hem där i Hol- 
täkt, Kopparbergs socken, en mil 
från Falun. Tidigt fick vi hjälpa till 
i hemmet. Vår far var ägare av ett 
litet hemman, timmerman, skogs
arbetare och även kolare. Mor dog, 
när den yngste av oss var endast 
tre månader.

Roligt var det i skolan i österå, 
en halv mil från hemmet. En sorg
lig händelse går aldrig ur mitt min
ne. Någon dag i mars 1879 under 
middagsrasten lekte några skolbarn 
nära Rogsåns utlopp i Varpan. Ett 
par av barnen kom för nära vattnet 
och föllo i. Lärarinnan kom och 
skulle hjälpa men halkade och kom 
så under isen och följde med ström
men. När karlar kom till platsen och 
lärarinnan återfanns, var hon död. 
Pojkarna blev räddade. Vi sörjde vår 
lärarinna, hon var så god mot oss.

Fem somrar vallade jag byns får 
och getter, fram emot 100 stycken. 
Maten fick jag av grannarna och 25 
kronor vid sommarens slut. Det 
var en härlig tid.

Anders Boberg.

Efter skoltiden fick jag arbete i 
sågverk och därefter i pliggfabrik i 
österå. Men jag ville läsa. Vi lånade 
böcker på sockenbiblioteket i Falun.

En januaridag 1889 sökte jag in 
på småskoleseminarium i Falun, där 
vi var 8 manliga och 22 kvinnliga 
elever. Åtta månader varade kursen.

En dag vid avslutningen blev jag 
uppkallad till rektor fröken Stran- 
dell. Hon hade ett bud från Orsa. 
De önskade där en lärare i Maggås, 
lönen skulle bli 250 kronor om året 
och fri bostad, 24 veckors lästid. Ef
teråt skickade jag in betyg till Orsa 
skolråd och blev antagen till lärare 
i Maggås småskola. Vid denna tid 
fanns ej järnväg till Orsa. Men jag 
fick en granne att skjutsa. Den 7:e 
januari 1890 for vi med häst och 
kärrdon. Det var barvinter, mark 
och sjöar var hårt tillfrusna, så vi 
for även över sjöar, särskilt Rogsjön, 
men vi höll oss nära land. Några da
gar därförut hade tre Rogsbor 
drunknat i en s. k. råk.

På aftonen kom vi till Boda, där 
vi övernattade, vilande på golvet 
med en säck till huvudgärd. Det 
snöade under natten, därför lånade 
vi en släde och kommo till Skattung- 
byn vid middagstiden. Solen tittade 
fram och lyste upp landskapet. Vil
ken utsikt! Jag kan ej beskriva den.

Allt i mjuka MATTOR
finner Ni hos oss!

M öbeltjänst
Barkgatan 3, Orsa 

Tel. 410 35

Jag tänkte: ”När det är så vackert 
i Orsa, då är jag så lycklig att få 
vara här.”

På aftonen kom vi fram till Kyrk
byn och stannade över natten i Lind
gården. Morgonen därpå for min 
skjutsbonde tillbaka, och jag sökte 
upp vice pastor L. A. Olsson, som 
underrättade mig var Maggås låg. Då 
lånade jag en kälke och drog mina 
saker den milslånga vägen till Magg-
0as.

Skolsalen där var ej färdig. Ingen 
kamin fanns då, och karlar höll på 
att dikta innerväggarna. Lärarrum
men var dock färdiga. Vi fick hyra 
in oss med undervisningen i en gård
1 närheten, tills skolsalen blev i ord
ning. Jag minns, att vi reste långa 
granvedträn i den låga, gamla spisen. 
När veden antändes, sprakade flingor 
ut över rummet. Barnen hade fullt 
göra med att värja sig och sina klä
der.

Då vi flyttade in i skolsalen, var 
kaminen uppsatt, och vi kunde fort
sätta med vårt arbete. Barnantalet 
varierade mellan 9 och 12. På mid
dagsrasterna var salen tom. Barnen 
hade så nära hem att ingen behövde 
stanna i skolan och äta.

Det var dåligt med materiel för 
undervisningen. Inga läseböcker mer 
än biblisk historia och Luthers lilla 
katekes samt l:a  och 2:a läsåret av 
Rhodes läsebok. Kartor och folksko
lans läsebok samt åskådningsmate- 
riel fattades. Däremot hade vi stav
ningstabeller, kulram samt räknesta- 
var på väggen samt tumskuber.

Föräldrarna ville behålla barnen i 
småskola, fastän de, 10 till 12 år 
gamla, egentligen skulle ha gått i 
folkskola. Det var ju långt till Kar
gärde folkskola, och föräldrarna vil
le att barnen skulle vara till hjälp i 
sina hem. Men vi gjorde så gott vi 
kunde i skolan. Barnen var välartade 
och villiga. Deras föräldrar var så 
vänliga och godhjärtade.

Det var många soldater i Maggås, 
t. ex. Nöjd, Fri, Styver, Käck, Ram, 
Lärka, Snitt m. fl.

Under min tid som lärare i Magg
ås tjänstgjorde följande präster i Or
sa: L. A. Olsson, Abenius, Påhlgren, 
Karlsson samt Wetterlund i Skatt- 
ungbyn. Pastor Karlsson höll en tid 
aftonskola i Oljonsbyn med elever 
ända från Maggås. De lärarkamrater, 
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Lärare i Maggås 1890 av Anders Boberg
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Föredöme - eller - Spår att gå i - 
Några reflexioner för Orsa Skoltidning av komminister 

Knut Edmarker

Yrkesskolans nye 
rektor

Först kom Anders, sexåringen. 
Han hade stövlar på sej eftersom 
det var plaskvått i snösmältningen. 
Bara ett steg bakom gick Erik, fem 
år — gick är förresten kanske inte 
rätta ordet, eftersom hans ” tretorns- 
stövlar” nötte den kvarvarande ne
derbörden som ett par skidor. Det 
blev fina spår efter, och i de spåren 
kom Lasse hasande — Lasse Liten, 
fyra år bara. Hade stövlar han också 
förstås, stövlar som nådde till näst 
under knäna. Bara det att knäna ju 
inte var så alldeles långt ovanför 
marken . . .

Tre musketörer i vårsolens glans
— på upptäcktsfärd. Alla tre i den 
ålder då en förmiddag kan vara lång 
som åtta lektioner i följd i skolan, då 
när man ska undersöka om det blivit 
nog stark is på smältvattenspölen. 
Då när man ska undersöka om det 
snart alldeles snöfria potatislandet 
tinat upp så att man kan gå i smet 
och klet utan att fastna alldeles, el
ler halka dit och sätta en rova i po
tatislandet — på fel ställe alltså.

De gick i s. k. gåsmarsch. Det he
ter ju så när det ” gås i rad” . Anders
— Erik — Lasse, efter ålder och vis
dom. Erik hade en före sej, Lasse 
hade två — föredömen.

När stövlarna var så nersmorda 
med potatisjord, att inte ens den 
mest nitiske rättskrivningsgranskare 
skulle kunnat hitta reflexbanden 
närmast stövelkanten utan tång och 
skrapa, då bar det i väg mot polarna. 
Helt plötsligt hade de gripits av nå
gon sorts renlighetsiver. Lasse Liten 
slirade efter de två andra förstås — 
man måste ju hänga med i svängar
na. Den största pölen, och det var 
givetvis bara den som kunde komma 
i fråga, den var så djup, att Anders 
kunde göra ren sina stövlar bara ge
nom att stå i den och med retfull 
överlägsenhet konstatera, att det var

då nästan en och en halv centimeter 
kvar av stövelskaftet över ytan. För 
Erik gick det jämnt opp som ett di- 
visionstal i fjärde klassen i folksko
lan. Men när Lasse Liten kom i . .. 
då räckte ju inte stövelskaften. Det 
porlade in en riktig klunk både i 
höger och vänster stövel...  Konstigt
— Anders hade inte blivit våt, knap
past Erik heller, men Lasses fotter... 
De båda som gått före, Föredömena, 
klarade sej, men inte han Lasse; ha
de för korta stövelskaft.

” Krake” , sa Anders och Erik på 
en gång. ”Har du så korta ben så du 
blir våt i en sån pytteliten pöl?” 
” Nu är det väl bäst du går hem in
nan du får snuva och blir våt i 
andra ändan också!”

Det tjippade och sög i stövlarna 
när Lasse vände hemåt, vattnet sila
des mellan tårna, och tårarna var in
te långt borta de heller, när han såg 
att hans båda Föredömen stannade 
kvar för mera ingående undersök
ningar — men han fick lov att gå 
hem . . .

FÖREDÖME . . .  Vi har våra före
dömen allihop, vare sej de är så verk
liga som för Lasse Liten, eller bara 
är en idealbild vi gör oss i vårt inre
— en bild att efterlikna — spår att 
gå i. Det beror så oändligt mycket 
på vad slags föredöme vi har — vart 
de spåren leder som vi följer . . .  Vad 
det är för stil på vårt ideal. Vi tar 
omedvetet efter från det vi är små, 
stort folk tar också efter. Mycket 
sällan finner man ett verkligt origi
nal hos oss. Allt efter som åren går 
ändras väl också våra förebilder, vi 
får nya. Vi växer ifrån och växer 
ifatt och får nya.

Hade Anders och Erik och Lasse 
varit några år äldre, då hade de kan
ske gått hem till endera och satt på 
radiogrammofonen. Och då hade vi 
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Kungl. överstyrelsen för yrkesut
bildning har förordnat förste yrkes- 
läraren vid Domnarvets industrisko
la Gösta Nyberg att fr. o. m. 1 juli 
1959 vara rektor vid Orsa yrkessko
la. Tjänsten hade lockat 16 sökande.

Rektor Nyberg är född år 1900 i 
Alby i Medelpad. Han har genom 
olika arbetsanställningar skaffat sig 
en gedigen praktisk utbildning, han 
har genomgått ett flertal olika ut- 
bildningskurser för blivande yrkes- 
lärare och han erhöll redan 1952 
överstyrelsens behörighet att under
visa vid central verkstadsskola. Se
dan 1942 har han varit anställd vid 
Bergslagets praktiska skolor i Bor
länge. Han har även en tid varit t. f. 
rektor för centrala verkstadsskolan 
i Falun.

I Orsa väntar nu en stor uppgift: 
att få den nya yrkesskolan i gång. 
Med det stora intresse, som rektor 
Nyberg redan visat för saken, kan 
vi nog också vara förvissade om att 
allt skall gå i lås. Det är oerhört 
arbetsamt att vara skolledare och ta 
hand om en nyuppförd skola. Detal
jerna, som skall ordnas, verkar vara 
legio. Men det är också stimulerande 
att få stå i spetsen, när något nytt 
skall fram.

Vi hälsar rektor Nyberg välkom
men till Orsa och dess yrkesskola.

H . H .

Skolm ognadsprovet.

Meddelande om resultatet utsändes endast för de barn, 
där bristande skolmognad kan misstänkas. De föräldrar, som ej 
fått något meddelande före 1 juni. kan alltså räkna med att re
sultatet blivit så bra, att barnet blivit inskrivet och får börja 
skolan i höst. R e k t o r
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O R S A  FÅ R  Y R K E S S K O L B Y G G N A D
Yrkesskolväsendet i vårt land står 

inför en betydande utvidgning såväl 
i de kommuner, där försöksverksam
het pågår, som i de kommuner, där 
man planerar försöksverksamhet 
med enhetsskola. Det övervägande 
antalet elever i kommunala yrkes
skolor går för närvarande på kor
tare teoretiska kurser, främst på 
kvällstid. Men ungdomen önskar 
alltmera inte bara komplettera sin 
praktiska utbildning med yrkesskol- 
kurser utan genomgå någon form av 
grundläggande yrkesutbildning.

För att tillgodose detta behov har 
en yrkesskolebyggnad uppförts i Or- 
sa. I maj 1957 överlämnade styrelsen 
för Orsa yrkesskola ett skissförslag 
med kostnadsberäkning för den yr
kesskola, som kommunens skolsak- 
kunniga ansett vara det mest ange
lägna skolprojektet. Den nya skolans 
utformning har föregåtts av utred
ningar om vilka utbildningslinjer, 
som är mest nödvändiga inom kom
munen och för ungdomen mest 
attraktiva. Skolan har planerats så, 
att den kommer att omfatta fem 
olika kursgrenar: kurser för skoglig 
utbildning, verkstadslinje för metall
arbetare, verkstadslinje för bil- och 
traktormekaniker, handelsutbildning 
med kontors- och detaljhandelslinje

samt huslig utbildning (husmoders- 
skola). Till detta kommer kortare 
kvällskurser av olika slag, som ock
så får sin lokalfråga löst genom den 
nya skolan.

Yrkesskolans huvudbyggnad, 60X 
10 m, har uppförts i två våningar. 
I bottenplanet är teorisalar, maskin- 
skrivningsrum, övningsbutik och ex- 
peditionsutrymmen förlagda. Hu
vudbyggnadens andra våning har 
helt reserverats för flickornas ut
bildning i husligt arbete, sömnad 
och vävning. Genom en sådan plan
lösning har man försökt erhålla så 
stort ljusutbyte som möjligt med 
hänsyn till undervisningen i sömnad 
och vävning. Sömnadssalen har ut
rustats med separat materielrum, 
medan ett annat materielrum betjä
nar övriga undervisningslokaler i 
detta plan. Vävsalen, till vilken hör 
ett särskilt teori- och materielrum, 
har planerats för att kunna ta emot 
12 elever. Centralt i planet har ett 
mindre lärarrum med kokmöjlig
heter lagts in. Den gemensamma pas
sagen samt matsalen skiljer undervis- 
ningskök och hemvårdsrum och 
möjliggör, att två grupper ostörda 
kan arbeta, den ena i hemvårdsav- 
delningen och den andra i köksavdel
ningen. Köksavdelningen inrymmer

främst ett 75 m2 stort undervisnings- 
kök med tillhörande torrförråd och 
matsal. En liten lägenhet på ett rum 
och kök (provkök) samt ämnesrum 
för barnavård ansluter till under- 
visningsköket. För undervisningen i 
hemvård och tvätt finns hemvårds
rum, tvättstuga och torkrum, som 
förts samman till en enhet. Tvätt
stugan är försedd med en tvättma
skin (ca 12 kg), centrifug, tvättma
skin för hushållstvätt (ca 4 kg) samt 
två blötvagnar. Hemvårdsrummet 
har kök- och diskmöjligheter samt 
strykbord. Ett fönster mellan tvätt
stuga och hemvårdsrum ger läraren 
möjlighet att övervaka eleverna bätt
re och kan också användas för prak
tiska övningar i fönsterputsning.

Mot denna huvudbyggnad står två 
envåningslängor, vardera 40X12,5 
m, med lokaler för de båda verk- 
stadslinjerna och den skogliga ut
bildningen. Elevernas tvätt- och 
omklädningsrum har, som synes, för
lagts centralt i anslutning till de 
passager, som förbinder verkstads- 
längorna med huvudbyggnadens bot
tenplan. Genom att verkstäderna 
förlagts till lokaler, som ligger di
rekt på markplanet, underlättas 
kommunikationerna avsevärt. På så 
sätt kan man enkelt ordna utrymme

Lokaler för 
undervisning i 
husligt arbete.

Lokaler för 
sömnad och 
vävning.
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Expeditionslokaler och del av loka
lerna för metallinjen (bottenvåningen).

för utearbeten av olika slag, t. ex. 
större svetsarbeten. Inga större pro
blem uppstår heller, när in- och ut
farter för den bilmekaniska avdel
ningen skall planeras. Den mekaniska 
verkstaden har bl. a. försetts med 
ett välutrustat härdrum med ässja, 
elektrisk härdugn och två fasta el- 
svetsplatser, och den bilmekaniska 
avdelningen har fått en särskild fin- 
mekanisk verkstad.

Huvudbyggnaden har uppförts i 
gult fasadtegel och de två envånings
byggnaderna i terrasitputsad lättbe
tong. Som takmaterial har föreskri
vits halvglaserat, svart taktegel resp. 
svart, korrugerad eternit. För kor
ridorer och trapphus, där som be
läggning i de flesta fall användes 
kalksten eller marmor, skall man 
pröva sintrade golv- och trapplattor,

En blomma till M O R
är gammal tradition . . .

Årstidens vackraste 
blommor finner Ni hos

Levenius
Blomsterhandel
Orsa, tel. 400 92

B lom ste rförm ed

lingen  sän d e r 
b lom m or ö ve r 
he la  världen.

Musikdiplom ll l
Vid musikskolans uppvisning 

utdelades musikdiplom grad III 
till följande ungdomar, som alltså 
deltagit i instrumentalundervis
ningen under fem år:

51 Leif Borgert
52 Karl Ingvar Kullgren
53 Torbjörn Carlsson
54 Kerstin Sturk
55 Kerstin Pettersson
56 Karin Påhlar
57 Ulla Hedman
58 Birgitta Mårthen
59 Lars Olov Lindgren
60 Bengt Sundqvist
61 Margareta Eriksson

Två avgående elever fick Orsa 
Skoltidnings premier för goda fram
steg och stort intresse. Det var vio
linisten Kerstin Sturk, som, förutom 
att hon varit en flitig musikelev, 
också deltagit i Orsa musiksällskaps 
övningar och framträdanden. Den 
andre var trumpetaren och trom- 
bonisten Bengt Sundqvist. Han har 
hunnit långt på sina instrument och 
varit medlem i ABF:s musikkår. Vi 
önskar alla dessa musikanter lycka 
till i fortsättningen.

vilket bidragit till minskade bygg- 
nadskostnader. En intressant lösning 
av korridorväggen mot teorisalarna 
i bottenplanet och mot motsvarande 
utrymmen en trappa upp har förts 
fram. Alla installationer för värme, 
sanitet, ventilation och elektricitet 
har dragits in i väggarna, som ut
förts som hålväggar. Korridorväggen 
blir därigenom ” veckad” . Med den
na veckning av väggen och ett un
dertak av korrugerad eternit med 
infällda belysningsarmaturer vill 
man erhålla så estetiskt tilltalande 
korridorer som möjligt och samti
digt söka minska buller och oljud.

Den nya yrkesskolan, som projek- 
tsrats och konstruerats av Falu In- 
genjörsbyrå i Falun, har kostnads
beräknats till ca 1.200.000 kr., var
till kommer inventarier, maskiner 
o. d., som beräknats till ca 350.000 
kr. Inlämnade entreprenadanbud vi
sar, att de beräknade byggnadskost- 
naderna ej nämnvärt överskrides. 
Byggnadsarbetena påbörjades i mit
ten av januari månad 1958, och den 
nya skolan skall vara färdig och in
flyttningsklar vid början av höstter
minen 1959.

Ingemar Nilsson

Nu måste 
poplinulstern 
vara en T ig e r. . .
Begär mera av Er poplinrock — 
begär Tigerkvalitet! Här presente
rar vi en sak i ungdomligt snitt, 
poplinulstern NIAGARA. Ni kom
mer att tycka om den — välkom
men in och prova.

Sliponslag
Stolpfickor
Ryggslits
Ärmslejfar med metallspänne

t i X v i c U i

Aug. Larsson k b
O R S A
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c L  i L a c k
RAK- & F R I S E R S A L O N G

Rekommenderas!

Valters
Livsmedel
Orsa, tel. 401 06

Namnet borgar för kvali- 
tetsvaror till lägsta pris.

När det gäller

Glas och Porslin
har Valters de bästa förbindel

ser och kan därför utlova billiga 

priser.

Orsa - köping? 
Signaturen N. N. bläddrar i 

gamla protokoll?

Att Orsa varit på förslag att er
hålla köpingsrättigheter, och detta 
så långt tillbaka i tiden som 1773, 
då i stort sett förbud mot s. k. 
Landsköp ännu rådde och köpings
rättigheter alltså var av verkligt vär
de, torde väl för de flesta vara obe
kant.

Protokollen för Orsa kyrkoråds- 
och sockenstämmor förtälja härom:

” 1773 d. 24 juni i Orsa Sacristia, 
närvarande Kronolänsman, nämnden 
och fjerdingsmän.

2. Wid detta tillfälle upplästes ef- 
wen, sedan ock af Predikstolen war 
uppläst, Konungens Befallningshaf- 
vandens bref af d. x juni, och ytt
rade sig de närvarande derom, att 
om Mora Sokn icke wille, Orsa 
boerne i afsigt på den för beswärlige 
och långa wäg här är till närmaste 
stad Fahlun, lära föranlåtas anhålla 
om at få en köping i Orsa Sokn; 
hälst här skall ock kunna gifwas ut- 
wäg till Byggningsplats för Köp- 
männerne.

1773 d. 27 juni Allmän Sokne 
Stämma i Sokenstugan.

2. Gafs tillkänna att de förledne 
torsdag i Sacristian församlade ytt
rade sig, at där Mora boerne icke 
will tillåta en köping i sin Sokn, 
Orsa boerne då skulle vilja hafwa 
en sådan i sin Sokn, såsom ock at 
här skulle finnas utwäg till Bygg
ningsplats för köpmännen: Och bi
föll efwen hela församlingen detta 
yttrandet.”

Betydelsen av köpingsrättigheter 
framgår av protokollet, och uppgif
ten har lockat till vidare forskningar 
främst i Landsarkivet i Uppsala och

Lätt att köpa —  Lätt att laga!

Mat från 

BROBERG ORSA AB
Tel. 405 45, 400 48

Dikt: Je gammal gata 
åv Ensta

I wil gö issa gåmböl gata, 
dar falla ö munnå a gendji fär. 
Nu irä mjåst grusådör wegör, 
ent möngör gatör kwär.

1 sjår demdå löng steräsär, 
ö i tentsör: ” Uka arbe t döm gart 
orör fädrör ö deras fädrör, 
innå öllör issör åkrär wart.”

Ö kelingär djin-jå mi tjimmå 
ö krippön ati beijöm såt.
Ö i mins, dö ik wa lillpöjk, 
i kajt-jå ö undberi åt.

Fast knågglöt ö stenöt ö skaköt 
to est’n mi tjärr’n si fråm,
Mi éni ö lövi ö säd’n 
sö varliga emåt an kåm.

Ja , micklör fär djing issa gato, 
mi kritöri buferd-döm bört ö fro. 
Östa ola ö merär wa budär.
E wa öderwajs mitji do.

En sjår-i nön jenda garstör, 
fast mjåstor a röttnåd nid.
Men indjön nu-mer mött wil 

” stendja.” ,
fär nu irä ellör tid.

Men nu, dö i gör utför gat’n, 
wil i djånnå setts-mi jett tag, 
ö är ur mjelumbor surra 
läsi fär werån sumårdag.

Bergslagets arkiv i Falun. Dessutom 
har undersökningar gjorts i kyrko
arkiven i Orsa och Mora, tyvärr 
med negativt resultat, vilket dock ej 
utesluter möjligheten av att ytterli
gare upplysningar stå att erhålla.

N. N.

RENOVERING
av cyklar, mopeder, mc utföres 

snabbt och förstklassigt.
MOTORSÅGAR

B. S. Bälter
Cykel- & Rep.-verkstad Tel. 40711
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Frågan om bilden på 90-talets landsvägsriddare är ännu obesvarad. Det har sagts, 
att cyklisten i mitten skulle ha varit rörläggare Erik Mattsson på Bom, men de båda 
andra herrarna äro alltjämt okända.
Ägaren till den första cykeln i Orsa skulle ha varit Vilhelm Ångman. När upp
trädde han första gången med detta färdmedel?

Ny fråga: En folkfest på 1890-talet någonstans i Orsa visar den här bilden. Men 
på vilken plats och i vilket sammanhang kunde man se den folksamlingen, ja, det 
vet vi inte. Kan någon hjälpa oss med att tala om vad det är för folkfest och 
kanske namnge någon person, som ses deltaga? Det bästa svaret belönas med 5: — kr.

ORSA KOMMUNS BILDARKIV 
Eric Borgert

Advokaten Rekreation . .  .
• 9 Storslagen utsikt . . .

C U R T C A R L S T R 0 M Vänligt bemötande . . .
ORSA

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

Kontorstid 9.oo -  17.oo Skattungbyn Tel. 510 51

En stråhatt
fö r sommarens soliga dagar!

Albert Andersson
Modeaffär Te l. 400 04

Presenter till

M O R S D A G
HEMSLÖJD

P r e s e n t a r t i k l a r

M USIK & HEM SLÖ JD
G. Klockar —  Tel. 403 20

Årets nyheter 
i mopeder och
cyklar inkomna !

Välkomna in och se 
de nya, läckra färg
erna och välj ut den 
modell som passar 
Er bäst!

MONARK - det mo
derna cykelmärket!

- O b s !  Vi tar gärna 
Er gamla cykel eller 
moped i utbyte.

Orsa
Cykel & Sport
Sven Olén *— Jel. 402 81
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Bästa Morsdags-gåvan:

ett par TOFFLOR
från

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Billiga

Tapetstuvar
för sommarstugan
finns hos

O R S A FÄ R G H A N D EL
Tel. 403 40

Ett gott råd när det 
gäller köp av

TV
Vänd Eder med förtroende till 
oss. Då erhåller Ni den bästa 
och snabbaste servicen för in
stallation och reparation. Gratis 
får Ni även fackhandelns TV- 
försäkring, som även innefattar 
skador uppkomna å eller genom 

T V-antennen.

RA D IO  5* BANDINSPELARE 

Grammofonskivor Service

Orsa Radio & TV
Tel. 401 50, 403 83

KLASS 7, KALLMORA:
Övre raden: Läraren Per Wernberg, Olle Karlsson, Birger Mårsén, Börje Masser, ]an 
Hansson. Nedre raden: Jan-Erik Rosén, Björn Hansson, Rolf Hansson, Folke Eriks
son. Sittande: Anita Möllgren, Gunhild Jonsson, Maide Olsson, Pia Tåli, Inger Steen, 
Barbro Hedén.

Brev från Stockholm
Från / .  d. Orsa-bor, som nu

mera dväljs i Kungliga huvudsta
den, har Orsa Skoltidnings Redak
tion fått ett brev, som vi här 
publicera.

Orsaföreningen Slipstenen, Stock
holm, firade i samband med ordina
rie årsmötet den 18 april sin 10-års- 
dag. Ett 60-tal av våra medlemmar 
här i Stockholm voro närvarande. 
Det formade sig nästan till en fa
miljefest och ett särskilt uppskattat 
inslag blev Hanser-Lina Göranssons 
sång. Hon sjöng några sånger för oss 
på sitt vanliga, älskliga sätt och 
vid pianot hade hon sin make.

Vi hade ett litet lotteri med, som 
jag tyckte, verkligt förnäma vinster! 
Första vinst var de tre delarna av 
Orsa Sockenbeskrivning. Dessutom 
tre vinster — tre prenumerationer 
å Orsa Skoltidning för 1959. Vår 
kassör har ombetts till Er översända 
de tre avgifterna tillika med adres
ser för vinnarna, vilka jag hoppas 
få glädje av den trevliga tidningen.

Vi sända vår hjärtliga hälsning 
till alla våra vänner i Orsa, både 
gamla och unga, genom Eder tid
ning!

Orsaföreningen Slipstenen
Stockholm

gen. N i l s  H e n r i k s o n

BLOCKFLÖJTEXAMEN

Här följer namnen på de elever, 
som hittills klarat proven för Di
plom I detta läsår:

636 Kerstin Edmarker, Kyrkbyn 4 A
637 Leif Balter, Kyrkbyn 4 A
638 Karin Spännar, Kyrkbyn 4 A
639 Berit Eriksson, Kyrkbyn 4 A
640 Kristina Sjödin, Kyrkbyn 4 B
641 Gerd Högvall, Kyrkbyn 4 B
642 Marit Ohlsson, Kyrkbyn 4 A
643 Roger Nääs, Kyrkbyn 4 A
644 Maj-Britt Hedén, Skattungbyn 5
645 Anna Janissa, Skattungbyn 4
646 Kjell Rehn, Skattungbyn 5
647 Peter Sundelin, Skattungbyn 4
648 Johan Sundelin, Skattungbyn 5
649 Karl Gösta Svalas, Skattungb. 5
650 Tom Olsson, Kyrkbyn 5 A
651 Vivianne Rosén, Kyrkbyn 4 A
652 Ingegerd Dahl, Kyrkbyn 4 B
653 Agneta Masser, Kyrkbyn 4 B
654 Leif Kjällman, Kyrkbyn 4 B
655 Leif Olsson, Kyrkbyn 4 B

Uppvakta MOR 
med en tårta från 
Hellborgs Hembageri
Tel. 410 68
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Skolnytt
Hansjö folkskola

Det är förunderligt, så stora om
kastningar det är med barnantalet i 
vissa byar. Och den allra märkligaste 
byn i det avseendet är nog Hansjö.

För några år sedan var småskolor
na så överfyllda av barn, att vi mås
te skjutsa barn ända till Hotens sko
la. Och barnen från södra Hansjö — 
Sandhed — måste hänvisas till Kyrk
byns skolområde.

Det var t. o. m. fråga om utbygg
nad av östra småskolan, där skol
salen är i minsta laget. Som tur var 
hann skolstyrelsen' endast skaffa 
skissritningar till ombyggnaden, dl 
födelsesiffrorna började sjunka så 
hastigt, att byggnadsplanerna skrin
lädes.

År 1943 föddes i Hansjöområdet 
(alltså även Bäcka, Bjus och Horn
berga) 43 barn. Då dessa skulle börja 
skolan 1950 hade 6 flyttat ut, men 
det återstod i alla fall 37. År 1948 
föddes 19 barn, och av dessa började 
17 i småskolan år 1955. År 1950 
föddes endast 11 barn, av vilka en
dast 7 började skolan. Året efter 
var födelsesiffrorna något bättre (20 
barn), men sen sjunker kurvan hela 
tiden.

Redan för ett par år sen blev 
skolstyrelsen tvingad att slå ihop 
årskurserna 3—4 till en B 1-avdel- 
ning. Och nu gäller det årskurserna 
5 och 6. Ska A-formen försvinna 
också där? Det ser ganska illa ut. 
Det torde dock finnas en möjlighet 
att få ha A-skola ytterligare några 
år. En del hansjöbarn går fortfaran
de i Kyrkbyn, dels gäller det barn, 
som en gång i tiden inte fick plats i 
Hansjö småskolor, dels finns en del 
barn, vars familjer flyttat till sand- 
hedsområdet — som alltså tillhör 
Hansjö skolområde — från Kyrk
byn.

I denna situation har skolstyrelsen 
varit tvingad besluta, att den gamla 
gränsen mellan skolområdena skall 
återupprättas. Oreälven har i långa 
tider varit ” gränsflod” . Alla barn i 
normalklasser, som bo norr om Ore
älven, ska alltså överföras till Han
sjö skola. Barnen få dock gå kvar i 
Kyrkbyn till vårterminens slut. Men 
till hösten ska alla (möjligen med 
undantag för klass 7) gå till skolan 
i Hansjö.

Skolvägen torde för de flesta bli 
ungefär lika lång, för en del kanske 
några hundra meter längre.

"Arkivskrap"
Några gamla barnuppsatser 

har kommit i red:s händer. Som 
jämförelse på språkbruket förr 
och nu följer här ett par av 
dem. Observera klass och årtal.

Sundbäck den 6 okt. 192 7 
BÄSTA FRÖKEN!
Får omtala hur vi hade det under 

vår utflykt vi hade i skolan i dag. 
Vi gingo vägen från Torrvål mot 
Sundbäck, fortsatte vägen norrut 
genom Sundbäcks by. Under vägen 
åsago vi gråsten i ett röse. När vi 
kommo till norra delen av Sund
bäck stannade vi och sågo den vack
ra utsikten samt togo reda på vä
derstrecken. Sedan fortsatte vi en 
gammal väg, som gick ned mot en 
bäck, som vi kalla Högbäck. Där 
sågo vi hur vattnet ringlade sig ef
ter den djupa dalen, som lutar ner 
mot Orsasjön. Komna ner mot lands
vägen, som går ner till Orsa, fort
satte vi vägen upp genom Sundbäck 
till skolan igen.

Högaktningsfullt 
INGEBORG MORÉN, 

Klass 3—4

Maggås den 6 okt. 192 7 
KÄRA FRÖKEN!
Jag får nu skriva till dig och tala 

om att vi hade utflykt ned till Hög
bäck i dag och där fingo vi se hur 
bäcken porlande slingrade sig fram 
i en vacker dalsänka, bildande un
der sitt lopp små bifloder och vat
tenfall och på sina ställen delade sig 
bäcken i flera rännilar, så att det 
uppstod liksom små öar på alla si
dor, omflutna av vatten.

Jag har nu intet mera att berätta 
om denna utflykt.

Vänligen
ANNA JONSSON, 

Klass 3—4

I fråga om undervisningen bör det 
dock vara en fördel att få gå i Han
sjö. I Kyrkbyn har vissa klasser 32— 
34 barn. I Hansjö blir det små klas
ser, där undervisningen på ett helt 
annat sätt kan bli individuell och 
där läraren har helt andra möjlig
heter att hjälpa det enskilda barnet.

Och så vill skolans ledning gärna 
hoppas, att situationen nu och de 
närmaste åren endast är en tillfällig 
vågdal. En så stor by som Hansjö 
borde, tycks det, kunna fylla en A- 
skola.

s En bil för svåra vägar,
— för våra vägar, !

A — för alla vägar.

A Biltjänst. Orsa
B

Uno Carlsson

Tel. 401 56, 404 90

Till MORS DAG 
den 31 maj

Morsdags-kopp, pr st . . 3: —
Kaffe-set från pr st . . . 4: 25
Kaffegods, dekor., t/2 duss. 5: — 
Kaffeserviser, 27 delar, från 29: 50 
Bordsserviser,

fältspatsäkta, 58 delar 110: —
Saftglas, t/2 duss................  6: —
Tekopp, blå o. skär, */2 duss. 7: 85

Se skyltfönstren!

Lindströms Bosättning
Kyrkogatan 4, Orsa -— Tel. 407 61

Tänker Ni köpa piano? 
Behöver pianot stämmas? 

Hakar tangenterna upp sig? 
Dålig ton i Edert piano?

Ring oss och vi står till tjänst 
med råd och upplysningar.

—  Fullständig service —

F:a Piano-Nisse
Nils Klockar — Orsa, tel. 406 94
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SISTA APRIL

Oh, om det blev kväll någon gång! 
Jag satt i min bänk och tyckte att 
timmen aldrig tog slut. Äntligen! 
Klockan ringde en gäll signal och 
alla barnen skyndade ut. Vi fick slu
ta en timme tidigare, och vi skyn
dade hemåt. När jag kom hem, stod 
maten på bordet. Jag åt upp min 
mat och gick upp på mitt rum. Jag 
började läsa en bok, men det hade 
jag inte tålamod med länge. Istället 
gick jag ner och lekte med mina sys
kon Siv och Britt-Inger.

Klockan åtta kom min kamrat 
Margareta, och sedan gick vi upp 
till bystugan. Kasen brann för fullt, 
när vi kom dit, och raketer korsade 
varann uppe på himlen. Vi gick när
mare och såg, att de tänkte sända 
upp en ballong. Om tio sekunder 
skulle de skicka iväg ballongen. När 
den steg upp mot skyn lyste det all
deles rött omkring den. Vi var där 
tills kasen hade brunnit upp. Sen 
gick vi hem.

EVY EMANUELSSON, 
Klass 5

Goldmaster
FRYSBO X
365 lit. Pris 1.665:— kr.

Trofé tvättmaskin
3 kg. Pris 492: — kr.

Wikners Eftr.
Holen Tel. 440 02

Teckning: Vi leker av 
Lisbet Eriksson, klass 2

Teckning: Nils Holgersson flyger över Stockholm av 
Jan Evert Lindström, klass 3

Carl A. Pettersson
ORSA

DRÖMLANDET

Havet brusar, vinden susar i pal
mernas blad, och sanden känns varm 
under mina fotter. Stora blommor 
vajar tyst för vinden. Några båtar 
skvalpar i vattnet, och solen värmer 
min kind. Allt är tyst förutom de 
ljud, som naturen själv åstadkom
mer. Ja, det är mitt längtans land 
— mitt drömland. Varje vår, när 
svalorna kommer, hälsar och berät
tar de om, hur det är i mitt dröm
land. De berättar: Vi skulle aldrig 
komma hit upp till det kalla Nor
den om vi inte visste, att du gärna 
ville höra oss. Alla blommorna vän
tar, att vi skall hälsa på dem, och 
flugor och myggor väntar på att bli 
uppätna. Vi tycker nu, att det blir 
för tråkigt att vara på samma plats 
året om. Ditt land är vårt drömland.

—- J a  — men här finns inga pal
mer och inte så stora blommor och 
så varm sand.

— Ja — men här finns många 
små blommor, små sjöar, som glitt
rar bland granar och tallar. Här 
finns berg och vit snö. Här finns 
ängar med blommor, och här finns 
åkerfält med god mat till oss. Vårt 
drömland är här, och ditt drömland 
är palmer och hav. Ingen av oss är 
nöjd med, vad vi har, men det mås
te man med tiden lära sig.

ANNA WERNER, 
Klass 5

FIAT
— våra vägars vagn —

Ring för 
demonstration!

Bilfirma

Bengt Källdahl • Orsa
Tel. 402 03
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ETT ÄVENTYR

En dag var jag och en flicka, som 
heter Britt Marie ute på sjön och 
rodde. Vi hade bullar och saft med 
oss, för vi tänkte stanna ute på en 
holme och äta. När vi hade kommit 
ut till holmen var vi så uttröttade. 
Yi tog filtarna, saften och bullarna 
och sprang upp på land och lade oss. 
Efter en stund hade vi somnat.

När vi vaknade hade vi fullt med 
myror på oss. Vi tog av oss bad
handdukarna som vi hade om oss 
och hoppade i vattnet. När vi kom 
upp tog vi filtarna och flyttade oss 
en bit. När vi hade legat en stund i 
solen, var vi torra. DI vi tog på oss 
badhanddukarna och satte oss för 
att äta, hörde vi något som prass
lade i buskarna.

När vi tittade efter var det Britt- 
Maries bror, som heter Åke och en 
till pojke. Vi hade inte tänkt på vad 
kl. var. ” Oooo’ , sade Britt-Marie, 
”kl. är redan tio” . Vi kvickade oss 
packa ihop det vi hade med oss. Jag 
sade till Britt-Marie: ”Usch det som 
tar en hel timme att ro i land” . 
”Men vad det vågar sen då” , sade 
Britt-Marie.

”Hahaha” , sade pojkarna, ”vi har 
motorbåten haha” . Då frågade Britt- 
Marie och jag, om vi inte kunde få 
tolka med dom. De svarade, att då 
fick vi lov att sitta i ekan, annars 
tippade den. ” Ja, huvudsaken är, att 
vi kommer iland” , svarade vi. När 
vi kom iland var vi alldeles blöta. 
Efter en stund var vi hemma.

MARIANNE ANDERSSON, 
klass 6

Dikt: EN VÅRDIKT av KARIN LILJA, Klass 3

Nu är det vår, tralala, 
och det är så bra.
Nu kan man plocka blommor små, 
det är blåsippor blå, 
tussilago gula, 
maskrosor fula.

Nu står björkar i knopp, 
och hästarna hoppa i hagen 

galopp.
Det är så roligt, 
att det är så soligt.
Nu kan man uti skogen gå, 
och se på alla djuren små.

KARIN LILJA, 
Klass 3

NÄR JAG VAR LITEN

En gång när jag var liten var jag 
och Gunnel osams. Vi slogs. Jag 
gjorde illa mej på handen. Då sa 
Gunnel: Vi går till lekstugan. Vi 
lekte mamma, pappa, barn. Tore var 
pappa. Jag var så olydig så jag fick 
stryk. Jag skrek: Mamma, hjälp mej!

EVA STIGS, 
Klass 1

Jag -förenklar 
ock spar med 

Eledro/ux 
rfmmcderna fryst

E L E C T R O L U X  
frysskåp typ T  100

315 lif.
Förmånliga 
betalnin gsvillkor

E lectro lux
Mora-Orsa Elektriska AB

Telefon 401 92

Sällskapsresor
med nya bekväma bussar för 
längre och kortare turer.

Strands Busstrafik
Tel. 510 51

R e k o m m e n d e r a s !

Titta in hos

W  I B O R G S  
M Ö B L E R

Där finner Ni allt i möbler 
till priser som passar alla. 
Omstoppningar av möb

ler och bilar utföres.

W IBORGS MÖBLER
Tel. 413 96

Examensfin
blir man vid ekipering 

hos Barngarderoben.

Största sortering i goss 
och flick av de ledande 

fabrikaten.

Prisfynd:
Calypsoblus i non-iron.
Storlek 8 -1 6  år 7:90 

38-42  8:90

1 5 X "

ä  / - v

l  f 1  *V> U

-*]
/fei

Garderoben
Telefon 402 19
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Uppvakta M OR 
med en tårta från
C. G. N YSTR Ö M
Konditori och Bageri Tel. 400 38

Ni gläder Er själv och 

andra med en vacker frisyr 
från

Annies Damfrisering
Orsa, tel. 410 80

Slippers och träskor
—  idealiskt för sommaren

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

K IK A R E i priser från:
8 x 30 85: — kr. 
7 x 3 5  8 8 :-  kr. 

10x50 125:— kr.

Thorby, Orsa Te l. 400 90

TRE DAGAR UTE I 
„  ARBETSLIVET

” Det skall bli väldigt skönt att 
ha lov” , tänkte jag. ” Och i morgon 
är det torsdag. Då skall jag bort och 
praktisera. Jag hoppas det blir kul.” 
Mamma ropar, att jag skall in och 
lägga mig, för jag ska till jobbet näs
ta dag. Jag ligger och tänker på, hur 
kul det skall bli. Tro, om det är nå
gon, som jag känner där.

” Nu skall du opp, klockan är 
sju!”  Och jag klev ur sängen med en 
väldig fart.

Sedan åt jag, på med ytterkläderna 
och iväg, för klockan åtta skulle jag 
vara där.

Oj, nu ser jag fabriken. O, vad 
roligt! Nu öppnar jag dörren och 
stiger in. Det var väldigt med maski
ner, och surr. Så kommer en man 
fram och frågar vad jag vill. ” Jag 
ville träffa Göte Ors” , sade jag. Man
nen sprang och letade efter Göte, 
och till slut hittade han honom. Då 
ropade mannen, att jag skulle kom
ma. Då såg jag Göte.

Jag gick fram och hälsade och sa
de, att jag skulle praktisera hos ho
nom i tre dagar. ” Jaha, du får väl 
gå och titta på maskinerna” , sade 
han, så första dagen gjorde jag ingen
ting.

Andra dagen fick jag putsa med 
en putsmaskin. Tredje dagen fick jag 
putsa i en valsputsmaskin, hyvla med 
en hyvelmaskin och pressa i en press
maskin, som kunde pressa ihop tre
hundratusen kilogram.

Men jag ångrar inte, att jag valde 
maskinsnickaryrket.

ANDERS GRANED, 
Klass 7

HAJMETE

En morgon, när vi var i Acapul- 
co, skulle vi ut och fiska. När vi 
kom ner till stranden, var båten fär
dig. Vi skulle ut på Stilla havet. 
Snart var vi ute till havs. Jag bör
jade svettas av spänning. Det var 
heller inte meningen, att vi skulle 
meta haj, utan vi skulle meta annat 
smått. Men om en stund fick Chi-

quy syn på något svart, som rörde 
sig. Då såg vi, att det var en haj
fena. D l sa far, att vi skulle ta upp 
spöna. Han tog en krok, som var en 
decimeter ungefär, och satte fast den 
på ett av spöna. Vi hade hajen efter 
oss ungefär en halv timme, innan vi 
fick upp den. När vi kom iland, 
skulle indianerna glo och kika på 
varenda fena och tand, som fanns 
på hajen.

PER GUSTAFSSON, 
Klass 4

NÄR JAG OCH KENT VAR 
I SKOGEN

En gång gick jag och Kent in i 
skogen med Topsy. Det är Kents 
hund. Då såg vi älgspår. Det var all
deles nya spår. Då blev vi rädda och 
sprang. När vi kom mitt i skogen 
så tappade jag min vante. Men vi 
vågade inte vända.

ROLAND HAMMARBÄCK, 
Klass 2

För trädgården: PLAST-rem sor
Trädgårdsmöbler i rödbok 
och stålrör, vilstolar, 
parasoller.

för vävning, 10—17 mm breda, 
olika färger. Färdiga mattor 

i stor sortering.

För semestern: Låt oss ta hand om Eder 
päls för sommarförvaring!

Tält, Campingbord för bilar, 
Badmintonspel.

F ilip sKonsum
Ovan Siljan

S k i n n -  o c h  p ä l s v a r o r  

Orsa, tel. 403 88

Ett hem, fyllt 
av liv och skö n h e t...

Detta kan Ni åstadkomma 
med Nya Spred Satin.

158 kulörer i system.

Kom in och låt oss disku
tera Edra färgproblem.

F Ä R G H A N D E L

12
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VÅREN
Nu är våren här 
varm och så kär 
solen lyser
ingen av barnen fryser.
Sippor i var backe stå
nu är ljust i varje vrå
katten ungar får
det är så skönt, när det är vår.
Uselill blommor plockar 
Margareta på staren lockar 
Greta hage hoppar 
mamma kuddar stoppar
Vårfåglarna kommit har 
marken är så bar 
barnen är ute var da’ 
våren är så bra.

MARIANNE MORAEUS, 
Klass 3

EN MARDRÖM
En natt drömde jag, att jag skulle 

bort och fiska. Innan jag skulle gå, 
blev det snö. Jag tog fram skidorna 
och satte på mej dom. Sen var jag 
klar att åka. Äntligen var jag på 
väg till sjön, där jag skulle fiska. 
Men när jag har kommit halvvägs, 
försvann all snö, och jag blev tvung
en att lämna skidorna och gå resten 
av vägen. Men plötsligt såg jag nå
got på långt håll.

Det var en björn. Han kom när
mare och närmare. Nej, det var en 
lo. Den kom närmare och närmare. 
Nej, det var en ekorre. Han kom 
närmare och närmare. Har man sett. 
Det var bara en liten näbbmus. Jag 
fortsatte att gå. Det dröjde inte 
länge förrän jag ramlade och slog 
mej i huvudet. Sen vaknade jag och 
då hade jag fallit ur sängen.

VALTER HANSSON 
Klass 6

EN LITEN VÅRDIKT

Nu är våren här 
blommor växa här och där.
Alla ängar blir snart gröna 
solens strålar värmer sköna.

Blåsippor, vitsippor och tussilago 
gula

alla är fina, inga är fula.
Fåglar sjunga överallt 
för det är ju inte kallt.

RITA AHRNBERG, 
Klass 3

Teckning: Det är våren . . . av 
Karl Gustav östlund, klass 3

Sol och bad
fordrar rationell hårvård!

Anlita

Liljas Damfrisering
Tel. 403 06

A LLT  i LIV S M ED EL!
Djupfryst

Erikssons Livsmedel
Tel. 402 33

5̂- Konserver 
Djupfryst 

A» Hushållsglass

Lundblads Eftr.
Tel. 402 25

Florida B A B Y
Så lätt att placera, så lagom stor . . .
Pris 995: —  kr.

Den mindre familjen har här sin idealiska frysbox. 
FLORIDA BABY är tack vare sin storlek och sitt 
utseende lätt att placera, även i en liten lägenhet. 
En FLORIDA BABY kan man alltid ha till hands, 
först då blir frysen utnyttjad på rätt sätt — då 
blir det ekonomiskt.

Aktiebolaget Erlandssons Elektriska
Orsa, tel. 412 55 Mora, tel. 118 55

Chatte. . .
Vårens o. sommarens modefrisyr

Vi presentera den 
med rätt utförd klippning

Tel. 402 08
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Charkuteri var or
med kvalitet finner Ni hos 

o

Abergs
S l a k t e r i  AB,  O r s a

Vägen till körkortet
h ä s t  g e n o m

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Lokal: Brobergs Affär, 1 tr.

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Cyklar och Mopeder
av ledande märken.

Dam- och herrcyklar fr. 250:— .

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Tänk i tid på 
sommarkläderna!

Lämna redan i dag 
KOSTYMEN,
ROCKEN,
KLÄNNINGEN 

till kemisk tvätt.

Reparationer utföras.

S N A B B - T V Ä T T
Tel. 406 29, Orsa

Teckning: I skogen av 
Hans-Ove Samilda, klass 3

APRIL
Vanligen är aprilvädret inget att 

skryta med, men i år har det varit 
riktigt härligt ibland. I början av 
april var det slaskigt och blött. Se
dan kom ett förfärligt snöfall, som 
tog med sig blåst från norr i släp
tåg. Efter den blåsten var det mulet 
dag efter dag. Det var alldeles grått 
på himlen och täta regnskurar kom 
lite då och då. Men en måndag, den 
13:e, kom det riktiga vårvädret. Det 
var nästan för varmt.

Vårfåglarna har så smått flyttat 
sig upp i det kyliga Norden, från 
de varma länderna såsom Medelhavs
länderna och Afrika t. ex. När vi 
var ute och spelade brännboll, såg 
vi åtta vildgäss som for i en fågel
plog. Blommorna har också tittat 
upp ur jorden, som t. ex. tussilago, 
hästhov även kallad, och maskros, 
bara för att nämna några. En dag i 
mitten av april gick jag ner till Orsa- 
sjön och redan då var isen väldigt 
svag. Det fanns ingen riktig kärnis, 
utan det var bara sörja. Och om 
man hade tittat utefter stränderna 
någon dag senare, så tror jag, att det 
var öppet vatten. I slutet av april 
var det rätt så bra väder. Men så 
kom den stora vårfloden. Bäckar, 
älvar och sjöar svämmade över, och 
lador, åkrar och mycket annat kom 
under vatten. Snön från fjället och 
skogen kom samtidigt i år, vilket 
det i vanliga fall inte brukar. På 
nyheterna sa de, att det var så myc
ket vatten i snön det här året. Så 
det är nog därför vattenmängden 
har blivit så stor. Nu är det bara 
att hoppas att vattnet flyter bort, 
och att vi får riktigt varma dagar 
i fortsättningen.

BO SVENSSON, 
Klass 6

TRE DAGAR UTE I 
ARBETSLIVET

Vi fick önska två yrken för prak- 
tisering och då valde jag hårfrisörska 
och barnsköterska. Och jag fick 
praktisera hos Annies Damfrisering.

När jag kom ner i friseringen, så 
tyckte jag, att det var så olikt sej. 
De hade målat om och si hade de 
fått två nya stolar. Jag tyckte, att 
det hade blivit så stort där nere.

På morgonen, när jag kom, fick 
jag gå ner och låsa upp. Och så sade 
de åt mej, att jag skulle vika ihop 
handdukarna. När jag hade gjort det 
så fick jag torka golvet.

Jag fick också svara i telefonen, 
som jag hade gruvat mej så hemskt 
för. Och så fick jag hjälpa till att 
ge dem nålar och spolar och när 
kunderna var klara, fick de gl till 
mej och betala. Men jag var så rädd, 
att jag skulle ge dem fel tillbaka. 
När det kom folk, sade Annie att 
jag skulle ta emot dem och be dem 
sätta sig ner, varefter jag skulle ta 
ett skynke och sätta på dem. Jag 
fick ta emot magisterns fru och 
många andra.

När kunderna skulle permanentas 
eller lägga håret, så skulle jag stå 
och titta på. Då någon kund skulle 
bleka håret, färga eller tona det, så 
fick jag lära mej, hur man skulle 
blanda till medlet.

Jag fick också kamma Annies hår. 
Först borstade jag upp det och så 
måste jag ha kräm och smörja in 
händerna med och sedan ha på hå
ret. Därpå fick jag borsta det igen. 
Sedan skulle jag kamma det, men 
Britt fick kamma om det.

Jag fick också lära mej manikyr. 
Då fick jag måla naglarna på Britt 
och peta dem. Till sist frågade An
nie, om jag ville komma dit i som
mar och hjälpa dem, för då skulle 
Annie ha semester, och det vill jag 
gärna.

YVONNE MARTINSSON, 
Klass 7
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

II

Medlem av  Sveriges Konditor
förening och Tårtförm edlingen

®  Värme-, Vatten-,

$  Avloppsledningar
utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 400 94

T A P E T S E R I N G
Rum s- och Byggnad sm ålning  

O m sorgsfullt arbete - B ä sta  
m aterial - L ä g sta  m öjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

nV

för industri, bygge och jordbruk

AB O R SA K A LK
Tel. 500 21, 500 52

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

A R B E T SV A G N A R  - K Ä L K A R  

Byggnadssm ide, Svetsningar 
Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS !
Tel. 440 01

GUMMI -
v e r k s t a d
Bilringar, Batte
rier, Bensin, O ljor

Orsa
Ringcentral
A lf  Andersson  

Tel. 403 55

Föredöme . . . Forts, frän sid. 3.

fått höra rösten av en som ropat ut: 
Jag vill också tjäna hop till 

swimmingpöl och bil 
som herr Anka och herr 

Steel,
å’ så Presley . . .

Herr Stil, det är ju så det uttalas. 
Han har ju förmått sätta sin stil på 
tusentals ungdomar, inte genom att 
tala om hur han är, utan genom att 
vara. Stilen, kommer den inte hem
ifrån. Grundläggs den inte i de åren 
då far kan allt förklara, och mor är 
tryggheten? Man säger att ungdomen 
saknar stil nuförtiden. Nog har den 
stil, mycket mer än förr. Det finns 
bara så många stilarter. Stilarter som 
tvingar sej på, stilarter man tar till 
därför att man är utlämnad av dem 
som skulle ge en stil i arv. Stilen be
ror av föredömet, eller bristen på 
föredöme. Hur ska den kunna veta 
som aldrig får se? Det är så det 
knottrar sej på ryggen när jag skri
ver de här raderna. Vi är alla före
dömen för någon annan eller några 
andra. Vårt sätt att vara färgar av 
sej på andra. Det finns någon som 
gör som jag, någon som går i mina 
spår. Har du tänkt på att du är ett 
FÖREDÖME för en Lasse Liten, som 
tycker du är stor, och tycker om 
att göra som du gör.

Vad är det då som är viktigast: 
Swimmingpöl och bil . . . 

eller en anda och en stil som hör så 
nära ihop med att vi alla föddes till, 
skapades till människor — Med
människor?

Lärare i Maggås . .  . Forts. fr. sid. 2.

som var då, äro nu alla döda utom 
fru Holner, nu 91 år, samt under
tecknad, nära 90.

Vi ville verka för nykterhet. Jag 
blev medlem i Logen 922 Orsa, och 
vi startade även blåbandsföreningen 
”Vårknoppen” , som hade sina möten 
i Maggås, Torrvål och Viborg. Även 
tillhörde jag kyrkokören under pas
tor Karlssons ledning.

En sommar var jag med på skogs- 
räkning i Unådalen, Djupnäs, Un- 
torp, Höghes och andra fäbodar.

Men jag ville fortsätta med studier 
och sökte därför in på Uppsala se
minarium hösten 1894, varför jag 
lämnade Maggås. För mig hade vis
telsen i Orsa varit angenäm, och gär
na vill jag ha de goda Orsaborna i 
minne.

Den 6 mars 1959.
Anders Boberg

5YGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.
L ager av
M asonite, W allboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 M ä s s b a c k e n

JOHN PETTERSSONS
Sadelm akeri, T apetserareverkstad

Tel. 401 64

Möbler och m ad rasser om stoppas. 
N ya m ad rasser och m ark iser på 

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

SKOREPARATIONER
utföras om sorgsfullt 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

H elinackorderingar - Middagrar 

B egravn in gskaffe

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, L istverk  

A uktoriserad fö rsä ljare  för  
M asonite, W allboard och Plywood

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma BERT IL  J O N S S O N
Oljonsbyn, tel. 403 46 

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

Glas, Porslin, Specerier och 
M anufaktur

E R I K  W E S S T R Ö M
^  U tför Värme-, V atten och
£  A vloppsledningar av alla

£  slag.

Reel behandling! B illigaste  priser! 

Tel. 401 19
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Skolnytt
Skolkontor

Skolstyrelsen har beslutat att skol
expeditionen — d. v. s. skolstyrelsens 
kansli — hädanefter skall benämnas 
” skolkontoret” , då förväxlingar mel
lan skolexpeditionen och folkskole- 
expeditionen annars lätt sker.

Förslaget har framförts av skol- 
ledarförbundet, som anser att sko
lans ”kommunala expedition” bör 
kunna kallas ”kontor” liksom kom
munalkontoret, byggnadskontoret 
m. fl. kommunala expeditioner.

Det är ju nu så, att varje slag av 
skola — realskola, yrkesskola och 
folkskola — har sin rektor och sin 
rektorsexpedition. Men dessutom 
skall finnas ett skolstyrelsens kansli, 
som förestås av kommunens förste 
rektor.

Avsked
med pension har fr. o. m. 1 juli 1959 
beviljats folkskollärarna Anna och 
Paul Rudfeldt, Stackmora, och små
skollärarinnan Anna Bogg, Kyrkbyn.

Nästa läsår
Skolstyrelsen har fastställt följan

de dagar för terminernas början och 
slut vid de olika skolorna:

samrealskolan: höstterminen lörd. 
29 aug.—lörd. 19 dec., vårterminen 
månd. 11 jan.—lörd. 11 juni;

yrkesskolans metall-, bilmekani- 
ker- och skogslinjer: höstterminen 
månd. 10 aug.—tisd. 22 dec., vår
terminen fred. 8 jan.—tisd. 14 juni;

yrkesskolans handels- och husmo- 
derslinjer: höstterminen månd. 24 
aug.—tisd. 15 dec., vårterminen fred. 
8 jan.—tisd. 14 juni;

folkskolan: höstterminen månd. 
24 aug.—lörd. 19 dec., vårterminen 
fred. 8 jan.—torsd. 9 juni.

Centralvärme
skall installeras i bespisningslokaler- 
na i Kallmora.

Samrealskolans utbyggnad
Vår samrealskola har länge varit 

trångbodd, och man har varit 
tvingad att använda en del proviso
riska lokaler. En utbyggnad är alltså 
synnerligen aktuell.

Men nu har vi också den blivande 
enhetsskolan att tänka på. När den 
skall införas om några år och alla 
barn får 9-årig skolplikt, kommer 
elevantalet i nuvarande samrealsko
lans lokaler (enhetsskolans högsta
dium) att bli nära nog fördubblat.

Det blir alltså inga småslantar, 
som måste investeras. Det torde röra 
sig om 2,5 milj. kronor.

Vi är ännu inte färdiga för enhets
skolan. Men nuvarande samrealsko
lan måste byggas ut.med det snaras
te, om den skall kunna fylla sin upp
gift. Och man får inte göra något 
ifråga om skolbyggnader utan att 
även planera för enhetsskolan.

Ett förslag till lokalprogram har 
nu uppgjorts. Det upptar också nö

diga lokaler för enhetsskolan. Detta 
förslag skall granskas av skolöver
styrelsen. Och först därefter blir det 
fråga om att göra skissritningar och 
att fundera ut, vad som bör tas med 
i första byggnadsetappen, d. v. s. vad 
nuvarande realskolan kräver.

Hela programmet upptar följande 
nya lokaler: 11 klassrum, 1 ämnes- 
rum för humanistiska ämnen, 1 na
turvetenskaplig institution, 1 skol
verkstad, 1 skolköksavdelning, 1 
biblioteksavdelning, 1 samlingssal, 
tillika skrivsal, 1 mindre skolmål- 
tidslokal samt expeditionslokaler, lä
rarrum och biutrymmen av olika 
slag.

De nuvarande lokalerna skall ock
så fortfarande användas. Men i vissa 
fall blir det omdisponeringar. Så 
kommer t. ex. nuvarande rektors
expedition och kollegierum att bli 
läkarrum, biblioteket blir materiel- 
rum, klassrummen i västra delen blir 
textilslöjdsal och vävkammare o.s.v.

H. H.
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