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OKS A SKOLTIDNING.

De gamla berätta.
Skoltidningen har för avsikt att 

låta ovanstående bli en stående 
rubrik. Våra gamla ha ofta mycket 
att berätta, som kan vara av in
tresse. Ibland kan det vara riktigt 
spännande upplevelser och äventyr, 
ibland blir det kanske om varda
gens strävsamma arbete och svårig
heterna att skaffa det dagliga brö
det. Men i båda fallen är det “verk
ligt sanna berättelser“ ur “levande 
livet11, som det kan vara både nöj
samt och nyttigt att få höra för 
en yngre generation.

Vi börja i detta nummer med att 
låta en 83-åring berätta litet om 
sin ungdom. — Skoltidningen är 
tacksam för läsekretsens bidrag till 
denna avdelning.

”Sjöman” har ordet.

Det är tjugo grader kallt, och en 
bister nordan driver snön i virvlar 
längs åkrar och vägar. Det känns 
skönt att från kylan komma in i vär
men och trevnaden i ålderdomshem
met i Lindänget. Här träffa vi, teck
naren och jag, samman med Håll 
And. Andersson från Våmhus. ” Sjö
man” kallas han allmänt, eftersom 
han i sin ungdom varit på sjön. Vi be 
honom berätta litet från sin sjömans- 
tid.

” Ja, de’ ä’ så länge se’n, så ja’ har 
väl glömt det mesta” , säger han. ”Ja’ 
va’ 21 år då. och nu ä’ ja ’ 83’ ’. Han 
bjuder oss varsin stol och slår sig 
själv ned på sängkanten. ”Men den 
här käppen skulle nog ha mycke’ att 
berätta” , fortsätter han oöh visar stolt 
fram sin käpp. ”Den impa’ ja’ in efter 
en gubbe, som hade köpt den i Kali
fornien’ ’.

Vi beundrade käppen, medan Sjö
man berättar öm sina syskon, som fa
rit vida kring världen.

” Det är ju inte så vanligt, att folk 
härifrån ger sig ut på sjön” , säger 
jag. ” Hur kom Sjöman på den idén?” 
— ”Äventyrslusten” , säger han och 
ler så gott vid minnet. ’ ’När man är 
ung, så är det bara skratt och lek. Jag 
mönstrade på en norsk brigg i Töns- 
berg. Den gick med trälast från Sve
rige och Norge till England och 
Frankrike, där den lastade kol. De’ 
va’ jämt arbete att sköta seglen och 
sysslorna ombord. 3 timmar var vak
ten. Ibland fick man ju ligga still fle
ra dar och vänta på vind. Ibland fick 
man lite för mycke av den varan ock-

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren A k s e l  E. Roseen 
Tel. 2 5 3

så. En gång förlora’ vi ena masten 
under en storm i Nordsjön. Och nära 
va’ de’ me’ den andra. Men då kom en 
ångare oöh tog oss på släp in till 
engelsk hamn.”

”Då va’ ni väl rädda?” inflikade 
tecknaren, som arbetar med skiss
block och stift, ” leken tänker på fara, 
när man är ung? Nä du, då ä’ de’ ba
ra skratt och lek.

Ja, vi kom lyckligt i land. Och så 
skulle vi väl se oss om lite. Men kl. 12 
måste vi vara ombord igen. Vi gick 
in på en bar och beställde fram för- 
friskningar. Just då kom några sjå
are in. En av dem gick fram till vårt 
bord och tog vårt beställda. Men styr
man va’ med oss den gången. Han 
räta bara på armen och sjåaren låg 
pladask i golvet. Men då skull’ du 
sett! De’ kom fullt me’ sjåare runt 
omkring oss. Styrman fråga’ värden, 
om vi fick kasta ut dom. Han bara 
nicka! Och i ett buj va’ baren renso- 
pad.” Sjöman skrattar vid minnet av 
storstädningen. ” Vi bad’ ju en svans 
efter oss ner till hamnen se’n. Men 
ingen våga knysta.

BIRGER LUNDHOLM
(ORSA FÖRMEDLINGSBYRÅ) 

Telefon 30

Rättegångar, Inkasseringar, Boutredning
ar. Köp och försäljning av fastig 

heter. Auktioner.

I två år gick ja ’ me’ briggen. Se’n 
mönstra’ ja’ på en bark, som hette 
Gonstantin. På den va’ de’ skepparn, 
styrman, kocken och sex besättnings
män. Trevliga, snälla och hyggliga 
allihop. Dessutom fanns det två le
vande grisar och två stora skeppskat
tor ombord. Grisarna slaktades om
bord, och kattorna måste vi ha för 
att hålla efter råttorna. De’ kommer 
råttor med lasten.”

Han försjunker i tankar, men jag 
passar på att frågax ” Såg ni 'flygande 
holländaren’ eller något sådant?”

Han rycker till. ”Tok! Had’ vi tid 
till sån’t, vi. Hajar och måsar såg vi 
men aldrig några spökerier.

Men jia’ kommer ihåg, hur det var 
en gång, när vi låg och lasta i Bollsta. 
Ja’ skulle upp i riggen och ordna me 
ett segel. Ja’ va’ åtskilliga meter till 
väders, då trossen, som jag stod på, 
brast, och ja’ damp ner. Jia’ dök me’ 
fotterna före, och bara en vindpust 
skilde mej och båten. Ja’ kom i vatt
net, och det dröjde en god stund, in
nan jag kom upp igen. Då stod kam
raterna vid relingen och glodde. När 
dom såg mej skratta, skrek dom: ’Hur 
många abborrar såg du?’ Ja, de’ va’ 
inga sorger på den tiden.

I fem år var jag på sjön. Se’n dess 
har jag prövat litet av varje; byggt 
vägar, huggit timmer, gjort korgar 
och mycket annat.”

”Har sjön aldrig lockat senare” , 
frågade jag.

” Jo, nog har det väl kommit i skal
len ibland, att ja' skulle ut igen” , sva
rade han leende.

I detsamma ringer matklockan.
” Kvällsgröten” , säger han och re

ser sig. ”Den lär man mto slippa” , 
tillägger han förnöjt. Oon tillsam
mans med sina tre rumskamrater tå
gar Sjöman ut i matsalen. Men dess
förinnan ber gubbarna oss komma 
tillbaka snart. Det är så trevligt med 
främmande ibland. ” Och vi har så 
gott om tid,” säger en av dem.

H .  B .

Orsa Bilstation Orsa Laslbilcenlral
Tel. 56 Tel. 430

Orsa Bilägares Inköpsförening
Tel. 430

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

Radio, Grammofoner, Skivor
Skriv- och Räknemaskiner på fördelaktiga villkor. 
Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel- & Sportaiiär, tel. 281
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg
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Något om undervisningsväsendet i Orsa 
genom tiderna.

.ORSA SKOLTIDN ING

XIV.

Orsa Kommunala 
Mellanskola

För Orsa Skollitliiiny av rekior T. j. Hellman.

Aren 1912 och 1913 gingo stridens 
vågor höga på skolrådssammanträde- 
na och kyrkostämmorna i Orsa. För
slag hade nämligen väckts om inrät
tande i Orsa av en högre kommunal 
skola som överbyggnad på folkskolan, 
och det var nu därom, som meningar
na bröto sig. Alltefter vederbörandes 
ekonomiska och kulturella inställning 
och kanske framförallt familjeförhål
landen förfäktades olika synpunkter. 
Bortsett från dem, som ansågo en så
dan skola alldeles opåkallad i Orsa — 
för att icke säga helt av ondo —  kun
de man bland diskussionsdeltagarna 
urskilja huvudsakligen två grupper, 
en som ansåg frågan för tidigt väckt 
och en som ansåg att den kommit 
fram som man brukar säga i ” gre
vens tid” . JDen senare lyckades emel
lertid få en kommitté tillsatt, som 
skulle utreda frågan, och som denna 
kom att bestå av så intresserade och 
och framsynta män som numera bort
gångna komminister Ludvig Karls
son, förvaltare Theodor Grindal och 
folkskollärare Anders Berger samt 
Orsas ” finansminister’ ’ gamle Beng- 
tar Erik Ersson, var det inte svårt att 
förstå, vilket resultat kommittén skul
le komma till. Ur deras synnerligen 
utförliga motivering kan förtjäna ci
teras:

” Behovet av större allmänbildning 
än den, som den egentliga folkskolan 
kan lämna, är i vår tid med dess sto
ra framsteg och konkurrens på olika 
områden mycket kännbar. I  Orsa har 
hittills icke någon utbildningsanstalt 
varit inrättad, vari de unga, som haft 
håg och fallenhet för fortsatta studier 
kunnat idka sådana, utan de ha varit 
hänvisade till utom socknen upprät
tade skolor. Detta har vållat, att ett 
mycket ringa fåtal av allmogens barn 
kunnat erhålla fortsatt utbildning. 
Kostnaderna hava ställt sig alltför 
stora. Det är påtagligt, att om i den 
egna hembygden en undervisningsan
stalt för ungdomens fortsatta utbild
ning funnes, skulle därmed såväl i pe
dagogiskt som ekonomiskt hänseende 
mycket vinnas.”

Skolrådet beslöt också på samman
träde den 18 april 1913 att tillstyrka 
kommitterades förslag om inrättande 
i Orsa till en början av en högre folk
skola, och på kyrkostämma den 2ö 
maj beslöts efter en nog så het debatt, 
att en sådan skola skulle inrättas. Till 
interimstyrelse för denna valdes kom
minister Ludvig Karlsson, nämnde
man Bengtar Erik Ersson, förvaltare 
Theodor Grindal, folkskollärare An
ders Berger och hemmansägare Nissa 
Anders Persson. Styrelsen bedrev 
förberedelserna så energiskt, att se
dan Kungl. Maj:t den 1 ang. fastställt

Första uppsätt
ningen 1914.

reglemente för skolan, den redan den 
15 september kunde börja med en 
första årsklass. Lokal för denna hade 
kyrkostämman anvisat i gamla folk- 
skolehuset, som alltsedan det nya 
folkskolehuset år 1911 uppförts stått 
tomt. Ett av argumenten mot skolans 
upprättande hade varit, att det aldrig 
skulle bliva tillräckligt med elever i 
den på en så ” liten” plats som Orsa. 
Till den första klassen anmälde sig 
emellertid icke mindre än 22 elever. 
Som förste lärare anställdes en ma
gister Knut Gunnér från Göteborg. 
Som sörlänning, hade han emellertid 
svårt att finna sig tillrätta i det hårda 
klimatet häruppe och begärde att bli
va entledigad redan efter en termin. 
Efter honom kom våren 1914 skolans 
nuvarande rektor, som i stället funnit 
sig så väl i Orsa, att han tycks bliva 
fast här för livstiden.

Enligt den uppgjorda planen för 
skolan utökades den sedermera Aid 
varje hösttermin med en årsklass, tills 
den blivit fyrklassig, och därmed för
utsättningarna ifråga om undervis- 
ningsplanen fyllts, för att den högre 
folkskolan skulle kunna ombildas till 
kommunal mellanskola. Dithän hade 
skolan kommit redan 1917. Men sko
lans bristfälliga lokaler gjorde det 
otänkbart, att statsmakterna skulle 
kunna erkänna den som sådan.

Skolans lokalfråga var under de 
första åren alltid brännande. I Gamla 
Folkskolehuset fanns endast tvenne 
lärosalar. Och varifrån få rum till de 
två övriga klasserna och till nödvän
diga specialsalar? Ett förslag från 
styrelsen om tillbyggnad av Gamla 
Folkskolehuset godkändes av kyrko
stämman men överklagades av sko
lans motståndare, som väl därigenom 
trodde sig kunna stoppa skolan, och 
upphävdes av formella skäl av Kungl. 
Maj:t. Innan nya förslag hunnit ut
arbetas av styrelsen, måste emellertid 
skolan ha flera lärosalar, och sådana 
erhöllos dels genom inredande av 
tvenne lärosalar och ett litet lärarrum 
i uthusbyggnaden vid Gamla Folk
skolan, dels genom förhyrande av lilla
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salen i Missionskyrkan, till vilken se
nare klasserna i tur och ordning 
fingo ambulera. Detta var naturligt
vis mycket besvärligt ,för undervis
ningen, men beredde också lärjungar
na en viss angenäm omväxling. Samt- 
iiga lokaler voro av primitivaste slag. 
Uppvärmningen skedde genom kami
ner i klassrummen och ombesörjdes 
av eleverna, som naturligtvis inte

Interiör från gamla skolan 1919.

kunde moderera temperaturen så pre
cis. Det var inte så ovanligt, att tem
peraturen vintertid kunde växla mel
lan 10 ocli 30 grader under en ocli 
samma lektion. Belysningen erhölls 
de första åren genom fotogenlampor 
och sedan oljan under förra världs
kriget försvunnit, genom karbidlam
por. En stor händelse var införandet 
av elektriskt ljus i lokalerna.

En stor förlust drabbade skolan, 
när år 1915 dess initiativtagare och 
drivande kraft komminister Ludvig 
Karlsson helt hastigt bortrycktes av 
döden. Hans efterträdare i styrelsen 
blev fanjunkare Hans Vixner och på 
ordförandeposten Bengtar Erik Ers- 
son, som kvarstod på denna post som 
skolans säkra stöd ända till 1940, då 
han måste lämna den på grund av 
ohälsa.

Emellertid arbetade styrelsen ener
giskt på att lösa skolans lokalfråga. 
Elera förslag framlades men måste 
skrinläggas, sedan det under kris
åren efter förra världskriget visat sig 
omöjligt att tänka på byggenskap.

Forts, i nästa nr.

i f  Ny STO L
av trevlig, solid 

typ, och andra 

nya möbeltyper 
till b illig t pris.

Carl A. Pettersson, Orsa, rt. 39

Bränd KALK ocli 
KALKSTENSMJÖL
av högsta kvalitéer till -fördel
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 21

Stipendiefonden.
Nya stipendiater.

Styrelsen för Orsa Skoltidnings Stipen
diefond sammanträdde i januari och be
viljade följande ansökningar om stipen
dier:

Margot Andersson, Hansjö, aritmetik,
Gunhild Byrén, Torr vål, aritmetik,
Margit Eriksson, Skäftberg, aritmetik,
Aina Iiultman, Berget, teckning,
Birgit Maseer, Skattungtoyn, teckning.

En återblick.
(Nedanstående återblick skrevs för 

Skoltidningens förra nummer, »jubile- 
umsnumret», men kunde inte beredas 
plats där. I de lämnade statistiska upp
gifterna ingår därför inte 1942 års sti
pendiater. Red.)

Redan i andra numret av Orsa Skol
tidning, daterat 20 nov. 1931, fanns en 
artikel av dåvarande läraren i Kallmora, 
Karl Wennberg, i vilken han varmt anbe
fallde korrespondensundervisning för den 
ungdom, som nyss slutat folkskolan. Alen 
den ekonomiska sidan av saken föreföll 
svår att ordna. Han efterlyste någon ide
ell organisation, som kunde ställa sig 
bakom anordnandet av sådana kurser.

Så -gick Orsa Skoltidning med vinst, 
och vad var naturligare än att förslag- 
uppkom att -denna skulle avsättas till sti
pendier. Efter mycket diskuterande be
slöts att dessa skulle utg-å i form av bi
drag till korrespondenskurser. P-å sam
manträde med Orsa lärarförening 22 juni 
1932 höll musikdirektör E. Göransson ett 
utredande föredrag om »Orsa Skoltid
nings stipendiefond» och föredrog förslag

till stadgar för d-ensamma. På nästföljan- 
de lärarmöte i sept. samma år anto-gos 
stadgarna av lärarföreningen och styrel
sens första sammanträde för utdelning 
av stipendier b-ölls 12 jan. 193-3.

Under de år, som nu -gått, har Orsa 
Skoltidning till Stipendiefonden överläm
nat för fond-ering kr. 675:— och till sti
pendier kr. 1.773:85. Stipendiaternas bi
drag till sina studier ha uppgått till kr. 
275:—.

De korreepondensinstitut, som anlitats, 
äro Herm-ods, där de flesta kurserna ta
gits, och i några fall Kooperativa För
bundet.

Stipendiaternas antal har utgjort 85 
och av dessa är-o 12 för närvarande i ar
bete. Det ämne vari de flesta kurserna 
tagits, ej mindre än 32 st., är aritmetik. 
Sedan kommer svenska språket i en eller 
annan form, grammaltik, rättskrivning 
etc. 12 kurser, och lika många elever ha 
genomgått kurs i dubbel bokföring. Väl
skrivning -och teckning ha lockat 7 elever 
vardera, handelsräkning o-ch korrespon
dens 6 stycken, geometrisk ritning lika 
många. I stenograf!, maskinskrivning 
oc-h »lantmannabyggnader» ha en kurs 
av vardera tagits.

Största antalet stipendier utdelades år 
1934, ej mindre än 27 stycken.

En tråkig iakttagelse, som man gör, 
när man bläddrar i stipendiefondens an
teckningar är d-eri, att inte alla stipen
diaterna kunnat fullfölja de goda före
satserna, utan, efter att ha arbetat i-ge
nom t. ex. halva kursen, sedan släppt ta
get, och eå har den aldrig blivit färdig. 
Detta gäller i synnerhet de första åren, 
kanske i någ-on mån beroende på för svå
ra kurser. De senaste åren äro stipen
diaterna färre, men så gott som alla göra 
sina kurser färdiga.

.Blenda Tysklind.

PASSFORMEN
a u  g ö r  a t C t

Etl golf tyg, ett stiligt snitt, vad 
hjälper det, om kläderna sitta 
illa på Er. Prova våra kvalitefs- 
kläder — Ni blir förvånad över 
ati färdiga kläder kunna siita så 
bra. Nu om någonsin gäller det 
att köpa kvalitet, för att få störs
ta möjliga behållning av ku

pongerna.

B E RG LIN D S
Alllid iörst ined nyheter!
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Om hemvärnet.
Av fil. mag. Gösta Granholm.

Hemvärnet är antagligen — vid sidan 
av Lottarörelsen — den märkligaste och 
mäktigaste frivilligrörelse, som förekom
mit i det här landet. Den är märklig 
men i grund och botten bara ett helt na
turligt resultat av situationen. Det totala 
kriget är hänsynslösare än gångna tiders 
krig. Men något har det på ein kreditsi
da. Det råder inte längre denna skäran
de motsats mellan frontsoldater och hem- 
masittare. Under förra världskriget sönd
rades varje stridande nation i två grup
per, som inte kunde förstå varandra. Nå
got däråt inträffade också i vårt land. 
Nu är det annorlunda. Faran är gemen
sam och smider oss samman. Vi inser 
som något självfallet, att det totala kri
get kräver ett totalt försvar, och ställer 
oss lojalt på den poet, där vi anser oss 
kunna göra största nyttan. Det var där
för ingenting märkvärdigt, att vi anmäl
de oss, när hemvärnet organiserades för 
ett och ett halvt år sen. Det såg den gån
gen ut, som om Sverige när som helst 
kunde vara med i kriget, och vi kände 
oss en aning högtidliga, när vi satte våra 
namn under ansökningshandlingarna. 
Ingenting' ont i det. Tvärs om, vi mår ba
ra gott av att minnas den där högtidlig
heten. Det är faktiskt en viss risk att vi 
glömmer bort den. Våra övningar är 
nämligen långt ifrån tråkiga.

Anslutningen till hemvärnet är som be
kant frivillig. Men när vi väl tecknat 
kontrakt, är vi inte så fria längre. I kon
traktet förbinder vi oss att delta i övnin
garna, att var och en på egen hand vid
makthålla nöjaktig ekjutskicklighet och 
tältduglighet, att då förstärkt försvarsbe- 
redekap eller mobilisering anbefallee, 
ständigt vara beredda att inträda i 
tjänstgöring. Kontraktet fastställer, att 
hemvärnsmannen under freds- och krigs- 
tjänstgöring är att anse som krigsman 
och underkastad strafflagen för krigs
makten. Underlåter han utan förfall att

I SEGERS SKOAFFÄR
få r Ni kvalitetsvaror tili 
låga priser.

TEL. OK SA 2 3 2

inställa sig till tjänstgöring, straffas han 
enligt den lagen.

Hemvärnsmannen är således krigsman 
men inte bara krigsman utan samtidigt 
yrkesutövare. Det gäller också i krig. 
Blir det krig, får produktionsapparaten 
inte avstanna, trots att inkallelserna av 
värnpliktiga då måste nå sitt maximum. 
De, som går kvar hemma — hemvärns- 
rnännen bl. a. — måste arbeta härdare 
än eljest. Varje dagsverke är dyrbart, då 
nationens krafter måste spännas till det 
yttersta. Men ingenting får heller lör, 
summas för att den militära beredska
pen skall bli tillräcklig pä varje punkt. 
Genom hemvärnet blir landet i stånd att 
lösa en annars omöjlig uppgift, nämli
gen försvaret av varje plats i hemorten, 
som kan bli ett mål för flygande soldater 
eller andra överraskande motståndare. 
Hemvärnsmannen skall bildlikt talat ar
beta med spaden i ena handen och gevä
ret i den andra.

Eftersom hemvärnsmännen i regel up
pehåller sig på vitt skilda arbetsplatser 
eller i eina hem, är det av stor vikt, att 
alarmeystemet är noga genomtänkt och 
utprovat. Endast vid högsta beredskap 
lämnar hemvärnsmännen sina arbets
platser och intar i fredstid förberedd 
gruppering.

Är hemvärnet vuxet sin militära upp
gift? Det är allom bekant, att lufttruppei; 
är elittrupper. Deras utrustning och be
väpning är den bästa tänkbara. Och de 
är inte oförberedda. De känner terrän
gen så långt tillgängliga kartor och be
skrivningar kan lämna upplysningar. 
Hemvärnet kan förvisso ställas inför myc
ket svåra uppgifter. Duger det till att lö
sa dem? Svaret på den frågan blir — i 
den mån det kan ges ett svar —• i första 
hand en redogörelse för utbildning och 
utrustning.

Vår utbildning är i någon mån teore
tisk, övervägande praktisk. Den teoretis
ka undervisningen har omhänderhafts av 
Brevskolan. De studiebrev, som vi med 
allvar och flit gnuggat våra geniknölar

ERIK ANDERSSON
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förrättar A u k t i o n e r ,  B o 
uppteckningar och Arvskiften.
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. T E L . 4 0

över, utgör tillsammans hemvärnets spe
ciella soldatinstruktion.

Den fredstjänstgöring, som vi är skyl
diga fullgöra, mäts inte i dagar utan i 
timmar, helt naturligt eftersom övnin
garna måste förläggas till arbetefri tid, 
i regel söndagsmornarna. Det föreskriv
na antalet timmar är inte så överväldi
gande stort. Men det blir ändå ganska 
många dagar under året, som går i hem- 
värnsarbetete tecken, tillräckligt många 
i alla händelser, för att vi inte ska glöm
ma bort vår plikt.

Övningarna följer i stort sett en plan, 
utarbetad av hemvärnsstaben. Vi lär oss 
så gott vi kan, det mesta av det, som en 
värnpliktig soldat får lära sig. Huvud
vikten läggs på övning' i grupp. Om jag
ar rätt underrättad är gruppen det vik
tigaste förbandet i armén. Det gäller i 
alla händelser i mycket hög grad om 
hemvärnet.

Naturligtvis är övningstiden inte till
räcklig, för att vi ska få en osviklig ru
tin. I vise mån balanseras bristen på ru
tin av det enskilda initiativet. Varje sol
dat ska kunna handla på eget ansvar. 
Men det faller sig antagligen särskilt lätt 
att göra det inom hemvärnet. Den frivil
lige bör helt naturligt känna större an
svar än den tvångsinkallade. Ett exem
pel. (Det åskådliggör också förhållandet 
mellan befäl och manskap.) Då jag som 
grupp chef cyklar i tet en för min grupp 
under en stridsövning i större förhand, 
hör jag ibland en röst i mitt öra: »Vet
du, att . . .?» eller »Har du tänkt på 
att . . .?» Rösten kommer från någon av 
hemvärnsmännen. (Jag kanske bör på
peka, att rösten inte mal på för jämnan. 
Så •omilitärt går det inte till.) Det är in
te alls så säkert, att jag vet »det» eller 
tänkt på »det». Jag resonerar inte. Na
turligtvis inte. Men det kan mycket väl 
hända, att jag handlar på ingivelse av 
rösten i mitt öra. Förekommer liknande 
initiativ mycket ofta bland linjetrupper
na? Händer det därsammanslädes, att 
gruppen yrkar på mera hårdhänt drill 
eller ber att få ta om en övning, som inte 
gått så bra i lås? Sådant kan hända 
inom hemvärnet.

Kupongfrilt köper Ni fördelaktigast 

hos

Orsa Fisk- & Viltaffär
Tel. ISO

5



ORSA SKOLTIDNING.

Hentvärnsvisa för hemvärnet i Orsa.

Fast och tungt. Text och melodi: Gösla Granholm.

J)a.r stora starka. ht-mvärns gubbar trampa

■fram, där gungar vägen under många tunga kilo-

y »  w i g  t y m  n i & n
gram Och vi ser ganska snälla ut, men skenet det be
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spjärn och törn  ä n-no p å g a m -  la dar
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Där stora, starka hemvärnsgubbar trampa fram, 
där gungar vägen under många tunga kilogram. 
Och vi ser ganska snälla ut, men skenet det bedrar. 
Argt men lugnt, 
fort och tugnt
tar vi spjärn och törn ännu på gamla dar.

När små och smala hemvärns gossar tåga ut, 
då vill de se ett flickebarn, som smilar, vid var knut. 
Vi jazzar ganska gärna o. vi dansar swing, men om 
det befalls 
annan vals,
ska vi valsa fram i teten, ej bakom.

När gubbarna och gossarna tillsammans gå, 
då äro de ej omaka, fast det kan synas så. 
ty gubbarna ha gubbalugn, och gossarna ha fart. 
Vi hör hop, 
gubbe, glop,
där vi ålar fram i träsk och snår så rart.

Vi övar oss och sköter våra skarpa don, 
ty vi vill inte tjäna någon främmande patron. 
Och bygden, som vi bor i, den är fin och den är vår. 
Vi har kvar, 
vad vi har,
om med skuldra emot skuldra alla står.

Hemligheten i den militära utbildnin
gen, är inte den att åstadkomma den 
rätta balansen mellan initiativ och disci
plin. Hemvärnet har visea möjligheter 
att åstadkomma en mycket fin Balans.

Vår brist på rutin observeras med för
kärlek av herrar officerare, när de någon 
gång tittar på oss. En hög herre här i 
Dalarna blev en gång rasande, när en 
trupp volontärer skötte sig illa: »Ni upp
för er som hemvärnsgubbar», . röt han. 
Det Ihör till historien, att det var delta
gare i en hemvärnsbefälskurs han hade i 
tankarna. Nå, det var förstås för ett år 
sen.

Vi må öva oss hur mycket som helst, 
fallskärmstruppernas rutin uppnår vi 
nog inte ändå. Men alldeles slagna till 
slantar är vi inte. En fördel för oss är, 
att vi arbetar på hemmaplan. Fallskärms
hopparen kan sin karta. Men ingen kar
ta är fullständig. Vi känner vägar, stigar 
och skrymslen, som inte står på kartan. 
Och vi lägger våra övningar så, att vi 
kan fullständiga vår redan förut ganska 
ingående kännedom om kartfria terräng
detaljer. Vill det sig väl, kan vår bättre 
terrängkännedom hjälpa oss att reda upp 
ganska svåra situationer.

Återstår vapenfrågan. Hemvärnsgrup- 
peris beväpning är eller kommer att bli 
densamma som en normal infanteri
grupps. Också tyngre vapen har ställts 
i utsikt. Huvudsaken är, hur vapnen

handhas. Vi är kanske inte fullfjädrade 
prickskyttar riktigt allesamman. Men 
ganska många visar lejonklon. Av de Or- 
saskyttar, som åstadkom riksskrällen om 
riksskölden, är åtminstone två hemvärns- 
män. Skytteveteranerna håller sin plats 
än så länge. Men ungdomarna äro på 
marsch.

Om jag drar slutsumman av det sag
aa, måste det nog erkännas, att hemvär
net i regel inte är i stånd att komma till

rätta med till antalet likvärdiga eller 
överlägsna kvalitetemotståndare. Råkar 
vi ut för sådana, blir vår uppgift att söka 
isolera dem, hindra dem att gruppera sig, 
störa dem, tills egna trupper i tillräck
ligt antal hinner anlända.

Utom vissa etrideuppgifter kan hem
värnet tilldelas bevakning av broar, 
kraftstationer och andra anläggningar, 
som kan tänkas bli utsatta för sabotage.

Bevakningstjänsten kan naturligtvis ba
ra bli tillfällig, eftersom hemvärnsmän- 
nen också har sitt arbete att sköta.

I våra trakter kan det tänkas, att sko
garna blir föremål för fientlig förstörel- 
severksamhet. Hemvärnet kan kallas att 
medverka vid skogsbrandsläckning.

Det kan för övrigt tänkae åtskilliga si
tuationer, då det är av värde att ha nära 
till hands en organiserad trupp, som 
snabbt kan ge ett handtag. Det gäller i 
krig som fred.

Hemvärnet har en rätt egendomlig 
sammansättning. Bara ett fåtal befinner 
sig i värnpliktsåldern. Det stora flertalet 
är antingen gubbar eller unga pojkar. 
Sida vid sida kan man få se farbröder 
med avsevärd pondus och små gossar med 
stora gevär eller snarare stora gevär med 
små gossar. Hur går det ihop? Det går 
alldeles utmärkt. Det finns inte tillstym
melse till pappighet från de äldres sida, 
inte tillstymmelse till valpighet från de 
yngres. Vi är kamrater rätt och slätt. 
Också åldersgränserna tycks så tämligen 
ha utplånats i nutida Sverige.

Även i  ett annat avseende intar hem
värnet en särställning. Det är veterligen 
den enda försvarsorganisation, som kon
sekvent söker utestänga fosterlandslösa 
element. Varje ansökan om inträde i 
hemvärnet granskas av myndigheter, som 
kan antas känna till den sökande. Hem-

Forts. å sid. 10
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NÄR JAG BÖRJADE I SKOLAN.
När jag skulle .börja skolan, var jag sju 

år. Mamma följde mig. Vi såg Birgitta 
på vägen. Hon skulle börja i andra klase. 
Jag visste inte, vad en klass var, men det 
fick jag veta, när jag kom till skolan.

När vi kom till skolan, var det många 
tanter där ocb många små flickor. Det 
regnade den dan vi skulle börja skolan. 
Jag hade en blå regn-krage. Lärarinnan 
kom. Hon hette Lilli Löhf. Hon sade till 
mig: När du har en eå fin regnkrage, så 
blir du inte blöt. Jag svarade tyst: Nej. 
Vi, som skulle börja, satt i knäna .på våra 
mammor, så dumma var vi.

När vi kom in i skolsalen, sade lärarin
nan var vi skulle sitta. Jag satt med en 
flicka, eom hette Birgit .Persson. Så skul
le vi lära oss m. Lärarinnan skrev m på 
tavlan. Så skulle vi säga m. Vi skulle 
hålla i näsan. Då gick det inte att säga 
ui. Lärarinnan talade om för oss. 
att m hette munljud. V.i skulle rita av 
mamma eller pappa. Jag ritade mamma. 
Alla, eom ritade .mamma, ritade henne 
framifrån, men jag ritade henne från si
dan. Jag ritade en mun, som nådde nä
rapå till öronen, så det skulle synas, att 
hon skrattade. På huvudet ritade jag en 
hatt med en blå fjäder i. Klänningen 
färgade jag röd med ett grönt skärp, och 
skorna färgade jag blå. Så gick jag fram 
och visade teckningen för lärarinnan. 
Hon tyckte, att den var fin. Hon visade 
den för alla tanter och barn. Då kände 
jag mig så stolt.

Så ringde lärarinnan. Då var det rast. 
Hon sade: Stå! Helt om! Då skulle vi 
hoppa runt. Andra klassen visade oss, 
hur vi skulle göra. 'Så fick vi gå ut. Det 
regnade ute, så vi fick vara i tamburen 
oeh leka. Vad vi lekte minns jag inte. Om 
en stund ringde lärarinnan igen. Då 
skulle vi gå in. .Flera tanter gick hem. 
Min mamma gick också hem. När vi kom 
in i skolan, fick vi sätta oss. Vi fick var 
sin läsebok. På första sidan var mor och 
tre harn. Lärarinnan talade om för oss, 
att de hette Ulla, Greta och Olle. Det etod 
m flera gånger. Det fick vi i läxa. Vi 
skulle veta, att det hette munljud.

Så var det frukost. Då fick vi gå hem 
och behövde inte komma till skolan mer, 
för det var bara första dan.

Nu går jag i tredje klass.
Birgit Jernberg. Klass 3.

DAM- och HERRPÄLSAR
renoveras och bottiner kantas.

U e aa 'P’Sö-qit'tän'1/eqa
J. A. Edmans fastighet, Bom, Orsa, tei. 153

Så många långa uppsatser ha 
visst aldrig förr funnits i Reds 
brevlåda. Det var verkligen rik
tigt roligt oeh spännande att 
läsa dem. Tack ska Ni ha! Synd 
bara att inte utrymmet räcker 
till för alla. Och somliga av 
Er ha glömt att skriva namn 
och klass. Kom ihåg underskrif
ten nästa gång! Försök också 
göra litet snyggare och roligare 
teckningar!

G la d  P å sk !

TECKNING: Den första snön av 
Anna-Greta Kaptens, klass 6.

En välgjord M Ö B E L
beställer Ni förmånligast från

Boggs Snickerifabrik
Hansjö Tel. 358

EN RIKTIG YRVÄDERSDAG.
På söndag och måndag var det ett 

hemskt väder. När jag vaknade på sön
dag, hörde jag, hur det ven i knutarna. 
Jäg sade till mamma »Är del någon nere, 
som gråter?» — »Nej, se i fönstret! Det 
är ett sådant yrväder så.» — »Usch, är 
det så häi' i morgon, då går jag inte till 
skolan.» När vi kom ner, tittade vi på 
termometern. Vi visste inte, hur kallt det 
var, för vår termometer går inte längre 
än till tjugufem grader kallt.

På måndag var det mycket värre. Jag- 
sade: »I da.g åker jag buss till skolan.» 
Det gjorde jag också. Men bussen kunde 
inte köra den väg den skulle, utan jag- 
fick gå ett stycke. Jag blåste omkull mån
ga gånger. När jag kom till skolan, var 
det bara en där. Vi fick vänta länge, in
nan det kom någon. Lärarinnan kom med 
en gulvit skjorta på sig, som det var en 
hätta fastsydd vid och en rem att draga 
ihop för ögonen, så att hon kunde då inte 
frysa! Vi var fjorton stycken i klassen. 
Sju stycken var borta, och lärarinnan 
tyckte, att vi, som hade gått till skolan, 
var duktiga. De två dagarna var svåra 
för oss, men för dem, som var ute på ha
vet, var de mycket, mycket svårare.

Verna Elovsson. Klase 4.

DESS KARE Ö IK LÄKTA ATTA 
STUGO.

Jen dag, dess I kåm em fro skolån, do 
djick I börta Iiare. Dese Kare såg mi, 
fråigöd o, um wi skuldum ajt ö åka. »Ja», 
sad ik, se for wi börti grusgropi. Dar läkt 
wi titta. Ik wa titta ö jagöd Kare.

Se skuld Kare em ö jåta. Se ok i börta 
Märtö. Märtö figd mi em. Do sad mam
ma, att ik skuld diska. Dess ik add dis
kad, djick i ajto gardn.

Gertrud Wiik. KLaes 4.

A. K O C K S
RAK- & F R I S É R S A L O N G  

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

Vad är

J u i m e K *
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ORSA SKOLTIDNING.

TECKNING: En tävling av
Härje Proos, klass 3.

SVEN.
Djupt inne i den stora, svarta skogen 

bodde en .gång för länge, länge sedan en 
fattig änka, med sitt enda barn, sonen 
Sven. Han var en snäll och lydig pojke 
och gjorde allt vad hans mor begärde. 
Men en natt difömde hans mor så kon
stigt. iHon drömde, att någonstans i sko
gen skulle det finnas en klar källa, och 
den, som vågade dyka ner där, skulle 
komma till en arg och mäktig trollkarl, 
som skötte om blommor. Dessa voro 
egentligen små barn, som den elaka troll
karlen förtrollat. Den som vågade, skulle 
sedan taga en knopp av den vackraste 
blomman och blanda i trollkarlens mat, 
då skulle trollkarlen dö, alla blommorna 
bliva barn och blomkrukorna guld. När 
modern vaknade på morgonen, såg Sven 
att hon var mycket ejuk. Han blev orolig 
och frågade, var det gjorde ont. Hon ta
lade då om sin dröm och tilläde, att hon 
blev inte bra, förrän de stackars barnen 
blevo befriade. Sven tänkt© sig för en 
stund, så sade han: »Jag far, det finns 
mat i skafferiet för hela sommaren och 
för några veckor på vintern ändå.» Så 
tog han farväl och gick. Den första kväl
len kom han till en stor herrgård. Pengar 
hade han inga, men han kunde hugga 
ved för mat och huerum. På natten hör
de han en fågel tala som han. Den sade: 
»Gå två dagar rakt emot söder, så kom
mer du till en fäbod, mjölka den största 
geten du ser där, och vispa mjölken till 
grädde! Om du sedan sticker ned handen 
i grädden, känner du ett nystan, ta då 
upp det oah lägg det på marken! Det 
rullar då framför dej till källan.» Så 
flög fågeln sin väg.

Det naturliga PORTRÄTTET 
och FÖRSTORINGEN

får Ni ur våra Serie "kartor 
från 20 upp till 48 bilder.

Sior sortering i ramar

Tegmans, Orsa, tel. 93

Nästa morgon, när Sven vaknade, kom 
han ihåg, vad fågeln sagt, och skyndade 
sig upp. När han gått två dagar mot sö
der, kom han mycket riktigt till en fäbod. 
Vallkullan var vänlig och lät honom 
mjölka den största geten. Då han vispat, 
tog han upp det allra näpnaste lilla nys
tan av guldtråd. »Det här skull© nog 
min mor gärna vilja ha», tänkte han. 
Men när han gått ett stycke, märkte han, 
att nystanet blev mindre. Så med ene 
blev nystanet slut. Vad beror det på? 
tänkte Sven. Mer han inte Sven tänka, 
för jorden brast runt omkring honom, och 
i nästa sekund bubblade vattnet omkring 
honom. Så tog det slut, och han damp 
ner på ©tt jordgolv. Runt honom stodo i 
blomkrukor de allra vackraste blommor. 
Litet mörbultad av allt det oväntade res
te Sven sig och såg eig omkring. I ena 
hörnet satt en fasansfull trollkarl, som 
reste sig när .Sven kom. »O, så bra», mutt
rade han belåtet, »nu får jag ett till prov 
på en blomma». »Ack, snälla ni, jag är 
väldigt duktig att koka mat, låt mej för
söka», sade Sven. »Laga mat, det kan jag 
bäst själv», sade trollkarlen, men sedan 
fortsatte han, »du kan få vattna blom
morna».

Första gången han vattnade, lade lian 
genast märke till den vackraste. Det var 
en mörkröd ros. Sven skyndade sig, bröt 
en knopp och lade i trollkarlens mat. Så 
väntade han med spänning. På natten 
hörde han några mystiska »aj». Med ene 
6tod han uppe på marken och hade en 
massa barn och guldklimpar kring sig. 
Trollkarlen hade nämligen dött, och för
trollningen hade blivit bruten. När Sven 
kom hem med alla barnen, blev det gläd
je och gamman i byn. De, som redan 
sörjt sina barn som döda, fingo nu till
baks dem. Sven köpte eedan en ny gård, 
som han och hans mor bodde i. Han är 
nu gammal och för länge sedan gift med 
en »ROS».

Solveig Waltin. Klass 6.

Skodon
för alla väder 
och årsiider.

Största sortering hos

A.-B. Orsa Skomagasin
Orsa Telefon 37

Vårens nyheter
börja inkomma!

K o s t y m e r ,  Golfbyxor, 
Strumpor, Trikäskjortor o. 
Sleepovers, Flickkappor, 
Vita o. kul. klänningstyger.

Emma Olsson, tel. 125

i

TECKNING: I  kälkbacken av
Bengt Helgesson, klass 1.

DEN LILLA IGELKOTTS - 
FAMILJEN.

Det var en gång en liten igelkott, som 
hette Mopp. Han brukade vara ute och 
gå med sin familj. Mopps hustru hette 
Mapp, och hane två barn hette Ding och 
Dong. Ding och Dong var två små rusti- 
busear, och en vacker dag, när familjen 
som vanligt var ute .och gick, hittade 
Mopp ett fat fyllt med mjölk. Han ropa
de till sig Mapp och Ding och Dong, som 
genaet började dricka av den goda mjöl
ken. De drack, så deras nosar blev all
deles vita. Sedan gick familjen och göm
de sig. När far och mor sade åt Ding och 
Dong att gå och titta, om det fanns mer 
mjölk, var fatet fullt igen. Då gick fa
miljen och drack sig mätta. Sedan bör
jade de gå hemåt.

Gittan Persson, klass 3.

DÖ WI WAM AJT Ö OK O 
SKAJDUMA.

Jen dag wa ik ö Gunne ajt ö ok o skåj- 
dur. Wi wam börti nöga höcka, dar ä wa 
twer duttur. Wi addum sö roli. Dö wi 
addum we då jett tag, kåm Per-Erik, Gö
ran ö Ulla. Wi delud upp twer lag, ö 
addum stafett. Ik ö Per-Erik i jett lag, ö 
Ulla ö Gunne i ödra. Först göndjun wånn 
ik ö Per-Erik. Ödur göndjun wånn Gun
ne ö Ulla. Men ee wart ä orn tur tä win- 
najesn. Dö wi addum ötji stafettbåno sex 
gönga, ok wi i duttuma ö tävlud ukun sö 
wa hest. Per-Erik ö Gunne wa best wen 
göng. Wi wam dån ö okum ast klucka 
wa fem. Do wart ä mörkt, sö wi såigum 
int tä åka.

Åke Hansson. Klase 5.

P erm anentn ing
kemisk eller elektrisk, ulföres 
under garanti för äkla oljor 

och omsorgsfullt arbele.

Tidsbeställn. till påsk önskvärd!

Ericsons Damfrisering
Orsa Tel. 208
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TECKNING: Högmod går före fall av

ORIENTERINGEN I RISA.
En dag skulle vi fara upp till Itisa, där 

vi skulle ‘ha orientering. När vi kom dit. 
sprang läraren före och kastade ut lap
par, som vi skulle gå efter. På en av lap
parna stod en uppgift. När läraren kom 
tillbaka fick vi starta två och två, med 
en minuts mellanrum. Först startade 
pojkarna och sen flickorna. Kerstin och 
jag startade sist. Vi tappade spåret, men 
gick tillbaka och hittade det. Efter en 
stund hittade vi en lapp, på vilken det 
stod, att vi skulle ta med oss så många 
blad vi hittade på vägen till målet. Vid 
en gärdeegård stod det några flickor, som 
inte hittade till målet och inte heller sett 
lappen, där uppgiften stod. De följde ef
ter oss, och snart såg vi läraren. Kerstin 
och jag fick en minuts avdrag på tiden. 
Först kom Iiarl-Erik, Artur och Olle, sen 
kom Kerstin och jag.

Nu var dét inte lång tid kvar, men vi 
ville i alla fall ha en till orientering, faet 
det gick över skoltiden. Den här gången 
var det svårare. Förra gången hade poj
karna startat först, men nu fick flickorna 
göra det. Vi höll aldrig på att hitta lap
pen, där uppgiften stod. Men till sist hit
tade Lena den. Sedan man läst vad som 
stod, var det bara att sätta igång igen. Nu 
skulle man ta olika slags mossa med sig. 
Kerstin och jag fick tag i precis samma 
slags mossa, men vi fick i alla fall två 
minuters avdrag. Nu var det tid att fara 
hem. Vi hade motvind hela vägen hem.

Ulla Warrol, klass 6.

ETT VARGUNGEMÖTE.
Varje tisdag ha vi vargungemöte kloc

kan sex. Nu skall jag tala om, vad vi 
gör. I tisdags hade det kommit en till 
ömfoting. Vi äro nu tjugotvå vargungar 
allt som allt, åtta ömfotingar, och fjorton 
vargungar. Först skriver Bagheera upp 
dem, som äro borta, och sedan göra vi 
flockring och ropar ett rop. Det lyder så 
här. Bagheera säger först: »God jakt,
vargungar!» och vargungarna svara: 
»Akela, vi vill göra vårt bästa». Sedan 
reser man sig upp och Bagheera säger: 
»Geh, geb, geb», och vargungarna svara: 
»Gob, gob, gob.»

Vi leka många roliga lekar. Jag kan 
ju nämna en lek. Vi skola ställa upp i 
en rund ring och sedan lägger Bagheera 
en boll i mitten, och så få vi nr ett, två, 
tre, fyra och fem. Sedan ropar hon ett 
nr, t. ex. tre. Då är det många, aom ha 
tre, och då skall man se, vem som först 
får tag i bollen. Snart blir klockan halv 
åtta, och då få vi gå hem.

Nils Wiborg, klass 4.

VID DISKBALJAN.
En gång var jag hos mina fastrar. Då 

frågade faster Elin om jag ville diska. 
Jag svarade ja. Hon tog på mej ett stort 
förkläde. Jag plaskade och slaekade så 
vattnet rann ner på golvet. Faster skrat
tade åt mig. Nu diskar jag bättre.

Birgitta Löfgren. Klass 1.

Påsken stundar!

Tel. 453

MVA D A M FR ISE R IM G E M
för H Å R -  och S K Ö N H E T S B E H A N D L I N G  

O M S O R G S F U L L T  A R B E T E  U T L O V A S

HEUVALLS FASTIGHET 1 TK.

Berit Svensson, klass G.

DASS WI WAM OJT A OKUM 
SLIDA.

Um tosdaskwäldön sö frågöd ik pappa 
um wi fingöm ajt a åka 0 slida. Först 
sad an nej, men do gnågd i tast i fick. 
Um wi kundöm ta ajt ästöm sjövär, sö 
skuld wi fo. Se skuld an bässla ästön. 
Wi settum för ästön för slidan a forum. 
Wi wann fem stitje. Ed wa ik, Ulla, Bir
gitta, Erik ö Ingemar. Wi måddöm sö 
bra nidi slidan sö. Wi forum börti Påla 
a oköm nid dar ö upp bcrtwi sprutajs. Se 
for wi emat. Do add Erik in ästön sjölv 
a bindöd an. Men nästa morgon sö sad 
pappa, att wi addöm tappad jett slajkt, 
sö skuld lid ja uppo riddjön a ästön. ö 
pappa sadä, att wi fingöm let att ä. Jen 
dag ittöd Birgittös pappa ä. Ed add laj 
upp i wäjön.

Anna-Märta Borbos. Klass 5.

B a r n e n  gillar

0  It S \ -  It Ii MII
BK0DET MED HEN VERKLIGA RÅGSMAKEN
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Om Hemvärnet. Forts, frän sid, (i.

värnet liar därför eller kunde lia vissa 
möjligheter att rättfärdiga sitt namn pä 
ett alldeles särskilt sätt: som värn för — 
ordet är en smula nött —• folkhemmet, 
förvisso inte för ett folkhem, där var och 
en med hjälp av armbågarna strävar att 
bli pamp och knöe, gödd och förströdd, 
utan för en arbetsgemenskap, inom vil
ken vi förvaltar tillsamman det svenska 
arvet och strävar tillsammans för att fö
ra det vidare — obesudlat.

Anslutningen till hemvärnet har varit 
överraskande stor. Ändå måste det sä
gas, att den inte räcker till. En del grup
per här i Orsa har manskapet spritt över 
för stort område. Det försvårar samling 
och sammanhållning. Arbetet skulle bli 
effektivare, om varje större by och varje 
komplex av mindre byar hade ein grupp. 
Här finns plats för bystoltheten. Åberga 
—Mickelvål borde ha sin egen grupp, li
kaså  ̂Stackmor a, likaså Slättberg, Grupp 
Sörmedsjön, som svarar för hela socken
delen söder om Enån, borde kunna lösas 
upp i minst två grupper. I finnmarkerna 
behövs fristående medlemmar.

Det har på sistone varit på tal att här 
i Orsa som annorstädes bilda en hemvär
nets stödorganisation. En sådan skulle 
kunna ge hemvärnet ekonomiskt och mo
raliskt stöd. Behövs det senare? Otvivel
aktigt. Så säkra på vår vikt och betydel
se är vi knappast, att vi inte skulle tåla 
vid att bli litet säkrare. En stödorgani
sation skulle stärka vår ansvarskänsla i 
mer än ett avseende.

Till slut: hemvärnet är intet självän
damål. Det har att göra sin tjänst — 
helhjärtat — så länge det behövs. Vi ska 
— hoppas jag — med glädje lägga ned 
vår militära verksamhet, om och när 
världens nationer tar sitt eventuella för
nuft till fånga och inser, att vapenskram- 
mel och lurpassande alltid leder till krig, 
att fredligt umgänge och inbördes hjälp 
under alla förhållanden är för alla par
ter lyckligast och människovärdigast.

Källa iiden all anmäla sig Ii11 hemvärnet 
är jusl nu. De elementära övningarna bör
ja, så snar) del blir barmark. Del är vik
tigt all vara med irån början. Anmäl Br!

Skänk Edra gamla gram m o
fonskivor till Hemvärnet!

Pressbyrån tar em ot dem.

Man lorde kunna säga \f
att den som har krav pä
kvalité gör sig själv en 
ijänst med att köpa klä-
der hos fa ®jö ̂  i

H>

Kvalité Iill varje pris!

i —

Orsa folkskolors lagtävling.
Orsa folkskolors årligen återkomman

de lagtävling .på skidor hölls i år i Kyrk
byn den 13 mars. Vädret var mulet, temp. 
jämn men föret var litet kärvt efter ny
snön.

Lag från 1Ö läraravd. ställde upp. Var
je lag bestod av 4 pojkar och 3 flickor, av 
vilka en pojke och en flicka är reserv. Kl. 
5 och 6 åkte 2,5 km. och kl. 3 och 4 2 km.

Lagpris för kl. 5 och 6: 1) Hansjö 6, 2) 
Slättberg, 3) Stackmora, 4) Kyrkbyn G.

De bästa tiderna på 2,5 km. blev för 
pojkar: 1) Gunnar Strandell, Kyrkbyn,
12.39, 2) Erik Holst, Slättberg, 13.20, 3) 
Gunnar Westblom, Hansjö, 13.23, 4) Erik 
Slottpers, Stackmora, 13.27, 5) Erik Sund
kvist, Torrvål, 13.49.

Flickor: Sally Bengts, Stackmora, 14.10, 
2) Kerstin Gustavsson, Kårgärde, 14.38, 3) 
Ingrid Nygårds, Hansjö, 14.43, 4) Berit 
Svensson, Hansjö, 15.04, 5) Rut Henriks
son, Hansjö, 15.06.

Lagpris för kl. 3 ocb 4: 1) Stenberg, 2) 
Hansjö 4, 3) Kyrkbyn 4, 4) Stackmora.

De bästa tiderna på 2 km. blev för poj
kar: 1) Sven Laggar, Stenberg 8.16, 2) 
Nils Svensson, Hansjö, 8.35, 3) Tore Lil- 
jendahl Stenberg, 8.38, 4) Erik Forsgren, 
Stenberg, 8.40, 5) Lars Kihlman, Hansjö', 
8.42.

För flickor: 1) Gertrud Wiik, Torrvål, 
9.53, 2) Sandra Hansson, Hansjö, 9.58, 3) 
Ann Margret Nilsson, Stackmora, 9.59, 4) 
Maggy Lidberg, Kårgärde, 10.C0, 5) Mary 
Öhrn, Stackmora, 10.01.

Konstnärlig slil 
och moderna, ljusa 
färger -  där har Ni 
det ulnrärkande 
för säsongens vackra 
tapeter.

Gör oss elt besök eller 
ring och vi stå så gärna 
iill tjänst med provkartor.

Orsa Färghandel
-  Y. FERNEMAN -  

Tel. 340

Slipstensloppel.
För 13:e och sista gången tävlades lör

dagen den 7 mars vid Nederberga skola 
om det år 1927 uppsatta »slipstenspriset». 
Strålande väder var det. Något över 80 
deltagare ställde upp. Och Ivallmora sko
la hemförde priset för alltid.

»Under några år hade skidtävlingar 
för skolbarnen i norra Orsa anordnats 
varje vinter, och dessa tävlingar hade 
fått namnet »Slipstensloppet». För av all
mänheten skänkta medel skaffades och 
utdelades pris till de tävlande. Ar 1027 
beslöts anskaffande av ect vandringspris, 
i Stockholm köptes en tallrik av alpacka- 
silver, pris 28 kronor, å vilken Lasser 
Erik Hansson i Orebleck för 2 kronor 
graverade Orsa gamla sockensigill. Las
ser Per Hansson förfärdigade ett vackert 
skåp för 15 kronor, vilket invändigt kläd
des med sammet för 3 kronor. Hos Brö
derna Ohlsén, Orsa, köptes för 4 kronor 
denna anteckningsbok, avsedd att följa 
vandringspriset och förmäla dess öden.»

Så börjar slipstensloppets protokolls 
bok. Det är tydligen den nu bortgångne 
läraren And. Berger vid Nederberga sko
la, som är författaren.

De första åren tävlades på 5 km bana. 
Och laget från varje skola skulle »bestå 
av halva antalet gossar (med avrund- 
ning uppåt) av skolans samtliga gossar i 
kl. 5 och (6.»

Två år, 1930 och 1932, måste tävlingen 
inställas på grund av snöbrist. Neder
berga skola ha erövrat priset åren 1928, 
1933 och 1935; Åberga skola åren 1929, 
1937 och 1938; Kallmor a skola åren 1931, 
1934, 1941 och 1942 samt Skattung-
byne skola åren 1936, 1939 och 1940.

P R IS L IS T A :
Gossar i S:e och 6:e klass, 2,3 km.:

Vandringspriset: Kallmora
Lagpris för 3-mannalag: Skattungbyn

Individuella resultat:
1. Rolf Pettersson, K. 13.09
2. Erik Erkapers, K. 13.58
3. Henry Enström, K. 13.58

Flickor i 3:e och 6:e Idass, 2,3 km.:
Lagpris: Skattungbyn
Individuella resultat:

1. Marianne Byberg, S. 14.01
2. Birgit Hansson, Ä. 15.36
3. Agnes Eriksson, K. 16.04

Gossar i 3:e och i:e klass, 1,3 km.:
Lagpris: Skattungbyn.
Individuella resultat:

1. Gösta Kallman, S. 8.58
2. Bengts Erik Eriksson, S. 8.59
3. Rune Mickols, N. 9.37

Flickor i 3:e och 4:e klass, 1,3 km.:
Lagpris: Kallmora.

Individuella resultat:
1. Ingrid Andersson, Ä. 11.50
2. Karin Viström, K. 12.23
3. Bojan Eklund, K. 12.42
Gossar i Fa och 2:a klass, 730 in.:

Lagpris: Nederberga.
Individuella resultat:

1. Hugo Mickols, N. 5.03
2. Per Erik Ax, N. 5.03
3. Elis Näs, A. 5.26
Flickor i Fa och 2:a klass, 130 m.:
1. Barbro Kallman, S. 6,28
2. Saxa-Greta Ohlsson, S. 8.12

En hållbar och vacker
P E R M A N E N T

utförd med äkta oljor erhålles hos

Liljas Ilamfrisering
Tel. 306 ° rsa

Ny lokal inill emol Kooperativa fr. 1 april

1 0 .
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Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Plynoori och Wallboard.

BEGRAVNI NGS BYRÅ

Enå Snickerifabrik
Tel. 78 OBSA

HUGOS KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  

--------- T e l e f o n  3 18---------

|ohn P ette rsso n s
Sadelmakeri, Tapelserareverkslad
Telefon 164

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

Bi l l i ga  pr i ser !

y M .Å la  u t lä s t a  t en  B. KARLSSON
Byggnadsmålning
M ö b e l m å l n i n g

JZlny tel. 108 Tapetsering m. m.

Gummiskodon och Cykeldäck
r e p a r e r a s !

R I N G C E N T R A L E N
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs ^ e t t ^  Ti^etuicj

TRUNNA -  ORSA

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

F y ta u X U  Vilohem o. Pensionat

Rikstelefon 173
Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, in
packningar, saltingnidningar, massage m. m. 

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

SNI CKERI ER
dörrar, fönster, trappor, butiks- 
inredningar, möbler m. m.

Kallholsfo rs cSnlckerlfa.fori.lc
Tel. 37 M ä s s b a c k e n  Tel. 37

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

Frelins Konditori
Telefon 27
Slor sorlering i PÅ S KM A KS I- 
P A IS -  KONFEKT -  CHOKLAD
Medlem av Sveriges Konditori- 
förening o. Tårtförmedlingen.

GIV BARNEN RÅG!
Rågbröd, gott o. hälsosamt bröd.

Råglimpan — 12 sf. R-växlingskup. 
Rågkakan — 4 » >»
Régbiten -  1 „ „

C. G. Nyströms Bageri
Tel. 38 Orsa Tel. 38

Lindqvist Eftr. Rlomsterhandel
-  John A. Levenius -

Tel. Aiiären 92, Trätig. 120 ankn. boslatlen

P å s k b l o m m o r
Narcisser, Hyacinter, Tulpaner, Cinoranior, 
Azeleor m. m. -  allt till humana priser. 

-KRANSAK och KIST0EK0RAT10NEK -

Tapetsering
B u in s- och Byggnadsmål ni ng

Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offeri!

Målarniäst. Nas Per Andersson
Telefon 67

r f l l  PERMANENTNING
uiföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

I J NDANGETS PENSI ONAT
Telefon Kolen 1

Enklare och finare middagar, supéer samt 
kaffe för större och mindre sällskap. Be

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Sigge Sundslröni.

R eser  Ni till fjä lls?
Proviantera 
hos

Telefon 25

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

Te!. 241 OBSA

A B E R G S

Värme-, Vatten-, Avloppsledningar
utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

(Beställ V årpenn anentn ingen
i god iid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

(Beställ q o 11 p å s k d r i c k a
i god iid från

Storåbro Bryggeri, tel. 189
Kort 
Löpare 
Bonader 
Hyllremsor 
Kycklingar 
Fjädervippor 
Pappersblommor

OBSA TOBAKS- & PAPPERSHANOEL

Funderar Ni
på vad CYKEL Ni skall köpa, länk 
då på, att Ni får en Fram eller 
Hus q varna.  Ännu finnes eit 
fåtal i lager med däck av freds- 
tidskvalifé.

Nya Järnhandeln, Orsa, tel. 252 

C. F. C arlssons Å kdonslabrik
Orsa Tel. 188, bost. Holen 58

ARBETSVAGNAR -  KÄRROR 
med trä- och bilhjul.

Kyggnadsmide, Svetsningar, Reparationer

Påskkort,
pr 10 si. 25 öre.

Påskbordlöpare, Påskbonader. Påsk
borddukar, två storlekar. Påskkyck
lingar, Påsktuppar, Påskliljor o. Blom
mor, Boägg, Äggkoppar, Äggskedar, 
Saltströare, "Steppgräs” , Rishalms- 
kvastar, Sopar, Disktvagor, Spisbors- 
tar, Panelborstar, Skurtrasor, Damm
trasor, Knäpallar. Dun till lägsta pris. 
Fråga efter allt! Lägsta priser!

LENTRALBODEN
(Itazar och Korlvaruaffär) 0 K S A

Påskblommor
I STO R SORTERIN G

Larssons Blomsteraffär
Lokal mitt emot Kooperativa 
Telefon 322, bostaden 257

RADIO
PHILIPS
A S E A

Mora-Orsa 
Elektriska A.-B.
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Boknytt.Bastu och andra bad under 1941.

Badhus
Bastu Karbad Skolbad

Summa
Män Kvinn. Män Kvinn. Gossar Flickor

Hansjö ............................... 1483 791 77 78 1040 804 4273
H o le n .................................. 599 458 — — 666 686 2409
M ässbacken........................ 569 263 29 25 692 344 1922
Skattungbyn........................ 424 98 39 34 500 385 1480
Slättberg........................ ' . . 748 366 3 3 633 530 2283

Summa . . . 3823 1976 148 140 3531 2749 12367
1940 .............. 6265 1335 153 143 3318 2670 13824
Förändringar —2382 d 641 - 5 . —3 +213 +  79 — 1457

Den stora nedgången av antalet bastubad för män betyder inte att orsakarlarnas 
renlighet 1941 nedgått till % av 1940 års. Den stora siffran för 1940 beror på de till
fälliga militärförläggningar vi då hade här. Samma siffra för 1939 är 3204 och för 
1933 4180. Anmärkningsvärt är den stora ökningen i damernas badfrekvens. Vi hop
pas på ännu finare siffror för innevarande år. Bad är hälsa!

Biblioteken under 1941.

Bibliotek Band L ån
tag are

Bok-
lån

Skolhibliolek:
Kallmora skola . . 412 29 1353
Komm. mellanskol. 1767 137 3057
Nederberga skola . 565 28 848
Slättbergs .. 380 40 607
Stackmora >. 770 87 1547
Tallheds 110 10 25
Torrvåls .. 577 74 1420

Sockenbibliolekel:
Avd. i Hansjö . . 498 96 729

„ i, Kyrkbyn . . 759 185 1675
>. » Kårgärde . 937 98 1288
„ „ Skattungbyn 757 104 1184
„ „ Aberga . . 898 112 1078

Sludiecirkelbibliotek:
ABF:s i Kyrkbyn . 456 195 521
IOGT:s 3920 443 5424

„ i Mässbacken 703 182 958
Summa . . 13539 1820 21714

1938 .............. 12561 1678 21894
Förändringar ;-975 122 -180

julpristävlingen.
Tävlingen i förra numret var visst litet 

svår. I varje fall har det kommit bara 
fyra riktiga lösningar. Nu skulle jag dock 
nästan vilja påstå, att samtliga fel i de 
övriga lösningarna är s. k. slarvfel. Ett 
exempel: I uppgiften 3 gällde det att kän
na igen den sång eller psalm, där vers
raden ”Uti mitt hjärta bliv och bo” häm
tats. ” Det var en känd rad, det är ju ps. 
66”, har tydligen en del resonerat. Och 
så har de utan vidare skrivit detta utan 
att kontrollera sitt minne. Hade de slagit 
upp sin psalmbok, skulle de lätt kunnat 
se, att strofen är ur den bekanta ps. 63:13. 
De verkligt svåra sakerna är det knappt 
någon, som missat på.

Pristagarna blev:
1) Lennart Aström, Storgatan 80, Umeå
2) Majt Lovar, Box 253, Mässbacken
3) Karin Nissa, Vasagatan 27, Falun
4) Ingrid Andersson, Stackmora, Orsa

” Vad kallas de som togo upp tull?” 
— ”'Tulpaner.”

A llt id  to r r  om 

fo tte rn a  

i

Gislaveds stövlar

Koop. för. Ovan Siljan
Skoavd.

ARMRANRSUR

lllvalda kvaliléer, Eleganla 
modeller, Förmånliga priser

TH0 RBY -  ORSA

K. G. JONSSON och TUBE EHICSSON: 
Lärobok i räkning för lolkskolan. 
Tredje och fjärde årskurserna. Tred
je omarb. uppl. Lindblads. Pris häft. 
65 öre vardera årskursen.

Vad som i denna tidning tidigare sagts 
om de båda förf. räkneböcker gäller i än
nu högre grad för den nu omarbetade 
upplagan. De många utförliga förkla
ringarna gör dessa böcker alldeles sär
skilt lämpade för individuell undervis
ning. Särskilt för B2- och B3-ekolor, där 
läraren inte alltid kan vara tillhands, 
höra dessa böcker vara idealiska. De äro 
värda stor framgång i alla skolformer.

Hj. H—n.

MAKEN, ELLEN: Lärobok i maskinskriv
ning. Lindblads. 64 s. 111. Pris häft. 
2:— .

Den ganska kortfattade läroboken in- 
ledes med en redig och klar redogörelse 
för skrivmaskinens konstruktion. Genom 
de därpå följande lektionerna och anvis
ningarna om maskinskrivningens iinee- 
ser får nog »pekfingerknackaren» en god 
föreställning om den numera alltmer bru
kade touchmetoden. Jag skulle dock tro, 
att den koncentrerade framställningen 
kräver en lärare vid sidan om boken, om 
det skall bli något bra resultat. Boken 
skulle säkert ha vunnit på litet etörre 
fyllighet.

Hj. H—n.

Folkskolans läsebok. Sjunde klassen. Ut
arbetad av Nils Hänninger, Einar 
Lilie, Sigfrid Malmberg, Hildur Ny
gren och Nils Persson. Svenska bok
förlaget, Stockholm (Norstedts). 362 e. 
Pris inb. 3:—.

Denna bok är en god fortsättning och 
avslutning av den »allmänna» läeeboks- 
serien. Även om vi ännu inte har sjunde 
klase i vårt skoldistrikt, skulle det vara 
bra, om vi kunde få några ex. av denna 
bok till våra skolor. Ett sådant utmärkt 
urval av läsestycken finns det gud an
vändning för även i 6:e klassen.

Hj. H—n.

*

En uppsats, där barnen skildrat en 
julfest, slutade så: ” Sist tackade Lars 
för allt besvär, lärarinnan hade ställt 
till.”

Orsa Skoltidning
(N:o 48 — 24 mars 1942) 
utgives av Orsa Lärareförening.

Redaktör:
Hjalmar Hedman, Orsa.
Telefon Mässbacken 28. 

Redaktionskommitté:
Hanna Belin,
Erik Bjarling,
Daisy Holton,
Axel Rosén.
Postgiro nr 13 65 58.

Upplaga 1,800 ex. Beckmans Tryckeri, Orsa, 1942 Pris 35 öre.


