
ORSA 
SKOLTIDNING

Nr 3
19 5 7 
2 7 ARG.

Sommaren 1957.



ORSA SKOLTIDNING

Något om skola och undervisning i Orsa kyrkby 
förr och nu

År 1631 besöktes Orsa av biskopen 
Johannes Rudbeckius i Västerås. En
ligt visitationsprotokollet fann han 
då folket "illa läskunnigt i Catechis- 
mi". Både präst och församling fick 
varning av den myndige prelaten.

Någon egentlig skola fanns Inte 
vid denna tid i Orsa. Det skulle dröja 
ända till 1721, innan en sådan inrät
tades. Det var vid denna tid präster
na, som tjänstgjorde som lärare. 
Fram till år 1863 tjänstgjorde en 
lång rad skolpräster. Den förste i ra
den är Andreas Milenius. Hans efter
trädare Jacob Godenius synes ha va
rit en nitisk lärare på 1730-talet. Och 
på 1740-talet verkade Olof Gagnelius 
med gott resultat. Dock tycks det ha 
funnits många föräldrar, som nekade 
att sända sina barn till skolan. Det 
talas om förmaningar och åläggan
den. Det är nog inte för mycket att 
påstå, att undervisningen var något, 
som av myndigheterna påtvingades 
folket.

Undervisningen lär ha börjat kl. 8 
på morgonen och fortsatt till kl. 5 
med en längre matrast mitt på da
gen. Kristendom, läsning, skrivning 
och räkning var ämnena på schemat. 
Det berättas, att många barn uteblev 
efter matrasten. Man hade då övning 
i skrivning och räkning, och dessa 
ämnen ansågs tydligen av många 
ganska onödiga.

Fram till 1786 undervisades alla 
gemensamt, men nämnda år delades 
skolan i folkskola och småskola eller 
som det då hette: sockenskola och 
byskola. Skolmästaren-prästen un
dervisade även vissa tider i Skattung- 
byn och i Finnmarksbyarna.

Skolan hölls i sockenstugan, som 
låg väster om kyrkan. Mitt emot 
sockenstugan låg skolprästens eller 
klockarprästens bostad.

Den första folkskolstadgans till
komst år 1842 tycks ej ha fört med 
sig några större omvälvningar be
träffande skolväsendet i Orsa. Först 
efter 20 år ersattes den siste i raden 
av klockarpräster, Axel Timm, med 
examinerad folkskollärare. Timm var 
den 13:e klockarprästen.

Vid denna tid var barnantalet i 
sockenskolan vissa tider över 150. 
Men de undervisades ändå av en enda 
lärare fram till 1884, då en "biträ
dande skola” inrättades. Där under
visade en lärarinna, Kristina Dahl

berg. De första folkskollärarna var 
också organister. Erik Eriksson 
tjänstgjorde åren 1863—64 och 1875 
—1911 och Reinhold Garpe 1865— 
1874. Båda var mycket begåvade och 
särpräglade personer. Eriksson dog 
år 1938, nära 92 år gammal.

År 1876 är ett märkesår för skol
väsendet i Orsa. Då uppfördes det 
första egentliga skolhuset. Denna 
byggnad står fortfarande kvar. Den 
innehöll från början endast en stor 
sal, där en tid två läraravdelningar 
läste. Man kan förstå ,att detta skul
le vara mycket störande. Därför sat
te man snart upp en vägg, så att två 
salar erhölls.

Under klockarprästtiden förekom 
inga praktiska ämnen i skolan. Det 
ansågs då vara en hemmens sak att 
meddela sådan undervisning. Senare 
ändrades den uppfattningen. År 1880 
infördes slöjdundervisning i Kyrksko
lan, och 18 år senare började även 
skolköksundervisning.

I början på 1900-talet sökte man 
begränsa barnantalet i varje avdel
ning, så att det inte skulle överstiga

Vägen till körkortet
b ä s t  g e n o m
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Teori mån-, tis- och torsdagar kl 18

För liöstrusket: 
Gislaveds gummistövlar

Gosstövlar «SKOTTE»
med reflex, prisex. 3 1 —34 15:50

Barnstövlar «KVICK»
röd. blå, prisex. 25 — 27 10:25

Flickstövlar cPLASKs 
svarta, prisex. 28 — 30 11: — 
bruna, prisex. 3 1 —34 13:75

Konsum 
Ovan Siljan
Varuhuset, Orsa

50. Man måste därför inrätta nya av
delningar, trots att alla byarna runt 
Kyrkbyn nu fått egna folkskolor, så 
att de inte behövde sända sina barn 
till Kyrkbyn. De nya avdelningarna 
läste i början i olika provisoriska lo
kaler. Men år 1911 blev en ny skol
byggnad färdig. Denna uppfördes i 
rött fasadtegel —• något ganska 
ovanligt i orsabygden på den tiden — 
och innehåller sex klassrum. Det var 
på sin tid en modern skola. Varje 
klassrum hade sitt eget avklädnings
rum. Det fanns slöjdsal, skolköks- 
lokaler och gymnastiksal.

Tätorten omkring kyrkan och 
järnvägsstationen tillväxte alltmera. 
Och 1919 var även 1911 års skol
byggnad för trång. Parallellavdel
ningar läste i olika provisoriska lo
kaler åren 1919—1936 och 1946 — 
1955.

Redan i slutet på 1940-talet börja
de planerna på en utbyggnad av 
Kyrkbyns skola att växa fram. Barn
antalet växte alltmera och var snart 
tillräckligt för en dubbel A-skola. 
Vid jultiden år 1953 påbörjades för
sta byggnadsetappen, och vid början 
av höstterminen år 1955 togs de nya 
lokalerna i bruk.

Genom tillbyggnaden erhölls i tre 
olika byggnadskroppar 7 klassrum 
jämte alla de specialsalar, som nu 
tillhör en modern skola. Dock väntar 
vi fortfarande på ny gymnastiksal, 
vilken kommer med i nästa etapp.

Kyrkbyns folkskola har hösten 
1957 inte mindre än 16 klassavdel
ningar med nära 400 barn. Dessa un
dervisas av mer än 20 lärare. Högsta 
klassen läser i den stora salen i 1876 
års skolbyggnad, som står på samma 
tomt som de år 1911 och 1955 till
komna byggnaderna. Byggnaden från 
år 1911 användes nu av lågstadiet 
(kl. 1—3). Den nya skolan är redan 
för liten, så att även bibliotekssalen 
och en slöjdsal måst tas i anspråk 
för ett par klasser.

År 1913 beslöts inrätta en högre 
folkskola i Orsa. Före detta beslut 
hade stridens vågor gått höga. Den 
som mest arbetade för en sådan sko
la var den framsynte komministern 
och kommunalmannen Ludvig Karls
son.

Skolan startade redan på hösten 
1914 i gamla folkskolhuset, som då 

Forts, å sid. 15.
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Två som drar sig tillbaka

Folkskolinspektör Axel Calleberg 
avgår från sin Inspektörstjänst i 
höst. Skoltidningen, som haft äran 
räkna inspektören som sin med
arbetare, vill därför framföra sitt 
tack för den gångna tiden och för 
det vänliga intresse, som inspektör 
Calleberg alltid visat tidningen. Vi 
hoppas att inspektören skall få en 
lång välförtjänt vilotid med möj
lighet att ägna mera av tid och 
krafter åt plantorna i den egna 
täppan och åt andra egna intres
sen, när han nu lämnar skolan. 
Han säger själv:

Redaktören för Orsa ärevördiga 
skoltidning har bett om ett kort ut
talande med anledning av min av
gång som folkskolinspektör inom 
Kopparbergs läns norra inspektions
område.

Jag har haft glädjen att tjänstgöra 
Inom detta område sedan 1945. Det 
är ett underbart tjänstgöringsområde 
och sträcker sig från fjällen i nord
väst efter österdalälvens och Siljans 
sköna trakter ned till och med Svärd
sjö och Envikens leende bygder.

Vår folkskola av idag synes mig 
vara utomordentligt bra. Under de 
senaste 10 åren har intresset för vår 
skola varit sällsamt stort och ut
vecklingen har letts in i banor, så 
att skolan skall passa in i dagens och 
morgondagens samhälle. Även lands
bygdens människor har varit med 
och verkat för skolans framgång. 
Inom mitt område har under perio

den byggts 25 nya förnämliga skolor 
och ett 60-tal lärarbostäder. Skolorna 
ha försetts med riklig undervisnings
materiel och förvaringsrum för den
na. Det finns nu distriktsö ver lärare i 
alla 17 skoldistrikten utom 2. År 1945 
fanns det endast i 5 distrikt. Vi ha nu 
specialklasser i 12 distrikt och på si
na håll särskild undervisning för 
barn med läs- och skrivsvårigheter. 
Hörselskadade barn skall också få 
sin undervisning ordnad på för dem 
lämpligt sätt. Det är en stor förmån 
och glädje att få arbeta bland barn, 
som har framtiden för sig och att 
kunna hjälpa handicapade harn ökar 
bara arbetsglädjen. Det är naturligt
vis mycket annat av positivt slag, 
som skett under denna tid, men ut
rymmet ger inte plats för att om
nämna det.

De stora klassavdelningarna i vissa 
skolor, bristen på en så viktig sak 
som gymnastiksalar, svårigheten att 
få utbildade vikarier etc. hör till be
svärligheterna i skolarbetet. Men det 
skall väl bli bättre så småningom.

Under åren 1962—63 och 1968—69 
skall den allmänna övergången till 
den nya skolan — den nioåriga obli
gatoriska enhetsskolan — påbörjas 
med klasserna 1 och 5. Ännu vet man 
inte detaljerna av denna skola. En 
skolberedning håller på med denna 
utformning och har lovat att komma 
med sitt betänkande sommaren 1960. 
1961 års riksdag kommer då att fatta 
slutgiltigt enhetsskolebeslut.

Jag önskar enhetsskolan och de 
unga allt gott och all framgång. Jag 
hoppas att utformningen av den nya 
skolan blir sådan, att möjligheter fin
nes att befria för teoretiska studier 
obekväma barn från skoltvång i nio 
år och ge dem annan för dem lämplig 
utbildning. Skolleda är en farlig sak. 
Vidare bör småkommuner, som kom
mer att ha högstadiet gemensamt 
med storkommun, få ha kvar klass 7 
inom sin kommun, och glesbygdens 
små skolor måste i största utsträck
ning få vara kvar.

Jag tackar överlärare och skolsty
relser och alla lärare i de många sko
lorna inom området för gott sam
arbete och för god gärning i uppfost
rans tjänst under min inspektionstid. 
Kasten aldrig bort Eder frimodighet! 
Och hav tack, ni skolbaim, och må 
lyckan följa Er! Axel Calleberg.

Våran prost och kyrkoherde, Axel 
Hambraeus, är ingen ungdom längre. 
Visserligen är han ungdomligare än 
de flesta till sinnelaget, och visserli
gen är han ett spänstfenomen, som 
på cykel och skidor ännu färdas vida 
omkring i sitt kära Orsa — Finnmar
ken inbegripen. Men år ha lagts till 
år — 28 år som präst i vår försam
ling — och nu har han just dragit 
sig tillbaka från sin tjänst.

Var det månne bara en tillfällig
het, att vi skulle få lyssna till hans 
avskedspredikan just på Den Helige 
Mikaels dag — barnens och änglar
nas dag? Dagen tycks oss annars 
vara väl vald, eftersom vår vördade 
prost alltid tycks ha stått på särskilt- 
god fot med just barnen — och äng
larna. Hans omsorg om barnen har 
återspeglats i hans varma intresse 
för skolans fostrargärning. Han har 
ständigt haft ögonen öppna för faran 
av att i en krasst materialistisk tid 
sätta själen på svältkost. Så har han 
berikat inte bara barnen utan i lika 
hög grad oss äldre med berättelser 
och böcker — och med sin musik!

När vi i skoltidningen nu vill tacka 
prosten för många år av gott sam
arbete, hoppas vi på ett upprepat 
kärt återseende av hans signatur i 
våra spalter. Vi unna honom så väl 
en jäktlös, lycklig tillvaro med sin 
kära prostinna i en trivsam villa på 
ön. Och vl är väldigt glada för att 
emeritusboningen ligger oss så nära, 
att vi då och då får tillfälle se och 
höra honom, just så som vi har vant 
oss att göra.

Hs.
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Den här poplinroeken är en 
exponent för ungdomsmodet 
så som Kabom utformar det. 
Ni får modern stil och på 
köpet Kaboms förstklassiga 
utförande. Med lösta g b a rt 
rutstickat foder 148: —.

Kom in och prova den och 
passa på samtidigt att se vårt 
lina urval av nyheter i hattar, 
handskar och annat som Ni 
behöver, när höstkylan kom
mer.

Ungdom och rökning
<■*

Ur en broschyr utgiven av Folk
sam i samarbete med Riksförbundet 
mot tobaken, citerar vl följande utta
lande av "skrinnarkungen" Sigge 
Ericsson:

Det är ju så mycket som talar för 
att man inte är nån skorsten, att 
man mår bäst av att inte röka.

Själv rökte jag faktiskt minst 10 
cigarretter om dan i tre år tid. Bör
jade när jag var 15 år. Men när jag 
var 18, la jag undan min sista ci
garrett. Egentligen skämdes jag, där
för att ingen av kamraterna i mitt 
träningsgäng rökte.

Jag märkte också, att rökningen 
hämmade resultaten. Jag blev dåsig 
under träningen, inte bara lätt and
fådd, jag tog liksom slut i hela krop
pen, och så märkte jag, att jag ibland 
satt och rökte utan att ha varit med
veten om, när jag tände cigarretten, 
en ren reflexrörelse utan att vara 
röksugen. Då förstod jag, att klockan 
klämtade.

Jag slutade alltså helt, märkte 
mycket snart en klar förbättring i 
träningskapaciteten. Och det är ju 
alldeles klart, att det också betytt 
förbättringar i de stora samman
hangen. Om jag fortsatt att röka, 
hade jag alldeles säkert aldrig vunnit 
varken VM eller olympiaguld.

Dessutom tycker jag, att inte bara 
en idrottsman tjänar på att låta bli 
fimpen. Dels sparar man ju en massa 
slantar, dels ökar arbetskapaciteten 
och dels blir man säkert mindre 
nervös. Att röka är säkert många 
gånger en nervös reaktion. Bara att 
komma ifrån den är ju en av de

Arets möbelnyheter 
finns hos

Carl A. Pettersson 
Orsa

Stipendiefonden
Orsa Skoltidnings Stipendiefond 

har tilldelat Sören Johansson, Heden, 
stipendium i form av Hermods-kurs i 
Praktisk Matematik.

De pojkar och flickor, som nyss 
slutat skolan, har kanske känt det 
riktigt skönt att slippa undan läxläs
ning för en tid. Men har man något 
år varit ute i arbetslivet, har man 
säkert hunnit märka att överallt frå
gas det efter kunnigt folk. Den som 
vill nå en god anställning vet där
för, att det är nödvändigt med ökacle 
kunskaper.

När nu hösten med sina långa 
kvällar har kommit, bör det inte vara 
svårt att veta, hur man bäst bör ut
nyttja den tiden.

Stipendiefonden står fortfarande 
till tjänst åt intresserade pojkar och 
flickor i Orsa. Förfrågningar kan gö
ras hos folkskollärare S. Lilja, Holen, 
Orsa, tel. 440 64.

många vinsterna för oss, som inte 
funnit någon som helst mening med 
tobaken.

En barnläkare, med. lic. Karl-Åxel 
Melin, skriver bl. a.:

Akuta tillstånd hos många rökan
de ungdomar: rastlöshet, trötthet,
darrhänthet, minskad uppmärksam
het, sämre koncentration. Förmågan 
att lära sig utantill avtar markant 
med tobaksrökning.

Undersökning vid ett amerikanskt 
college visar att betygen blir omvänt 
proportionella mot ungdomarnas to- 
bakskonsumtion; ju större tobäks- 
konsumtion, desto sämre resultat.

TRIVSELBIL 
—  D KW

Titta in till oss. 
det lönar sig.

Ryborgs Motor AB
Orsa, tel. 402 03
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Gamla 
bilder 
tala...

Orsa kommun disponerar över ett 
bildarkiv, som är ganska enastående 
i sitt slag. Drygt 5.300 bilder har ar
kivföreståndaren Eric Borgert att 
hålla reda på och tack vare förnäm
liga register klarar han saken med 
den äran. Från originalbilderna, som 
ofta bär spår av tidens tand, har han 
framställt småbildsnegativ i forma
tet 24x36 mm. Kopiorna från dessa 
negativ hamnar i registerpärmarna, 
medan förstoringar vanligen i forma
tet 13X18 cm uppklistras i speciella 
album. Kommunen svarar för mate
rialkostnaderna, sedan starten år 
1950 cirka 15.000 kronor. Huvudpar
ten av arbetet med framställning av 
negativ, förstoring, uppklistring av 
bilder m. m. har Borgert egenhändigt 
svarat för — ett gigantiskt arbete 
som betyder uppoffrande av många 
timmars fritid.

Arkivets tidigaste bild härstammar 
från år 1861 och visar slipstensbryt- 
ning, som på den tiden var en bety
dande näringsgren i Orsa. Sedan 
finns alla tidsperioder representerade 
ända fram till senaste skol- och för- 
samlingshemsbyggen. Skolklasserna 
finns avkonterfejade från 1892. Bor
gert påpekar att han särskilt gärna 
tager emot skolkort men givetvis 
mottagas alla Orsamotiv, som forna 
eller nuvarande sockenbor har i sin 
ägo, med största tacksamhet.

I samband med årets marknad får 
Orsaborna en möjlighet att beskåda 
valda delar av de rika samlingarna. 
Orsa fotoklubb har genom tillmötes
gående från Eric Borgerts sida fått 
disponera småbildsnegativen och ett 
100-tal förstoringar har blivit resul
tatet. När detta skrlves är utställ
ningslokal ännu ej bestämd, men det 
torde bli antingen kommunalsalen el
ler församlingshemmet som får den 
äran. S. T.

1908. Kooperativa föreningen Skogsproviant'> vid Crevgnrden.

cTallpers-männa > spinner på slända.

1902. Vid järnvägsstationen i Orsa.
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Beställ en vacker

Gnid permanent
hos

Liljas Damfrisering
Tel. 403 06

Se framför allt pa 
kvalitén
då Ni komplette
rar Eder vinter- 
garderob. Vi föra 
högklassiga varor

i senaste stilar

EMMA OLSSONS Eftr.
Orsa. tel. 401 25

Ett skolskede är till ända
Aldrig någonsin har väl skolan va

rit föremål för så stort intresse som 
de senaste åren. Vi har i landet haft 
väldiga skolutredningar. Riksdagen 
fattade beslut om enhetsskola redan 
1950. Och åren därefter har det kom
mit skolbeslut på löpande band. Sam
tidigt har stridens vågor om den 
framtida skolan gått höga.

I de olika skoldistrikten har vi re
dan 1 flera år haft stor känning av 
skolans expansion. Den administrati
va apparaten har svällt ut alldeles 
ofantligt. Arbetet på folkskolexpedi
tionen ökar varje år. Det som för 20 
år sedan klarades av som bisyssla av 
en person med annat arbete, kräver 
nu överlärarens hela tid, ofta både 
söndagar och sena kvällar, och dess
utom är det fullt arbete för ett expe- 
ditionsbiträde.

En bild av hur stor utsvällningen 
är kan man få genom att se på om
fånget av skolans "lagbok", "Folk- 
skolstadgan och övriga författningar 
rörande folkundervisningen". År 1936 
hade denna bok c:a 300 sidor, år 
1946 var det 507 sidor, 1956 hade det 
ökat till 846 sidor och 1957 till 898 
sidor. Denna "lagbok" kompletteras 
de senaste åren av skolöverstyrelsens 
stora författningsbok och tidskriften 
"Aktuellt", av vilka den sistnämnda 
år 1956 hade 526 sidor.

Vad är det då som beslutas? Vad 
håller på att ske med skolan?

Alla torde veta, att den s. k. en- 
hetsskolan med 9-årig skolplikt ska 
komma så småningom. Man räknar 
med att den ska införas under åren 
1962—1972.

Däremot är det nog inte lika känt, 
att det redan hänt en del och kom
mer att hända en del på skolans om
råde inom närmaste tiden. Den 1 juli 
1958 kommer med många nyheter, 
särskilt på det administrativa områ
det. Ja, egentligen kommer då en så
dan omdaning, att denna artikels 
rubrik är berättigad: ett skede i den 
svenska folkskolans historia är i och 
med innevarande läsår till ända.

Det har reformerats förut vid flera 
tillfällen. Ar 1930 fördes t. ex. skolan 
i de flesta distrikt från de kyrkliga 
till de borgerliga kommunerna. År 
1919 kom en ny undervisningsplan 
o. s. v. Men aldrig tidigare har väl 
skolan och dess ledning varit före
mål för sådana omvälvningar som nu.

Allt detta nya har tillkommit som 
en följd av enhetsskolebeslutet. Man

skulle kunna säga, att med detta 
läsår är det slut på den gamla sven
ska folkskolans tid. I stället kommer 
den 1 juli nästa år "övergångstidens 
skola". Genom de reformer, som då 
genomföres, är det meningen att en- 
hetsskolans införande ska underlät
tas. Den 1 juli 1958 börjar inledning
en till enhetsskolan.

Det finns ingen möjlighet att här 
utförligt redogöra för alla nyheter. 
Jag vill endast ge några exempel.

Ny undervisnings
plan

Till kapitlet om övergångstidens 
skola hör också den nya undervis- 
ningsplanen. Den kom redan för ett 
par år sedan. Denna plan, U55, kom
mer med en mängd nyheter. Vi har 
fått nya timplaner och nya kurspla
ner. Men vi har också fått nya äm
nen: bokkunskap, samhällslära, eng
elska, hemkunskap och småslöjd. 
U55 har medfört en större omvälv
ning av vår folkskola än vad icke 
skolfolk har reda på. Man skulle kun
na påstå, att en stor del av de stora 
skolutredningarnas förslag blivit för
verkligade. Enhetsskolans ämnen har 
redan införts i vår folkskola. Tyvärr 
har de praktiska ämnena, som redan 
förut hade ganska liten tid, fått ma
ka åt sig ytterligare. Då engelskan 
nu Införts, får man sänka tiden för 
slöjd i kl. 5—6 från 4 till 2 vecko
timmar, om man vill undvika en höj
ning av timtalet. Och det är många 
som inte riktigt gillar detta.

Ny skolstyrelse
Vid senaste fullmäktigesamman

trädet valdes ny skolstyrelse. Denna 
styrelse gör verkligen skäl för be
teckningen ny. Det är nämligen inte 
en ny folkskolstyrelse utan en skol
styrelse, som fr. o. m. 1 juli 1958 ska 
ersätta både folkskolstyreTsen, sam- 
realskolans styrelse och yrkesskolans 
styrelse. Principen är numera en 
kommun — en skolstyrelse.

Man menar att en sådan anord
ning ska vara bättre ur många syn
punkter, kanske främst med tanke 
på enhetsskolans förberedande och 
införande. Men det finns också andra 
skäl av mera direkt och praktisk art. 
Utredningen anför bl. a. följande syn
punkter: Ur ekonomisk synpunkt är 
det av betydelse med enhetlig ledning 
och samordning av de skilda skol
formerna i en kommun. Det bör bli

G l a s ö g o n
*

éJZijek. Tjkmby,
Or?a. tel. 400 90
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mera likformighet i fråga om skolor
nas allmänna standard och utrust
ning. En enhetlig ledning skall leda 
till bättre samarbete mellan lärarna 
vid de olika skolorna, och det bör bli 
bättre planläggning t. ex. ifråga om 
läsårets förläggning, lovdagar o. d. 
Slutligen kan framhållas, att den om
fattande skolsociala verksamhet, som 
nu finns i form av hälsovård, skol- 
tandvärd, skolmåltider m. m. kräver 
samordning såväl från ekonomiska 
som från sociala och organisatoriska 
synpunkter.

Enligt den nya lagen försvinner 
många gamla begrepp och förhållan
den, som vi vant oss vid. Man talar 
t. ex. inte längre om skoldistrikt. 
Kyrkoherden är inte längre adjunge
rad ledamot av styrelsen. Inspektors- 
och eforusinstitutionerna försvinner. 
O. s. v.

Å andra sidan kommer många ny
heter. I stort kan man säga att kom
munallagarna nu kommer att mera 
direkt än förut bestämma skolstyrel
sens arbetssätt.

I varje kommun skall finnas en 
skolchef, som enligt särskild instruk
tion skall biträda skolstyrelsen och 
vara ledare av skolväsendet inom 
kommunen. Denna skolchef kommer 
att utses av de centrala myndighe
terna i Stockholm,

Den nya skolstyrelsen kommer 
också att få handlägga en massa 
ärenden, som förut avgjorts av folk
skolinspektören. Som exempel kan 
nämnas beslut om löneklasser, antal 
läraravdelningar och antagande av 
läroböcker. Men skolstyrelsen förlo
rar också en del befogenheter. Den 
viktigaste är kanske rätten att välja 
ordinarie lärare. Då den gamla skol
styrelsen i vår får välja ett par nya 
ordinarie lärare, blir detta det sista 
val av detta slag som äger rum i 
Orsa.

Länsskolnänind
Länsskolnämnden är en alldeles ny 

myndighet, som 1 juli 1958 ska börja 
sin verksamhet. Den blir förstås för
lagd till Falun. I denna nämnd ska 
finnas fyra lekmän ( =  icke skol- 
män), valda av landstinget, en av 
länsstyrelsen utsedd jurist, en skol
man utsedd av skolöverstyrelsen 
och en yrkesman utsedd av Yrkes- 
skolöverstyrelsen. Kungl. Maj:t utser 
ordförande i nämnden, som är att be
trakta som en rent statlig myndig
het, trots att majoriteten väljes av 
kommunal myndighet.

Nämndens kansli utgöres av skol
inspektörer och en sekreterare samt

ORSA SKOLTIDNING

biträden av olika slag. Av inspektö
rerna skall en vara länsinspektör och 
förestå kansliet. I vårt län skall fin
nas tre Inspektörer. Man kan då vän
ta, att det så småningom blir en 
folkskolman, en läroverksman och en 
yrkesskolman.

Arbetsuppgifter tycks inte komma 
att saknas för den nya myndigheten. 
Den skall vara mellaninstans i stället 
för domkapitlet och länsstyrelsen. 
(Kommunalbesvär —- över val o. d. 
—- enligt kommunallagarna ska dock 
fortfarande gå till länsstyrelsen.) 
Domkapitlet blir däremot alldeles av
kopplat från skolan.

En av nämndens viktigaste upp
gifter blir planeringsarbeten av olika 
slag, främst för enhetsskolan. Nämn
den ska också handlägga disciplin
frågor angående lärarna samt utse 
ordinarie lärare. Vidare torde en 
mängd ärenden komma att överflyt
tas från skolöverstyrelsen till nämn
den.

Inspektion i egentlig mening ska 
endast ske genom inspektörerna, ej 
genom nämndens ledamöter. Detta 
hindrar Inte, att även nämnden eller 
enskilda ledamöter kommer att resa 
omkring i länet för att se på skol
byggnader o. s. v.

Skolledarna
Det har redan nämnts, att en skol

chef ska finnas i varje kommun. Vi
dare ska finnas en rektor för varje 
skola (folkskolan, samrealskolan och 
yrkesskolan). En av dessa rektorer 
blir väl också skolchef, som har att 
svara för skolstyrelsens protokoll, 
korrespondens, diarieföring m. m. In
struktioner för de olika skolledarna 
har ännu inte kommit, så man vet 
inte, hur gränsdragningen kommer 
att bil mellan de olika befattnings
havarna sinsemellan. I varje fall är 
det sista året det finns överlärare i 
Orsa.

❖
Mycket mera vore att nämna, t. ex. 

det stora kapitlet om den nya stats- 
bidragsgivnlngen för skolväsendet, 
om ny skolstadga, som ska ersätta 
nuvarande folkskolstadgan och andra 
skolstadgor o. s. v.

Av det anförda torde dock tydligt 
framgå, att det jäser på skolans om
råde. Och vi vill gärna hoppas och 
tro, att det nya, som börjar den 1 
juli nästa år, ska visa sig bli till 
gagn för vår ungdom och för hela 
vårt samhälle.

H. H.

Hellborgs Hembageri
Tel. 410 68

Alltid gott hembakat bröd 

Mjölk, Specerier

Rookn Roll
* Calypso eller

* Jularho ?

Vilket Ni än gillar 
så liar vi skivorna
i största sortering.

Orsa Cykel ir Sport
-  Si'en Olén -

Tel. 402 81

Tänker Ni köpa piano? 
Behöver pianot stämmas? 
Hakar tangenterna upp sig? 
Dålig ton i Edert piano?

Gör ett besök i våra nya loka

ler å B O R  N G !Ä  R D E T !

Firma PIANO-NISSE
Nils Klockar -  Orsa, tel. 406 94

Fullständig service
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14 varv
Det var tävling i fri idrott i Orsa. 

Tävlingarna hade gått programenligt 
och avslutats med ett 5.000 meters- 
lopp. Detta lopp hade varit spännan
de värre. Deltagarna hade varit från 
skilda orter i Sverige, men Orsa hade 
sin egen favorit med. Det var Nils 
Olsson, som allmänt kallades "Lill- 
Nisse". Varv efter varv hade löpar
na kämpat, och växelvis "dragit" i 
sitt %-milslopp. "13 varv kvar" ropar 
varvräknaden. Fältet som nyss höll 
ihop börjar nu på att tänjas ut. Dock. 
blir det tre som ännu inte kan kom
ma loss från varandra, bland dem 
"Lill-Nisse". Så ringer klockan för 
sista varvet. Nu blir det fart. De tre 
kämpar förtvivlat på bortre långsi
dan, så är de på plans kortsida alla 
i tät följd. Men vad sker nu? Jo, 
just som sista kurvan passeras, går 
"Lill-Nisse fram. Han kämpar, lokal
patrioterna på läktaren skriker, nej 
de vrålar "Heja Nisse"! "Heja Nis
se!" Som buren av heja-ropen pres
sar nu Nisse sig fram meter för me
ter från sina konkurrenter och går i 
mål på ny klubbrekordtid. Nisse gra
tuleras och klappas om av sina med
tävlare och övriga idrottskamrater.

Men mitt emot målet stod kommi
nisterns Anders och tandläkarens 
Olle och begrundade det lopp, som 
som nyss gått av stapeln. Olle var 11 
år och Anders 9 år. De hade blivit så 
intresserade av detta 5.000-meters- 
lopp, så de kom överens om att de 
skulle springa halvmilen de också. 
Men vet du hur länge vi ska’ springa 
för att göra en halvmil?, sa’ Anders. 
Jo, svarade Olle, jag hörde de ropade 
ut 13 varv, och så nästa varv ringde 
klockan för sista varvet, så då är det 
14 varv vi ska’ springa. Ja, sa An
ders, då springer vi, bara folket och 
alla idrottsmän gått härifrån. Men vi 
har ju inga tidtagare, inföll Olle. De 
gör inget, genmälde Anders, vi ska’ 
bara se om vi klarar av 5.000 meter.

Då Anders föräldrar rest till Lek
sand, skulle Anders efter tävlingarna 
följa Olle hem på middag. Därhemma 
väntades det både länge å väl på poj
karna. Till sist kommer Olle hem 
trött och blek om nosen. Olles föräld
rar undrar varför han kommer så 
sent och ensam? Jo, ser Ni, säger 
han, vi har löpt 14 varv kring idrotts
plan och jag har gjort mitt, men An
ders är kvar och springer än, han 
hade 3 varv kvar då jag gick. Anders

Klass 7 i K yrkb yn
SITTANDE FRÅN VÄNSTER: Kjell Liljeholm, Mona Brandt, Gunilla 

Mineur, Margareta Tallberg, Ingrid Granlund, Ing-Marie Nilsson, Lars-A 
rne Bölling, Hans Berg. MITTELRADEN FRÅN VÄNSTKR: Ulf Lund. 
ström, Anita Andersson, Agneta Lannemar, Hans Nordström Sven Prelin, 
Kurt Olsson, Bo Svensson, Bosse Eklund. STÅENDE FRÅN VÄNSTER: 
Magistern Erik Bjarllng, Åke Ekström, Nisse Ängman, Gunnel Jansson, 
Berit Hedlund, Ingalill Larsson, Nils-Erik Lind, Ulf Magnusson, Tord 
Olsson, Lena Roos, Lillemor Ström, Gudrun Trogensson.

Kerstin Budh var ej närvarande.

kom även hem omsider ännu mera 
trött än Olle. Båda pojkarnas föräld
rar gillade idrott, men då 9- och 11- 
äringar börjar tävla på %-milen, 
tyckte de att det gick för långt. Poj
karna fick sig en allvarlig maning 
att vänta ännu några år, innan de 
nästa gång löper 5.000 meter.

H. G-n.

Armbands ur
i stor sortering:
Longines, Omcga, Tissot. 
Svalan m. fl. välkända märken

Gust. Helgeson
Urmakare, Orsa, tel. 408 05

Under marknads-

dagarna ut försäljer vi ^

ett parti porslin

Höstens nyheter i 
hattar och mössor

till vrakpriser!!
nu i stor sortering.

Garn och

Försäljningen sker utanför 
min butik.

handarbeten

Passa på köp billigt! X
Albert Andersson

Valters Livsmedel Mode- & Handarbetsaffär

Tel. 401 06 Orsa, tel. 400 04
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Ett sommarminne
I sommar har jag hjälpt till med 

slåttem. Jag har hässjat och kört 
med räfsan. Och sedan har jag burit 
"ro” och stöttat ner krakar. När vi 
hade slagit av åkem med slåtterma- 
skinen, började det regna och åska, 
så att vi blev tvungna att gå in i la
dan. Då passade vi på att äta. Det 
dundrade och blixtrade. Ibland smäll
de det till efter blixten, så vi tänkte, 
att åskan slog ner någonstans. Sedan 
har jag hjälpt till att köra in hö, men 
nu har vi tagit in allt hö.

Jag har också badat. När vi bada
de i älven en gång, var det fint vä
der, men då vi kom upp ur vattnet, 
hörjade det regna och hagla. Vi fick 
kasta på oss kläderna och springa 
under tak, vi var många grabbar. 
När vi skulle gå hem, var det 1 dm 
höga hageldrivor här och där.

En gång var jag, min morbror och 
två andra pojkar till Mora och titta
de på friidrott på Vasaliden. Vi fick 
gå en lång bit, innan vi kom fram till 
idrottsparken. När vi kom dit, kom 
det många bilar. Jag såg trestegs- 
hopparen Roger Norman. Dit sprang 
jag och frågade, om jag fick hans 
autograf. Vi fick sammanlagt 24 st. 
autografer, bland annat av Dan 
Vaem, kulstötaren Eric Uddebom och 
många flera stjärnor. När vi skulle 
åka hem, fick vi åka bil med en bror 
till en av pojkarna.

GÖRAN OHLIN, 
Klass 7

När vi sitta 

i vår bänk . . .

Mina äventyr i sommar
Det första äventyret, som jag tän

ker berätta om, utspelades en åskig 
dag i juli. Jag var hemma lite över 
en vecka för att bada. På lördag 
eftermiddag beslöt Par, jag och Bi 
att åka upp till fäboden Fjäsko, där 
mor var med korna. När vi kommit 
en bit, började det åska och regna. 
Då vi varit i Fjäsko tills på söndag' 
kväll, åkte vi hem. (Bi stannade kvar 
i Pjäsko.) Då jag och Par kom hem, 
fann vi, att blixten slagit sönder en 
kontakt, tillverkat grus av 6 proppar 
och slagit sönder 4 högspänningsstol- 
par ganska mycket. På ett ställe ha
de blixten slagit loss en spjäla, som 
var 9 meter lång, som den kastat 9 
meter ifrån stolpen.

Det andra äventyret hände i 
Pjäsko för tre veckor sedan. Då var 
även min sommarkamrat, Ralph 
Wetterbergh, eller "Kulle", som vi 
kallade honom, med. En morgon följ
de vi med Mor och vallade korna. 
Morgonen var kall. Då vi kommit en 
bit, så sade Mor: "Kom, får ni se en 
huggorm". Rulle och jag rusade dit. 
Ormen var närapå stel av kylan. Se
dan tog vi den på en käpp och titta
de på den. Då väste han.

Sedan önskade vi, att vi hade kun
nat kloroformera ormen och plocka 
ut gifttänderna och tämja den.

PETER DIFFNER, 
Klass 5

HÖ ST
NYHETER!

Nu är rätta tiden att förse Er med

b e l y s n i n g s a r m a t u r

Finns för alla ändamål 
hos

Mora-Orsa Elektriska AB

Idealisk ekipering för 
skolgrabbar!

Libos speedolon-jacka med rut- 
stickat quiltingfoder — effektiva 
Scotchlite-reilexer på framstycke 
och rvggok. Pris stort 14 år 61: — .

5*
Långbyxor ay Ray-Lon — ett slit
starkt, vattenavstötande och skryn- 
kelhärdigt tyg. Pris 14 år 39: 50.

Dessa båda artiklar finns även i 
mansstorlekar och kostar dä i jacka 
70: — kr. och i långbvxor -±4: 50.

*
Både far och son ekiperar sig 

med fördel hos

B&igLutjds
-------  O R S A --------

Tel. 400 05

N i kommer väl ihåg att hämta en 
Libo-tidning hos oss. så att N i kan 
deltaga i Libos stora pristävling.
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c L  i L a c k
RAK- & F R I S É R S A L O N G

Rekommenderas!

Specenhandla hos oss!
Goda varor — God betjäning!

Lundblads Eftr.
Orsa. tel. 402 25

Ahlénius & Hall
HANSJÖ Telefon 400 41

Förmånliga leveranser till 
matlag och skogsdrivningar

Specerier
Glas och porslin
Manufaktur

Wikners Eftr.
Hoten. tel. 440 02

TECKNING: I  Furuvik av 

Nils Norman, klass 5

Mitt flygplan
Jag har byggt ett flygplan, som 

heter A 32 Lansen. I fredags var jag 
ner till Musik och Hemslöjd och köp
te en reamotor.

När jag kom hem, satte jag på 
motorn. Jag läste bruksanvisningen 
två gånger, innan jag vågade köra. 
Så laddade jag den och gick ut. "Jag 
tar chansen", tänkte jag. Sen tände 
jag på. Det började brinna på flyg
kroppen. Då kastade jag planet i grä
set, för det var blött. Sen gick jag 
in och lappade hålen.

"Andra gången gilt", tänkte jag. 
Jag gick ut och tände på, men då 
började hela planet att brinna. Jag 
slängde vått gräs på det, för att det 
skulle slockna. Just då startade mo
torn. Det rökte, när den startade. 
När jag hade släckt elden, var det 
bara aska av planet. Det enda som 
var kvar, var bakvingen, motorn och 
framvingarna.

CHRISTER KÄLLSTRÖM, 
Klass 5

En dag i fäbodarna
Det var en kulen dag mitt i decem

ber. Vi satt inne i finrummet. Jag och 
Sten-Olof hade inget att göra. Mamma 
satt och stickade och pappa löste kors
ord. Då frågade jag mamma, om hon 
inte ville berätta om något när hon 
var liten. Det ville mamma mycket 
gärna. Så började hon. En d?§ fick 
jag följa med gammel-mormor upp 
till Djurberga. Det är en gammal fä
bod. Gammel-mormor är mammas 
mormors mor. Hon bodde uppe 
i Åberga. Hon hade en liten vit mössa 
på huvudet, för hon hade inget hår. 
När de kom upp, var korna redan där 
Gammelmormor satte på kaffepannan. 
Sedan drack de kaffe. Men hon lade 
inte i socker i kaffet, hon hade istäl
let i sirap. Sedan fick mamma gå och 
lägga sig i ladan. Hon hade en skinn
fäll på sig. Mamma kunde inte som
na. Hon låg och hörde, hur regnet 
knaprade på taket. Sedan somnade 
hon.

När hon nästa morgon vaknade, 
hade gammelmormor gått upp. Då hör
de hon hur muntert bjällrorna klin
gade. Getterna bräkte och sprang om 
vartannat. Då gick mamma upp. Hon 
gick in i stugan och åt maten, som 
gammelmormor ställt fram åt henne. 
När gammelmormor kom hem, fick 
mamma hjälpa henne att kärna smör. 
Sedan gjorde de ost och messmör. 
När dagen led mot sitt slut, kom mor
far för att hämta mamma. Morfar 
fick kaffe och smörgås och fick sma
ka på det goda smöret och messmöret. 
Sedan tog de farväl av gammelmor
mor och åkte hem. De åkte i en gam
mal kärra som en vit och svart häst 
drog.

MARIE THÅLI, 
Klass 5

NYA
Orsa-Kartan

med skiftesgränser och 
alla nya vägar, även be
slutade ännu ej färdiga 
vägar markerade, kostar 
endast 15: — kr. Upp- 
fodrarl på väv i ring
pärm kr. 52: 50.

AB Bröd. Ohtsén - Orsa

Modern liårvård
i personligt utförande.

*

nnics
DAMFRISERING

Orsa, tel. 410 80

VAXDUK
Höstens nyheter i förnäm
lig sortering.

STOREEN
Det idealiska materialet till 
draperier. gardiner, säng
överkast m m. Titta in och 
se vårt stora urval!
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När vi åkte i tvättbut+arna
En dag gick jag till Anna-Greta 

Utanför deras stuga är en stor vat- 
tenpöl. Vi hade inget att göra, så 
vi tog var sin tvättbutt och skulle ro 
där. Men buttarna var inte täta, så 
de fick stå. i vattnet ett tag. Vi gick 
in och satte på oss stövlarna. Jag tog 
ett bräde och lade den över butten 
och en käpp att ro med. Vi lade ste
nar i vattnet och gick på dem till 
båtarna. Sen satte vi oss i dem. Vi 
döpte dem, Anna-Gretas till Klara 
och min hette Stina. Men Stina bara 
sjönk, så det blev vatten i den för 
den var inte tät. Den gungade, det 
var så hemskt. Men den stod på sam
ma ställe. Så skulle Anna-Greta gå 
hem och äta, då ställde vi Klara och 
Stina vid stranden. Medan vi var in
ne, började det blåsa. Då vi kom ut, 
var båtarna långt ute i pölen. Vi gick 
i vattnet, och det nådde över stövlar
na, jag blev alldeles våt. Vattnet var 
så kallt, tyckte jag. När jag kom på 
land, kunde jag vrida ur strumporna, 
och mössan blåste i vattnet, så den 
hlev också blöt. Sen fick jag lov att 
gå hem.
BENGTAR KISTI AKESDOTTER.

Klass 5.

Min plantskola
Jag har en plantskola hemma. Den 

ligger alldeles vid skogsbrynet. Plant
skolan är omkring 20 m2.

Fröna till plantskolan har jag 
kläckt själv. Jag har plockat tallkott 
i vinter. Kottarna bredde jag ut på 
en vaxduk i solen i mars månad. Vid 
omkring 40 0 öppnar sig kottarna, 
och fröna ramlar ut. I slutet av maj 
hade jag samlat 95 gram rensat frö.

Det värsta var att rensa fröet från

Fina sorteringar i

Skinnvaror
finner Ni i vårt salustånd 

på Orsa Marknad.

Orsa. t cl. 403 88

TECKNING: I  skogen, 

Göran Matslofva, klass 5

vingarna. Då jag gjorde det, tog jag 
två vedträn, på vilka jag lade ett 
myggfönster. Då jag hade lagt på 
myggfönstret, hällde jag på några 
frön på nätet, och så gnuggade jag 
med händerna, så att vingarna på 
fröna smulades sönder och ramlade 
igenom nätet. Fröna stannade kvar 
på nätet.

Den 12 juni planterade jag fröna. 
Då jag gjorde det, hade jag 30 frön 
på decimetern i varje rad. Mellan ra
derna hade jag jag 3,5 dm. Då jag 
hade sått allt frö, hade jag fått 25 
rader.

Efter två månader var plantorna 
omkring 3 cm. Det kanske blir 6.000 
plantor i min plantskola. Eftersom 
priset på plantorna är 3 öre per plan
ta, så blir det en liten summa så små
ningom.

BJÖRN EINARSSON, 
Klass 7

REN O VERIN G
av cyklar, mopeder, mc utföres 

snabbt och förstklassigt.

B. S. Bälter
Cykel- ic Rep.-verkstad Tel. 40711

('harkute rivar or
med kvalitet finner Ni hos 

o

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

Promenadskor
med cellgummisiilor. stor sortering

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Vi trivs på

där vi får goda drveker 
och gott bröd.

Det goda
Marknadsbrödet
kan Ni köpa i vår butik.

C. G. NYSTRÖM
Konditori k- Bageri Tel. 400 3ö

Skapa
färgglädje hemma

med hjälp av 
färger, tapeter 
och goda råd
från

Orsa Färghandel
Tel. 403 40 -  405 41
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Klarinetter 

Blockllöjt 

Tonetter 

Levins gitarrer 

Tillbehör alla slag 

X}> Reparationer ombesörjer

Musik & Hemslöjd
— G. Klockar —

Tel. 403 20

Till Er 
som ännu 
inte sett

P H I L C O
Frysskåp och frysboxar

Philco högmoderna amerikanska 
frysskåp och frysboxar måste Ni 
titta på om Ni funderar på egen 
fryskonservering hemma! Skåpen 
finns i storlekarna 330, 415 och 
570 liter, riktpriser från 1 885— . 
Boxarna finns i 240, 365 och 
530 liter, riktpriser från 1 575:—.

Ni är välkommen att se Philco 
hos oss — när det passar Er!

Aktiebolaget 
Erlandssons Elektriska

Orsa, tel. 412 55, 407 19

Christina Finn. klass 3.

Sommaren 1957
En sommar när det regnar
och plaskar hela dan,
och det är så vått,
att man inte ens kan gå till kvarn.

Det åskar och det mullrar, 
och blixten den går fram 
rakt ner i trädet, 
och barken flyger som damm.

När man ska ner och bada. 
så är vattnet varmt.
Men det var ju skada, 
våta kläder är kallt!

Sen när skolan börjar 
är det inte roligt,
'för då blir det dagar, 
då det är soligt.

Då ska man läsa läxa 
och det är hemskt tråkigt 
men värre i klassrummet, 
för där är det så bråkigt.

BIRGITTA LISS, 
Klass 6

Persienner
försäljes och monteras

Köp Edra persienner genom 
undertecknad ocli Ni har 
garanti för fullgott utföran
de. Ev. justeringar utföras 
omgående.

5 års garanti!

Glasmästare

H. Horvath. Orsa
Tel. 405 48

Karusellåkningen
Tommy var hos mig en dag. Tom

my frågade, om vi skulle gå ner och 
åka karusell.

Vår karusell består av en påle, som 
är fastsatt i marken och en järn
stång i pålen. Så har vi borrat hål 1 
mitten av en bräda och satt brädan 
på stången. På varje sida av brädet 
är en pinne fastsatt. Den skall vara 
för att man ska hålla i sig.

Tommy och jag åkte. Tommy 
skrek, så det hördes lång väg. Vi sa
de åt Alf att stoppa karusellen. Tom
my och jag satte oss till rätta. Jag 
sade åt Tommy, att han skulle se 
bakåt, när vi fått opp farten, för då 
skulle man inte hisna. Då ljög jag. 
för jag skulle se hur han gjorde. När 
farten var som bäst, och jag skulle 
vända på huvudet, kände jag, att jag' 
snurrade runt i luften. Pinnarna, som 
vi höll oss fast i, hade lossnat. Tom
my låg och skakade. Jag trodde han 
grinade, men han skrattade. Vi hade 
slagit oss lite varstans.

GUNNAR STÅBI, 
Klass 7

I Kädbjörka.
En dag under sommarlovet skulle 

jag och Göran åka cykel till en fä
bod som hette Rädbjörka. Vi hade så 
roligt där. Vi åkte lastbil till ett berg. 
som hette Rädklitten. Sedan var vi 
dit en gång till och plockade blåbär. 
Vi red också på hästar och plockade 
smultron. Och ibland spelade vi fot
boll. Sedan åkte vi hem, två dagar 
innan skolan skulle börja.

KRISTER LENNER, 
Klass 4.

Nytt •jtån Brobergs!

Prova vår

HEMPÖLSA
Alla lovorda den.

Broberg Orsa AB
Tel 405 45, 400 48
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TECKNING: Sommaren 1957 av 

Toralf Johansen, klass 6

Flickan som var rä dd
Det var en gång en liten flicka. 

Hon var så hemskt rädd, att hon 
måste ha sin mamma med sej jämt 
när hon skulle gå bort. Hon hette 
Ann. En dag sa hon så här till sin 
mamma: Nu blir jag tvungen att gå 
till Lisa, men jag törs inte gå ensam. 
För någon kan komma och ta mej, 
och då får jag ju Ingen docka som 
du lovade mej. Jag har ändrat mej, 
Ann, sade hennes mamma. Vi är så 
fattiga. Så vi har inte råd. Vi blir 
tvungna att köpa det nödvändigaste. 
Nu började Ann gråta, för nog var 
hon lite bortskämd. Du är så dum så, 
sade hon, jag ska flytta härifrån. 
Det finns nog någon bättre mamma, 
som kan ge mig en docka. — Ja, du 
får väl gå då, och se om du hittar 
någon bättre mamma. Ann gick in 1 
rummet och satte på sej långbyxor
na. Och sen gick hon. Men hon hade 
glömt bort, att hon var rädd. När 
hon hade gått en lång väg, mötte hon 
en ful gubbe med långt skägg. Och 
gubben sa: Men se, en sådan fin liten 
flicka! Du ska låta bli mej, sade Ann, 
jag är mammas flicka. Gubben sade: 
Men jag har nog hört, att du ska gå

Se så fräsch ut som 
D ER M ETICS gör Er!
Det e n d a  skönhetsmedlet i världen med 
h y d r o n i s e r a d e  o l jo r .  Demonstreras 
och säljes hos

Tel. Orsa 402 08

TECKNING: På badstranden av 

Marie Thåli, klass 6

och leta reda på en ny mamma. 
— Nej, nej, jag vill hem till mamma. 
Kom och, hjälp, det kommer en ful 
gubbe och tar mej! När hon hade 
sprungit och ropat en bit, mötte hon 
en hund. Han sprang rakt på gubben 
och bet honom i benet. Tack, snälla 
vovve, sade Ann, och sen sprang hon 
hem till sin mamma och berättade 
allt för henne. Mamma sade: Det är 
ju din hund. Jag har fått honom av 
grannen Vet du inte, att du fyller 
år i dag? Och Ann behövde aldrig 
vara rädd mera, när hon hade hun
den med sej. Hon kallade hunden för 
King. Och aldrig hade hon varit så 
lycklig som hon var nu.

KARIN ANGELFELT.
Klass 4.

DUFFEL 
DUFFEL . .  .

till både llickor och 
pojkar är höstens och 
vinterns schlager.

Finnes i en mangfald 
modeller och kvalitéer 
hos

Orsa, tel. 402 19

Den kulna hösten
blir strax lite trevligare 
med en snygg klänning 
och p iffig  hatt från

K .J. Dahls Eftr.
Tel. 401 91

Ingen MARKNAD
utan ett besök som vanligt i

Nva Järnhandeln
j

Tel. 402 52

På grund av bristande utrymme Ät god, och
utför§älje§ vällagad mat

beg. motorcyklar snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

till oerhört billiga 
priser! Orsa-Baren

Vid abonnemang 10 %.

•

BILTJÄNST
Samkväm, supéer
och festmiddagar ordnas.
ölrättigheter

-  Uno Carlsson —

Telefoner 401 56 och 404 90 E ric K ylander, tel. 41060
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«Tornita» kappor och dräk
ter för Er som vill ha något 
utöver det vanliga. De finns 
endast hos oss i övre Dalarna.

«Tiger kostymer och yt
terplagg. Höstnyheterna äro 
många ocli slående.

Diagonalkostymer i stor 
sortering. Prislägen fr. 187: — 
till 2 6 5 :- kr. 1

Höstnyheter av blazer och 
udda byxor har även in
kommit i god sortering.

För den som lider av ischias 
eller reumatism ävensom jä
gare, skogsfolk och utearbe
tare är Ajax underkläder
oumbärliga. Föras i storlek 
4 — 9 samt goss 10 — 16 år.

Gör oss ett besök! 
Se och prova!

Coda marknadspris 
hos

Aug. Larsson
K/B

Manufaktur, Damkappor 
Herre kipering

Tel. 400 21, Orsa

Birgittas vandring
En dag skulle Birgitta gå och ploc

ka smultron. Hennes mor varnade 
Birgitta att inte gå av stigen i skogen. 
Men Birgitta glömde det hennes mor 
hade sagt, så hon kom vilse bland 
skog och snår. Det började skymma 
och Birgitta blev allt tröttare och tröt
tare och sömnigare och sömnigare.

Nu var det alldeles mörkt. Där mötte 
hon rådjursmamman och haren. Rå- 
djursungen tyckte, att det var synd 
om henne och sa:

Sätt dig på min rygg så skall jag 
springa hem med dig. Men när rå
djursmamman fick veta detta, blev 
hon ond. Men ungen satte sån fart 
att det ven i öronen på Birgitta. Un
gen före och mamman efter, men 
mamman var gammal och orkade 
snart inte springa längre.

När Birgitta kom hem, var det re
dan morgon igen. Hon var så glad 
att vara hemma igen. Så här ser det 
ut, när hon var i skogen.

KJELL ELGSTIG, 
Klass 4

Mitt s o mma r l o v
I sommar har jag varit hos min 

moster och mina kusiner. VI har haft 
så roligt och lekt. Och när det reg
nade så har vi setat inne och ritat 
och målat. Och vi har varit ute och 
åkt buss och bil. Jag var hos mina 
kusiner tre veckor.

ANITA ANDERSSON, 
Klass 3

När det gäller mat
— bästa inköpskällan

Erikssons
Tel. 402 33

Myrkaptenen
Det var en gång en myra, som hette 

Axel, för hans axlar var så stora. Han 
hade blivit utkörd ur stacken, för att 
han hade för stora axlar, så att han 
fastnade med dem i gångarna där.

En dag, när han stod vid bäcken, 
kom det en barkbit flytande. Han 
hoppade ut i vattnet och hämtade 
barkbiten. Han skulle göra en båt! 
Men han visste inte hur han skulle 
holka ur båten? Så gick det opp ett 
ljus för honom. Det kom två bark- 
borrare på vägen. Han ropade på. 
dem. De skulle äta ur barkbiten till 
en båt. De höll på två veckor, men 
till sist var den färdig. Den hade ett 
stort lastrum i fören. Där skulle Myr- 
Axel lasta bladlöss. För han skulle ut 
på världsomsegling. Han satte opp ett 
löv till segel, sen gjorde han ett ro
der. Nu skulle han döpa båten. Han 
mjölkade en bladlus och slängde mjöl
ken på fören. Sen rispade han in 
Myran i barken, för så skulle båten 
heta. Han fällde några grässtrån och 
byggde en hamn åt båten. Sen tog 
han en sten till ankare, Ankarkättin- 
gen bestod av ett spindelnät, som han 
tog en tråd av och band fast i stenen. 
Nu började han lasta, han tog två löv 
åt bladlössen. Sen tog han 25 blad- 
löss till kor. En dag gick han till myr
stacken och tog två puppor, som my
rorna hade lagt ut i solen. Han lade 
dem i båten och så seglade han iväg. 
När han hade åkt två meter på bäc
ken, så var han i Myr-Afrika! Han 
såg, hur det kom flytande flera barr 
med alldeles svarta myror på. De 
vände upp baken och sköt myrsyra 
på honom. Nu var de alldeles invid 
båten. Myran Axel hissade segel och 
for, men infödingarna kom efter. Axel 
satt och sköt myrsyra på förföljarna, 
så att det small. Nu fick han se att 
det var två myror till i båten, det var 
pupporna, som blivit färdiga. De fick 
stå på varsin kant och skjuta myrsy
ra. Äntligen gav infödingarna sig, och 
Myr-Axel kunde fortsätta.

TORALF JOHANSEN, 
Klass 5

För erhållande av bästa betjäning:

B e s t ä l l  tid
hos

Nya Damlriseringen
Tel. 404 53
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

II

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

© Värme-, Vatten-,
#  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 400 94

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

Målarmäst. Näs Per Andersson
Tel. 400 67

Omsorgsfull
P E R M  A N E N T N I N G

utföres av

GULLY BOHMAN
Holen, tel. 440 49

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

ARBETSVAGNAR - KÄBKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

I I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS !
Tel. 440 01

G U M M I -  
v e rk s ta  d
Bilringar, Batte
rier, Bensin, O ljor

Orsa
Ringcentral

Alf Andersson  
Tel. 403 55

lllägol om skola och . ■ ■ Forts, fr. sid. 2.
A

några år stått tomt. Först 10 år se
nare kunde skolan flytta in i egna, 
nybyggda lokaler. Skolan hade då 
sedan flera år varit erkänd som kom
munal mellanskola.

Numera är skolan statlig samreal- 
skola med parallellavdelningar till 
alla klasserna. Och tillströmningen 
av elever synes bli allt större.

Slutligen är att nämna, att det 
även finns en yrkesskola i Orsa se
dan år 1929. Bristen på lokaler har 
emellertid gjort, att skolan under 
hela sin tid ej kunnat ha någon hel- 
tidsundervisning utan endast kvälls
kurser eller dagkurser under kortare 
tidsperioder än en termin. Skolan har 
ändå varit mycket uppskattad och 
har fyllt en stor uppgift. Särskilt 
uppskattade har kurserna i maskin
skrivning, bokföring, vävning och 
klädsömnad varit.

Nu fattas bara byggnadstillståndet 
för att få uppföra en särskild skol
byggnad för yrkesundervisningen. 
Det räknas med att denna byggnad 
ska vara färdig till hösten 1958. Då 
blir det väl sörjt också för den prak
tiska undervisningen. Det blir hel- 
tidsundervisning på minst fem olika 
linjer: verkstadsskola för metallarbe
tare, dm för bilmekaniker, husmo- 
dersskola, handelsskola och skogs- 
skola.

Mycket skulle vara att säga om 
undervisningsmetoder, undervisnings
materiel, om lärare och elever, om 
skolans styresmän och förespråkare 
m. m. Men utrymmet tillåter ej myc
ket mer än en kort översikt av den 
yttre skolorganisationen genom ti
derna.

Hjalmar Hedman

*

Sommarlovet
I sommar har jag varit i Furudal 

i två veckor. Jag och morbror Börje 
var ute och fiskade nästan varje dag. 
Ibland fick vi fisk, ibland inte. Sista 
dagen jag var där, fick Börje en gäd
da, som vägde fem och ett halvt kilo. 
Den ryckte till i reven så kraftigt, 
att Börje ramlade med huvudet före 
ner i vattnet. Men han släppte inte 
spöet, han sam till båten och höll i 
sig i kanten och sade åt mej att ro 
1 land. Det gjorde jag, och sen drog 
Börje upp gäddan. Sen gick vi hem.

STIG LINDSTRÖM, 
Klass 7

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.
Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 50037 Mäs s bac k en

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad

Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser och markiser på 

beställning.
Bi l l i ga  pr i s er !

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82, kl 8.oo — 17.oo

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagrar 
Begravningskaffe

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, Listverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
Oljonsbyi), tel. 403 46 

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

Glas, Porslin, Specerier och 
Manufaktur

E R I K  W E S S T R Ö M
£  Utför Värme-, Vatten och
Q  Avloppsledningar av alla
£  slag.

Reel behandling! Billigaste priser! 
Tel. 401 19
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S K O L N Y T T
Lärarna

Utom tidigare omskrivna lärare 
tjänstgör i Kyrkbyn i klass 3A folk
skollärarinnan fru Karin Ohlsén, som 
förut haft tjänst i Lycksele.

Fru Maja Byberg har ledighet ock
så denna termin för tjänstgöring i 
Vika skoldistrikt.

Folkskolläraren Rune Mångs har 
förordnats som tillsynslärare i Han
sjö efter folkskollärare Axel Rosén, 
som avsagt sig uppdraget.

Gymnastikdirektör Inga-Greta 
Thapper har förordnats som timlära
re i gymnastik vid Kyrkbyns skola.

Musikkommittén
för läsåret 1957—58 är samma som 

föregående år, alltså fru Anna 
Kvarnström, fru Gullan Sundberg, hr 
Gösta Strömqvist och hr Arvid Ule- 
ander.
Radioengelska

har vi nu fått i Stackmora och 
Skattungbyns skolor. Därmed är un
dervisning i engelska införd i alla 
folkskolor i Orsa.
Skolskjutsen från Untorp

har tyvärr ej kunnat komma igång, 
då nya vägen Untorp—Näckådalen ej 
blivit färdig.
Nya tjänstebostäder ?

Två lärare vid Digerbergets skola 
uppnår pensionsåldern vid slutet av 
detta läsår. Dessa lärare har båda 
egna bostäder. Det saknas alltså bo
städer för de lärare, som kommer att 
väljas i vår. Skolstyrelsen har därför 
föreslagit fullmäktige att två nya bo
städer under nästa sommar uppföres 
vid skolan. Till bostäderna utgår 
statsbidrag med 36.000 kr.
Metallslöjd

prövas detta år i klass 7 i Kyrk
byn. Undervisningen äger rum i sam- 
realskolans metallslöjdsal och sam- 
realskolans lärare i ämnet, hr Ernst 
Bergkvist, sköter undervisningen.
Lovdagarna

under höstterminen har fastställts 
till 7 okt., 1 nov. och 25 nov.

H . H .

Trollet och grisen
Det var ett litet troll, som hette 

Jockoma. Han bodde ute i skogen, där 
alla andra troll bor. De andra små- 
trollen tyckte, att Jockoma hade en 
ful svans, därför var Jockoma hemskt 
ledsen. En dag, när de andra lekte 
och hade roligt, sprang Jockoma 
långt ut i skogen. Där mötte han en 
gris. Grisen frågade Jockoma, varför 
han var så ledsen. Då sade Jockoma,

att de bara retade honom för sin fula 
svans. Då lärde grisen Jockoma att 
göra knorr på svansen. Sen sprang 
han hem till de andra trollen och vi
sade sin fina svans. Då sade de andra 
trollen, att ingen har så fin svans 
som Jockoma. Sen fick Jockoma lära 
alla de andra stt göra knorr på svan
sen.

ULLA-BRITT SPÄNNAR, 
Klass 3

B ränd KALK och 
KALKSTENSMJiDL

av högsta kvalitéer 
till fö rd e la k t ig a s te  
priser erhållas från

AB Skattungbyns Kalkbruk
M ässbacken T e le fon  50021

Höstnyheter \ skor
inkomna i stor sortering . . . 

Aktiebolaget

Orsa Skomagasin
Orsa Tel. 400 37
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En bra radio 
fordrar en god antenn.
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lare -  bilradio -  grammofonski
vor -  radiobatterier. Radioservi ce
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TECKNING: En tidig vårdag av Lisbeth Berglund, klass 5


