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ORSA SKOLTIDNING.

I n s p e k t ö r e n
h a r a v g å t t .

D :r Karl Linge.

Doktor Karl Linge slutade sin tjänst 
som folkskoleinspektör i Dalarnas norra 
inspektionsområde den 31 dec. 1944. Om 
jag minns rätt, blev han inspektör den 1 
jan. 1915 och har således innehaft denna 
tjänst i 30 år.

Av de nuvarande trettiosju lärarna i 
Orsa är det sju, som är kvar sedan den 
tiden.

Vi hade förut haft prosten Thunberg 
från Sollerön som inspektör. Underteck
nad minns ännu, då denne store man i sin 
stora päls första gången, sedan jag blivit 
lärare i Kårgärde skola, kom in i skolsa
len. Det var en verklig pondus över ho
nom. När vi sedan fingo besök av den 
nya inspektören, kommo både lärare och 
elever ihåg den förutvarande. Till det 
yttre var den nya en liten man, om man 
jämförde honom med Thunberg.

Efter doktor Linges första besök i min 
klass voro barnen missbelåtna. De fingo 
nämligen ej gå hem direkt efteråt, vilket 
de alltid fått förut. Ja, om inspektör 
Thunberg hört på dem de sista lektioner
na på dagen, så gav han dem t. o. m. lov 
ett par timmar nästa dag.

Åren gick. Doktor Linge kom igen, och 
barnen blevo snart bekanta med honom 
och glömde lovet. Ibland höll han själv 
lektioner, helst i räkning och geografi, 
vill jag minnas. Det tyckte barnen var 
roligt och gjorde då allt för att utmärka 
sig.

Under de sista åren har Linge varit 
mycket intresserad av en centralisering 
av vissa skolor här i distriktet för att få 
bättre skolformer. Han hoppades, att det 
skulle bliva klart därmed, medan han var 
inspektör, vilket dock ej lyckades.

Min personliga uppfattning om inspek
tör Linge är, att han är mycket rejäl. 
Om det var något, som han ej var belåten 
med, så sade han det alltid direkt till ve
derbörande. Jag har aldrig hört honom 
”baktala” någon. Han heter Karl, och 
han är en karl. Tack för gott samarbete!

’ ,,r E. K.

Konflikten.
Det hände häromdagen — som så 

många gånger förr. Svante, som han kal
lades av ” dom därhemma” , eller Pricken, 
som kamraterna i skolan brukade säga, 
hade naturligtvis visat upp ett surt och 
plutigt ansikte, föga fagert och uppmunt
rande att se in i. Lintotten stretade åt 
alla håll, och mungiporna gick i sneda 
streck som på en ”lessen gris” . Mamma 
stod — lite het i ansiktet och ändå med 
en bedrövad blick — framför sin avkom
ma och frågade: ”Om jag kunde begripa, 
varför du alltid ska fördärva glädjen för 
oss härhemma genom att svara din mor 
snäsigt och visa en uppsyn, som kan få 
en annan att gråta såpa.”

Svante sa först ingenting, men så gick 
han sin väg, vände sig ännu en gång om 
och svarade: ”Mamma borde väl begripa, 
att när en ser ut invärtes på de hära 
viset, så går det ut över den som råkar 
vara i vägen.” Slog igen tamburdörren 
och visade sig först när kvällsmaten stod 
på bordet.

Den gamla vanliga visan: ungdomen
som tycker att dom gamla är odrägliga och 
oförstående och ” de gamla” , som inte 
längre kommer ihåg vidrigheterna inom
bords, när man befann sig i brytningsåren 
och varken visste in eller ut, avskydde 
andra och hatade sig' själv. Du som är 
mamma eller pappa har kanske en ” ohängd 
drummel” i skolan; han gör dig många 
bekymmer och föga glädje just i de åren, 
då fotterna börjar bli långa blan och ar
marna långa, dinglande labbar, som trivs 
nånstans söderut åt knäna till. Du förstår 
dig inte längre på honom och känner dig 
kanske mest tillfreds, när tamburdörren 
smäller igen bakom honom.

Och ändå — jag undrar om inte den 
olyckligaste och mest förtvivlade är just 
han, som lämnar tamburdörren bakom 
sig. Ty innerst inne känner han en sådan 
borrande längtan efter förståelse och öm
het — på rätta sättet. Men han är generad 
över att visa vad han känner, han bara 
vet, att han känner sig ”så där konstig 
invärtes” .

Borde inte vi pappor och mammor göra 
allt vi kan för att bättre förstå våra 
”ohängda” pojkar i deras kritiska år? 
Förstå, ha ett rymligt hjärta, ha tålamod? 
Ja, just tålamod, en oändlig fond av tåla
mod . . . och inte tjata från morgon till 
kväll om ditt och datt.

Stipendiefonden
I bestämmelserna för Orsa Skoltidnings 

stipendiefond har gjorts en del ändringar. 
Erfarenheten har visat, att många ung
domar, som vid avgången från skolan to
talt saknat studiehåg, efter ett par tre års 
tid fått ny lust att studera. För att kunna 
hjälpa dessa har nu bestämts, att f. d. 
elever vid Orsa folkskolor får söka sti
pendium ända t. o. m. det år, då veder
börande fyller 17 år. Ansökan om sti
pendium skall skickas in före den 1 sept. 
Styrelsen hoppas nu, att stipendiaternas 
antal skall öka med stora skaror studie- 
intresserade ungdomar.

Innan Du söker stipendium, rådgör med 
någon lärare och börja med en kortare 
kurs, så att Du får ordentligt pröva Dina 
förutsättningar att studera pr korrespon
dens! Är du redan stipendiat, arbeta re
gelbundet och lägg ej kursbreven åt si
dan, förrän allt är genomgånget och Du 
får Ditt betyg. Sök sedan gärna stipen
dium till ännu en kurs!

Så följer till slut stipendiefondens 

HEDERSLISTA
över stipendiater, som fullgjort sina kur
ser och ej förut redovisats.

Den femtionionde: Nils Lindberg, Mäss
backen, aritmetik.

Den sextionde: Gunhild Byrén, Torrvål, 
aritmetik.

Den sextioförsta: Mary Eriksson, Kall- 
mora, aritmetik.

T. Kruse.

Kanske du som läser detta själv är en
pojke i just. de där konstiga åren, då allt 
går på tok och ingenting är som man vill. 
I så fall ville jag be dig om en sak. Du 
tycker ibland, att mamma och pappa är 
”odrägliga” , dom förstår dej inte, dom är 
”gammelmodiga” och omoderna. Du kän
ner dig färdig att explodera ibland. Nåja, 
det är bara bra, om det finns lite krut i 
dig, men å andra sidan bör du nog ta dig 
själv i kragen nån gång och ta dig en 
funderare. Det är verkligen inte så gott 
alla gånger att ha med dig att göra, må 
du tro! Och tänk på, att far och mor 
bara vill det bästa med dig'. När du blir 
äldre, ska du förstå det ändå bättre. Som 
präst har jag många gånger stått ute på 
kyrkogården vid öppna gravar, också när 
en pojke i din ålder har varit med på sin 
mammas begravning. Och då har jag sett 
honom stå där — med stora tårar i ögo
nen. Sedan har han lagt en krans på 
mors kista — och då har jag ofta tänkt:
’ En krans på mors kista är bra, men en 
blomma medan mor lever är ändå bättre.”

Ge far och mor en liten blomma ibland 
— medan du ännu har dem hos dig. Se
dan är det kanske för sent . . .

Blomman kan ha gröna blad och vara 
röd eller blå.

Men den kan också heta: hjälpsamhet, 
vänlighet, lydnad. s -v;,

Frithiof Dahlby.
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1. Lars Olsson, klass 4.
Vad är det för ett underligt ljud jag  hör? 
De främmande djuren min jaktfrid stör.
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2. Märta Örhn, klass 4.
Givakt! Vi är mannar ur Sveriges här! 
Att strida i snö och kyla vi lär.

3. Bengt Trygg, klass 4.
Jag vaktar vårt läger, väl gömt i skogen. 
En 43:a på vakt år säker och trogen.

4. Bengt Trygg, klass 4.
Det är inte lönt Ni försöker att spana,

7. Helge Olsson, klass 4.
både stora och små, både tanks och kanoner.

M IL IT Ä R T ID E R
10. Helmer Olsson, klass 6.
tyvärr gick det inte från skolan att skolka.

11. Rolf Turander, klass 3.
Det varit så roligt att ha Er hos oss. 
Men när det blir slut, blir ni glada förstås.

9. Clary Ottosson, klass 4.
Ibland blev vi bjudna att med er få tolka,
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5. Karl Erik Eriksson, klass 4.
var vi slagit läger, kan ingen ana.

6. Lars Myrberg, klass 2.
Fordon vi skådat av alla fasoner,

12. Bengt Helgeson, klass 4.

8. Stig Bäcker, klass 4.
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KONSEKVENS I UPPFOSTRAN.
F ö r s t a  s c e n e n .

En mamma och hennes c:a 10-åriga 
dotter står utanför Ohlséns bokhandel och 
ser på böckerna i skyltfönstret. Dottern: 
”Jag vill så gärna ha den där boken, gå 
in och köp den, mamma!” — Mamman: 
”Nej tack du, du får köpa en Hela värl
den i stället.” — Dottern: ”Men mamma, 
jag v i l l  ha den, gå in och köp den!”
— Mamman strängt: ”Du får den inte, 
hör du!” — Dottern skrikande: ”Jag s k a  
ha den!” — Mamman ännu strängare än 
förut: ”Du får den a l d r i g !  Hör du 
det? Det är inte lönt du tjatar.” Dottern 
gråtande och trotsigt:: ”Jodå, det får jag 
visst det. Jag s k a ha den.”

A n d r a  s c e n e n .
Samma personer men nu i Kooperativa 

affären en kvart senare. Flickan viskar 
något till modern. Modern: ”Tyst!” — 
Dottern viskar igen. Mamman: ”Var
tyst, säger jag. Det är inte lönt du för
söker. Tjata inte om den där boken mer 
nu. Det blir i alla fall ingenting av med 
den.”

T r e d j e  s c e n e n .
Mor och dotter i bokhandeln efter ytter

ligare en kvart. Mamman: ”Ska du inte 
vara nöjd med en Hela världen nu då?”
— Dottern: ”Nej, du vet, att jag s k a ha
boken.” Fröken bakom disken: ”Vad
skulle det vara?” — Modern: ”Vad kostar 
den där boken?” — ”3: 50.” — Mamman: 
”Vi tar den då.” Dottern triumferande: 
”Ser du, att jag fick den då. D e t  v i s s 
t e  j a g  h e l a  t i d e  n.”

K o m m e n t a r e r .
Att jag kom att få höra och se alla dessa 

scener var väl en tillfällighet. Men jag 
tror inte, att samtalet mellan mor och

dotter är något unikt. Hur ofta hör man 
inte föräldrar på fullaste allvar — som 
det tycks åtminstone — säga något till 
sina barn, som de stunden efteråt inte alls 
handlar efter.

” Om du inte gör det, får du heller inte 
följa med till Mora på söndag,” sa en 
pappa. Pojken, som utsattes för denna 
hotelse, inte brydde han sig om att göra 
det han blev tillsagd. Men till Mora kom 
han ändå.

Jag hörde en gång en mamma ropa till 
sin flicka: ”Kom genast in, då du har 
sån hosta! Annars får du aldrig gå på 
bio mer.” Unga fröken brydde sig inte 
mera om tillsägelsen än att hon svarade 
”ja” och fortsatte som förut. Och då jag 
gick förbi platsen en timme senare, var 
hon fortfarande ute med kamraterna och 
lekte. Nästa kväll gick jag för ovanlig
hetens skull på bio. Vem satt på bänken 
framför? Jo, mamman med sin flicka, 
som a l d r i g  skulle få gå på bio mer.

En huvudregel vid all uppfostran bör 
väl vara fasthet och konsekvens. Inte 
många förbud, men det som förbjudes 
skall också vara förbjudet. Inga tomma 
hotelser, som aldrig sättes i verket!

Hur skall barn kunna få aktning och 
respekt för uppfostrare, som ständigt sä
ger det ena och gör det andra? Att så
dana fostrare förlorar greppet om barnen 
är inte att förvåna sig över. Barnen vet, 
att när en sådan mamma säger a l d r i g ,  
så betyder det, att de får den önskade bo
ken om en halvtimme eller att de få gå 
på bio nästa kväll.

Men saken har också en annan sida: 
Barnen blir själva inte så noga med sina 
ord. De får inte klart för sig, vad de be
tyda. De kommer också att utslunga 
tomma hotelser och lova en massa saker, 
som de aldrig håller. Och det är väl inte 
meningen, att uppfostra dem till sådant.

Man vill ju, att pojken ska bli en bra 
karl med tiden. En sådan ska hålla, vad 
han lovar. Och därför ska också far och 
mor, lärare och andra uppfostrare hålla, 
vad de lovar. Har far ” lovat” pojken, 
att han får stanna hemma från en rolig 
tillställning, om han inte sköter sig i ett 
visst avseende, så ska han också stanna 
hemma, om han missköter sig. Har mor 
sagt, att flickan aldrig får en viss bok, så 
ska hon inte gå och köpa den nästa halv
timme. Och har en lärare sagt åt en 
slarvig elev, som brukar strunta i hem
uppgifterna, att han får stanna kvar och 
läsa läxan i skolan, om han slarvar en 
gång till, då ska läraren också hålla, vad 
han ” lovat” .

Flickan, som figurerar i de tre scenerna 
härovan, läser kanske det här och kän
ner igen sig. Jag hoppas hon då själv 
inser, att det inte är så vackert gjort att 
tjata sig till en sak sådär. Men om hon 
skyller på att det är mammas fel, som 
brukar ge henne, om hon tjatar tillräck
ligt, så måste jag förstås hålla med henne.

Det är en sak, som jag faktiskt ska ge 
flickan en liten blomma för. Hon ville 
ha en värdefull bok i stället för en värde
lös tidning. Boken var nämligen en sago
samling av högsta klass, väl värd att läsa. 
”Hela världen” , som modern bjöd ut som 
ersättning, kan knappast nämnas på sam
ma dag. Man kommer nästan att tänka 
på Skriftens ord: ” Om din son beder dig 
om bröd, icke giver du väl honom en 
sten?”

Jag hoppas, okända flicka, att du väljer 
lika förståndigt jämt. Tänk om alla barn 
och all ungdom hade samma goda smak! 
För att nu inte nämna de vuxna!

Därför tyckte jag faktiskt om dig •— 
trots att du tjatade.

Hjalmar Hedman.

T å f
nu inkomna. Gör oss ett besök och vi skola med nöje 
visa Eder vad vi ha. Eller ring, så sända vi gärna våra 
provkartor.
Från fjolårslagret överblivna stuvar och restpartier bort
slumpas. P A S S A  T I L L F Ä L L E T !

Hedins Färghandel, tel. 155, Orsa
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i Dorjan av aexxa ar ernon KyrKovaxr- 
mästaren Hans Damm sällskapet Pro Pa- 
trias medalj, 2:a storleken, anskaffad av 
församlingen genom kyrkorådets försorg, 
för 30-årigt troget arbete i kyrkans tjänst. 
Överlämnandet skedde efter en högmässo
gudstjänst i samband med ett tacktal av 
kyrkoherde Hambrajus och i närvaro av 
ledamöter av kyrkorådet.

Med anledning härav har Orsa Skoltid
nings medarbetare uppsökt Hans Damm, 
som numera bor vid Agdursgården i Born, 
för att höra, vad han har att berätta om 
sit liv och leverne. Han är född i Stack- 
mora den 25 juli 1880 under namn av 
Hans Snäll och son till soldaten Lars Snäll 
och hans hustru Ulars Anna Persdotter. 
Han gick i småskolan i Östra Stackmora 
för Kerstin Dahlberg och i folkskolan det 
första året i Kyrkbyn för Clara Lindqvist 
och därefter de övriga två åren i den då 
nyinrättade Stackmora folkskola, som 
hölls i den nuvarande bystugan av läraren 
Hallin från Ål. Sedan kom konfirmations- 
skolan för pastor Påhlgren. Och därefter 
kom livets arbete------------ .

Det blev jordbruks- och skogsarbete, så 
fort han kunde börja med det. Det var 
utvecklande för kroppen, och det behöv
des för det yrke, den unge Hans tänkte 
på, nämligen att bli soldat som hans far. 
Vid 20-årsåldern gick därför Hans till 
kapten Bjuggren på Blåsenborg för att 
höra sig för, om det fanns någon soldat- 
rote ledig. Jo, det blev så, att han fick 
övertaga en sådan rote, bestående av en 
del bönder i Skattungbyn. Dess huvud
man, Svälas Erik, var med till kaptenen, 
då man överenskom om anställningen. 
Inom den roten hette soldaten Damm, och

det var sed, att den nye soldaten skulle 
ha samma namn. Nu skulle han få utbild
ning och sändes därför till Gävle, där alla 
stamanställda från Dalarna och tre land
skap till genomgingo rekrytskolan. Damm 
tar ned från väggen och visar ett fotografi 
av den byggnad i Gävle, där skolan var 
inrymd. Just det året, 1901, var den stora 
utställningen i Gävle, där bl. a. visades 
den sandstensbrunn, som nu finnes i 
tingshusparken i Orsa. Volontärerna 
fingo inte på sin fritid gå ut på sta’n men 
däremot på utställningsområdet, som låg 
alldeles bredvid deras kasern.

När de sex månaderna gått, som skolti
den omfattade, blevo de nya soldaterna 
kommenderade till Rommehed, där de 
placerades på de olika kompanierna, som 
då hade sitt årliga repetitionsmöte i sep
tember. Rekryterna hade fått utbildning 
att hantera de nya gevär av kaliber 6,5 
mm, som armén just då hade anskaffat, 
och de fingo nu lära de äldre att sköta 
dem. Orsa kompani omfattade 100 man, 
och därav nyanställdes det året omkring 
sex soldater jämte Damm. — ”Det var en 
tid, då livet lekte” , säger Damm. ” Inga 
bekymmer hade man, och ingen trötthet 
kändes, fastän det ibland blev klent med 
nattsömnen.” — Soldatlönen var 200 kro
nor om året. I Orsa hade redan tidigare 
den skatt, som för ändamålet var lagd på 
rotebönderna, överflyttats på jordägande 
socknemännen och utbetalades därför av 
medel från besparingsskogen. Lönen räck
te ju inte att leva på, och därför måste 
Damm, då han kom tillbaka till Orsa, 
fortsätta med jordbruksarbete på somma
ren och skogsarbete på vintern.

Emellertid började han att kasta sina 
blickar på det stora landet i väster, Ame-

rika, dit så många svenskar på den tiden 
emigrerade. Han ville försöka samla ihop 
pengar för sitt tillämnade giftermål, och 
hans kulla lovade att vänta på honom. År 
1910 tog han avsked ur soldattjänsten, 
tillverkade egenhändigt en bastant res
koffert, i vilken han bl. a. packade ett 
halvt dussin nya orsaskjortor, och köpte en 
biljett till Canada för 206 kr. Efter be
svärligheterna på havet kom han så fram 
till en farbror, som bodde i Lack du Bon- 
net. Han skulle där sammanträffa med 
en yngre bror, Anders, som ett år tidi
gare rest till Amerika. Men denne var 
emellertid inte där, och det blev nya re
sor och nya besvär för den, som inte kun
de ett ord engelska. Därtill visade det sig, 
att den hemmagjorda ”trunken’ ’ var allt
för tung, och orsaskjortorna kom han ald
rig att draga på sig i det landet. Han 
träffade dock samman med brodern, som 
arbetade på ett sågverk, där även Hans 
fick anställning. Lönen var i genomsnitt 
omkring 3 dollars om dagen. Arbetsplat
serna växlade, men han höll sig hela tiden 
till jorden och skogen. Det var att hugga 
i och arbeta, och därför saknade han tid 
att lära känna landets förhållanden eller 
språket. Mestadels arbetade han ju även 
tillsammans med svenskar. Damm har 
alltid varit noggrann med sina anteck-

Varför betala dyrt
när Ni till förmånliga priser direkt från tillverkaren kan köpa

Sof for  — Fåtö l j er  — Sängk l äde r
i verkligt goda kvalitéer. Lager av Kompletteringsmöbler, Barn
sängar och Golvlampor. Fåtöljer fr. kr. 45:-, Soffor fr. kr. 280:-.

G U N N A R  O H L I N S  Tapetserareverkstad
Lokal: Andra våningen i C. F. Carlssons Akdonsfabrik. Tel. 538
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Orsa folkskolors skidtävling.ningar, och han tar fram och visar en kas
sabok, där han skrivit upp sina inkomster 
i Amerika. Genom att laga maten åt sig 
själv, som han ju tidigare var van vid, 
kunde han leva på en halv dollar om da
gen, och därför fick han till slut ihop ett 
sparkapital. Efter tre år ansåg han, att 
det fick vara nog, och reste tillbaka till 
gamla Sverige.

Hemkommen gifte han sig 1914 med 
henne, som han givit sin tro, innan han 
reste, Agdur Margit Ersdotter från Stack- 
mora, och byggde sig ett eget hus i sam
ma by. Fadern, Lars Snäll, hade i många 
år varit gravgrävare på Orsa kyrkogård, 
och då han nu var 64 år gammal, drog 
han sig tillbaka från den tjänsten, och 
Hans fick övertaga den. Det var samma 
år, 1914. Han hade ju tidigare varit till
sammans med fadern i dennes arbete på 
kyrkogården sedan 1898, och det har för 
församlingen visat sig i hög grad lyckligt, 
att traditionerna från far till son ha fått 
gå i arv. Hans Damm har ju också en 
son,1'  Erik, född 1916, som även han har 
varit med sin far i arbetet, och vi hop
pas, att han småningom skall övertaga 
kyrkvaktmästaresysslan, för vilken han i 
sin månhet om kyrkogårdarnas och kyr
kans utseende redan tillräckligt me
riterat sig. — Kyrkogårdarna ha ju 
också andra trogna arbetare, särskilt 
dem, som i många år skött om dess 
planteringar, den nu 86-åriga Petts 
Anna Jonsdotter, som varit med se
dan gamla kyrkogårdens tid men som se
dan några år dragit sig tillbaka, och hen
nes dotter, Anna Berg, vilken nu med nit 
och skicklighet förestår arbetet och som 
fått hjälp av Tur Margit Hansson, en 
släkting till Damm. — Första tiden var 
Hans Damm alltså endast gravgrävare, 
men när sedan den gamle Anders Blå, 
även han medaljerad, slutade sin tjänst 
som kyrkvaktare omkring år 1921, erhöll 
Damm även den tjänsten. Genom särskild 
reglering av tjänsterna sammankopplades 
för några år sedan dessutom med kyrko- 
vaktmästaresysslan även eldningen av 
kyrkan, vilken tidigare skötts av Erik Blå, 
en son till Anders Blå.

En gravgrävare kommer genom sitt ar
bete i förbindelse med många sörjande 
människor. ”Den värsta tiden var åren 
1918—19” , säger Dämm, ”då spanska sju
kan härjade. Vi hann inte med att gräva 
gravarna, utan extra hjälp måste anlitas. 
Så gott som varje dag ringde kyrkkloc
korna till begravning.” — Men en kyrk
vaktare får också vara med, då män
niskorna äro glada, och många äro de 
brudpar, som Hans Damm, klädd i sin 
orsadräkt, ledsagat fram till altarrundeln 
i kyrkan. — Damm har alltid varit pålit
lig och i god tid färdig med sina uppgif-

Den sedvanliga skidtävling, som varje 
år brukar anordnas av Orsa skolors idrotts
förening, hölls i år vid Kårgärde skola tors
dagen den 8 mars.

Det var bistert kallt på morgonen. Då 
starttiden var inne hade dock temperatu
ren stigit till 6 minusgrader, så det var all
dels lagom för en barntävling.

Till tävlingen hade anmälts 112 delta
gare, men som det brukar vara vid andra 
stora tävlingar, saknades en del stjärnor 
vid uppropet. De mest långväga hade an
länt till tävfingsplatsen i god tid på mor
gonen, tydligen för att vänja sig vid kli
matet.

För att de tävlande skulle få spara kraf
terna tiil själva tävlingen, hade det i de 
flesta fall ordnats med bilskjutsar för de 
mest IJångväga. Och det var nog välbetänkt. 
För bland kamraterna, som skulle vara 
åskådare och alltså tagit sig till Kårgärde 
för egen maskin, fanns det många, som 
kom fram ganska uttröttade. Olle Klockar 
och Lars Sundin t. ex. sjönk genast vid 
framkomsten ned på en bänk i det full- 
packade avklädningsrummet och började 
plocka fram smörgåsar och termosar med 
varm choklad att styrka sig med.

ter. — Personliga sorger ha förstås också 
drabbat honom. År 1923 dog hans hustru 
efter endast 9-årigt äktenskap, och sedan 
dess ha han och hans son oftast fått reda 
sig själva. Många år senare dog hans far. 
Han såg ut som en tomte med sitt trev
liga vita skägg. Han var mycket pigg 
och kry in i det sista, och ända till han 
var bortåt 80 år, cyklade han utför berget 
i vinande fart.

Pojklynnet sitter fortfarande kvar hos 
Hans Damm, och som minne av soldat
tjänsten hälsar han ibland med stram 
honnör. Det gör han även nu, då medar
betaren lämnar hans trevliga hem.

Erik Göransson

Upprop och nummerlappspåsättning äg
de rum, och så var det kfart för start. Att 
det var en verklig stortävling bevisas där
av, att det även var finskt deltagande. Som 
vanligt åkte kl. 5—6 en 2y2 km:s bana, och 
kl. 3—4 åkte 2 km. Det var fart över åk
ningen och friskt humör. Kanske en del 
åkare tog ut sig väl mycket i början. Då 
en bana börjar med uppförslöpning, är 
detta inte så klokt.

De flesta, som tillfrågades, tyckte banan 
var bra. En flicka klagade förstås över 
att det varit så mycket talijkott i spåret, 
att hon ”snubblat i ett” . Inte ska väl en 
skidåkare snubbla för några tallkottar! 
Och en del ansåg spåret för dåligt upp
kört, så att de kört fel bitvis (till sin egen 
nackdel förstås). Men spåret var ju märkt, 
bra märkt t. o. m. Då det är skare, blir 
det ju inte så djupa spår. Man får se upp 
med märkningen så mycket bättre.

Sedan de sista löparna gått i mål, dröjde 
det en god stund, innan det var klart för 
prisutdeMng. Under tiden arbetade folk
skollärare Rosén för högtryck med att måla 
diplom till alla deltagarna i de vinnande 
lagen. De övriga lärarna hann under tiden 
både räkna ut tiderna och hålla årsmöte 
med skolornas idrottsförening, varvid samt
liga funktionärer omvaldes.

Vid prisutdelningen framhöll folkskollä
rare P. Rudfeldt, som förrättade densamma, 
att de tävlande skött sig utmärkt i spåret. 
De hade med åren lärt sig att uppträda 
alltmera idrottsmannamässigt. Förr kunde 
det hända, att de hindrade kamrater att 
köra förbi och t. o. m. att de dunkade på 
varandra med skidstavarna. Men det var 
i en nu svunnen tid.

Så applåderades och hurrades det fyrfal- 
digt för pristagarna. En hund, som också 
var med men inte kunde räkna till fyra, 
hurrade på sitt vis hela 7 gånger. Och så 
är skidtävlingen 1945 bara ett angenämt 
minne.

Resultat:
Klass 5 och 6, gossar:

1. Per-Erik Bruksner, Kårgärde, 12.10.
2. Åke Nääs, Slättberg, 12.30.
2. Sven Erik Talu, Stackmora, 12.30.
4. Ivar Bastman, Slättberg, 12.34.
5. Bernt Andersson, Hansjö 5, 12.42.

Klass 5 och 6, flickor:
1. Karin Andersson, Stackmora, 13.25.
2. Birgit Persson, Kyrkbyn 6, 14.27.
3. Birgit Bengtsson, Stackmora, 14.40.
4. Astrid Norin, Hansjö 6, 14.49.
5. Ann-Britt Wik, Kårgärde, 14.51.

Forts, å nästa sida!

beställes förmånligast hos

LILJAS Damfrisering
Telefon 306

Våmyheierna
börja nu inkomma. Hos oss får 
Ni kvalitetsvaror till låga priser.

Segers Skoaffär, tet. 232, Orsa

BIRGER LUNDHOLM
Telefon 30

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

och Inteckningsärenden.
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Albert Viksten: HÄLSINGLAND. Lind
blads. 352 s. III. Pris häft. 9: 50, inb. 13: 50.

Ett 40-tal artiklar behandlar Hälsing
lands natur och kultur. Mer än hälften är 
av Vikstens penna. Att alla artiklar skulle 
stå på samma höga plan kan man förstås 
inte vänta bland en så stor samling. Om 
anmälaren därför framhåller Vikstens por
trätt av Nathan Söderblom och Arthur Eng- 
berg såsom de bästa, har han därför inte 
sagt något förklenande om de övriga.

Eftersom Orsa gränsar tillj Hälsingland 
bör boken ha sin givna plats i våra skol
bibliotek, så att vi får lära känna våra 
grannar och deras hembygd.

Hj. H— n.

Sök ej försäkring linset- trivtvicr /
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

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

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

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

Orsa Cykel- & Sportaffär, tel. 281
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

Vulkanisering av cykeldäck.

H a r  Du  h ö r t ?
att hos LARSSONS finnes herrkostymer av hel- 
yllekamgarn. Fina mönster i prislägen fr. 168:—

Konfirmations-kostymer hava också inkommit.

Ang. Larsson, Orsa, fel. 21

K L A S S K O R T .
Från och med detta nummer har red. för avsikt att införa ett eller flera klasskort i 

varje nummer. Alla skolklasser är alltså välkomna med sina bilder. Namnlista bör bi
fogas varje kort. Detta ger ökat värde åt bilden, särskilt med tanke på framtiden.

Början göres i detta nummer med klass 5 i Kyrkbyn (red. har helt enkelt ingen an
nan bild tillgänglig just nu).

Raden längst fram, från vänster: Ester Hultman, Berget, Marianne Larsson, Samhället, 
Kerstin Eklund, Trunna, Ann-Mari Nylén, Västeråkern, Lars Holmström, Västeråkern, 
Bengt RPngnér, Samhället, Sune Pettersson, Trunna, Margot Granlund, Samhället, Sonja 
Karlsson, Bom, och Barbro Hedberg, Samhället.

Övriga från vänster: Karin Lind, Berget, Ma-jt Broberg, Bom, Inga-Britt Lundell, Bom, 
Leif Jacksson, Samhället, Stig Olsson, Bom, Marianne Andersson, Berget, Arne Borgert, 
Samhället, Birgit Brandt, Västeråkern, Carl-Ove Wassberg, Trunna, Tore Johansson, Sam
hället (död hösten 19 H ), Lars Sterner, Väster åkern, Sven Karlsson, Bom, Rolf Keyser, 
Trunna, Per-Olov Persson, Trunna, Britta Larsson, Samhället, Gerd Eskilsson, Bom, Britt 
Roos, Samhället, och Karin Bertas, Västeråkern.

Lärare: Hjalmar Hedman.
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BOKNYTTJeanna Oterdahl: DE SJUNGANDE
LÖVEN. Sagospel för stora barn och små. 
Lindblads förlag, Uppsala. 174 s. III. Pris 
häft. 5: 75, inb. 8: 50.

Här finns elva alldeles utmärkta sago
spel, varav några är tonsatta av Oskar 
Lindberg, Torsten Rantzén och Gunnar Tu- 
resson. Tyvärr finns endast musiken till 
ett sagospel med i själva boken. Det äi 
Turessons tonsättning till ”De stolta mäs
tarna” , som vi stiftat bekantskap med i 
Lyckoslanten.

Författarinnans namn är tillräcklig bor
gen för att både innehåll och form står på 
ett högt plan. Rekommenderas för skolor 
och skolbibliotek.

Hj. H— n.

Orsa ioiksk. . . Fost.s. fr. fö reg . sid a . 

Lagpris:
1. Stackmora 66.56.
2. Kårgärde 68.40.
3. Kyrkbyn 6 69.40.
4. Hansjö 6 71.16.

Klass 3 och 4, gossar:
1. Bengt Trygg, Stenberg, 10.20.
2. Rolf Levenius, Hansjö, 10.24.
3. Stig Halvarsson, Stackmora, 10.48
4. Rolf Nilsson, Stackmora, 11.02.
5. Göran Bruksner. Kårgärde, 11.06.

Klass 3 och 4, flickor:
1. Britta Forsberg, Torrvål, 11.50.
2. Gerd Broberg, Kyrkbyn, 11.57.
3. Britt Norin, Hansjö, 12.08.
4. Margot Wallberg, Stackmora, 12.10.
5. Margot Öhrn, Stackmora, 12.19.

Lagpris:
1. Hansjö 4 57.01.
2. Stackmora 58.21.
3. Kyrkbyn 4 59.59.
4. Kårgärde 60.07.

H. H.
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Skogvaktare Per Eriksson berättar:

Ett minne från Bäckeråsen
Det var år 1927. Barkborrarna härjade 

i såväl bolagens som enskildas skogar. 
Skogvaktare Petterson hade stränga or
der från skogsförvaltaren att hålla ögonen 
öppna, så att de små skalbaggarna ej finge 
för stor hemvist på bevakningstrakten.

Från Unån företogs en inspektionsresa 
till Tandbergs fäbodar. Där tog P. in i 
fäbodstugan och frågade vallkullan, om det 
syntes någon torrgran på de skogsskiften, 
vars rågångar markerats med rödfärg? 
Vallkullan tänkte grundligt på frågan, och 
så kom svaret: ” Har här funnits någon 
torrgran, så har väl bondgubbarna fraktat 
den hit till vallen som bränsle, men jag 
har ej sett några sådana angrepp, åt
minstone ej i år.” Lugnad av vallkullans 
sakljga utredning slog sig P. ned i lugn 
och ro på den långa britsen i fäbodstugan 
och sökte reda på något ätbart i rygg
säcken. Vallkullan bjöd på en liter nysi- 
lad mjölk, under det hon sökte utforska 
de senaste nyheterna från hembygden. 
Till slut frågade hon: ”Du har väl ej hört 
eller sett någon ko, som kommit bort från 
grannfäboden Bäckeråsen?” — ”Nej” , sva
rade P., ”jag har ej hört någon, som fun
nit något främmande kokreatur, åtmin
stone ej i Trullbo eller Djupnäs, där jag 
senast varit på besök.”

P. fortsatte sedan färden för att med eg
na ögon utforska barkborrangreppen. Han 
kom så småningom i närheten av Bäck- 
éråsens fäbodar. Då bolagsskiftet var 
översett, ställdes färden efter en liten 
gångstig mot fäbodvallen. Ett par hundra 
meter från vallen fann P. en ko, som en
dast kunde gå på frambenen. Bakdelen 
syntes vara förlamad. ”Här är kon, som 
är eftersökt, tänkte P. En ryggskada var 
tydligen orsaken till att kon varit borta.

Om några minuter kom P. fram till fä
boden. Den första frågan som ställdes till 
vandraren var, huruvida han under sina 
resor sett eller hört utav någon ko, som 
försvunnit från vallen för en vecka se
dan. ”Vi har letat, och vi har annonserat 
i ortens tidningar, men ingen synes ha 
minsta aning om var kon finns. Vi har 
letat efter alla diken, som skogvaktarn lå
tit gräva här omkring, men utan resultat.” 
P. satt fundersam en stund, men så tänk
te han: ”Jag skall pröva deras vidskeplig
het en smula,” och så blev svaret nekan
de. P. frågade efter nattlogi och blev hän
visad till en hölada ute på vallen. Mot

kvällen kom x-yggsäcken fram, och en 
mugg mjölk framsattes att skölja ned 
torrskaffningen med.

Under måltiden frågade P.: ”Ni har väl 
ej händelsevis något starkt här i fäbo
den?” Vallkullorna, som väl förstod P:s 
mening med starkt, svarade, att här an
vändes ej något sådant. ”Det var tråkigt 
det. Jag lärde mig under min tjänstgö
ring i norra Alf ta av en järvsöfinne att 
söka reda på saker, som kommit bort, ge
nom att se i brännvin. Jag tänkte, att jag 
möjligen kunde leta reda på er ko med 
tillhjälp av min konst.” — ”Ja, det var 
tråkigt, att vi ej har ingredienserna, så du 
får göra ett försök. Vi har ju hört förut, 
att den metoden användes av våra för
fäder, men vi trodde ej att det numera 
fanns någon, som kunde konsten, sedan 
Troll-Svan på Höghed dött.” Nu uppgick 
ett ljus för vallkullorna. ”Vi har ju salu- 
brin här som husmedicin.” — ”Nej, det 
duger éj” , sade P. ”Jag måste inmundiga 
minst hälften av varan, om jag skall se i 
den andra hälften, var den bortkomna be
finner sig. I salubrin är det kräkmedel, 
och jag vill ej orena här i fäboden.” . Ef
ter en stunds betänkande frågade P.: 
”Ni har väl friskt källvatten här i fäboden, 
om jag möjligen skulle göra ett försök 
med sådant?—•” — ”Ja, för all del. Så
dant finns det gott om.” — ” Gå då efter 
ett dricksglas, gå sedan till ladugården 
och in i spiltan, där kon stått, gå motsols 
med glaset och kom sedan in till mig får 
jag se om jag kan vara er till någon 
hjälp!”

Efter att ordagrant ha utfört alla in
struktioner med vattenglaset lämnades 
det slutligen till P. ”Ja, om vatten kunde 
användas vore jag tacksam, ty starkt är ej 
i min smak, men i sådana fall måste ju 
ändamålet helga medlet.” P. smuttade 
på glasets innehåll, varunder han halv
högt mumlade: ”Sinus cosinus kolikvint,” 
tittade ytterligare i glaset och upprepade 
samma formel eller besvärjelse, om man 
så vill kalla den. Vallkullorna spetsade 
öronen. Det var tydligt, att skogvaktaren 
med sina trollformler sökte framkalla kon 
i vattenglaset. ”Nej, det här går visst 
klent. Vatten är nog bara vatten. Vid 
det här laget borde jag allt sett kon,” sade 
P. Ytterligare kom formeln till använd
ning. Efter en stunds tittande i glaset frå
gade han: ”Var kon vit?” — ”Ja, det är

hon,” löd svaret. ”Jag börjar allt 
se henne rätt bra nu! Hon lever och 
ligger på marken ej långt från vallen, det 
ser ut som hon går och äter, fast hon lig
ger, men kanske vatten ej ger så säkert 
utslag som starkare saker. Ja, vi går nu; 
få se om vatten är missvisande?

Med vallkullorna i sällskap gick P. ett 
stycke efter vägen åt Slådåborgs fäbodar. 
Då de gått en kvarts timme, stannade P. 
och sade: ”Längre bort från vallen kan 
kon ej ligga, om jag såg rätt i glaset. Men 
vatten är nog för svagt. Vi vänder om. 
Kanske väderstrecket är orätt?” Komna 
tillbaka till vallen tog P. vägen, som han 
följt från bolagsskiftet, och efter tio mi
nuters gång påträffades kon. Döm om 
vallkullornas förvåning! De hade sökt 
en hel vecka, och nu hade man funnit kon 
efter några minuters sökande med till
hjälp av ett glas vatten och några för dem 
ofattbara besvärjelser, vari ”ko” ingick i 
vartannat ord. Det var för underligt. 
Skogvaktaren kunde gott inta en rang
plats bland Egyptens trollkarlar, den sa
ken var odisputabel.

Om han nu även kunnat ställa så, att 
kon kommit till vallen och in i ladugår
den, hade allt varit gott och väl. ”Nej, 
ni skall ej ställa för stora fordringar på 
mig. Jag kan ej göra några underverk, 
men jag skall göra vad jag kan även i den 
vägen” , lovade skogvaktaren. Han hade 
på vägen till vallen träffat några huggare, 
som sade sig ämna gå till fäboden på kväl
len och köpa mjölk. Till dem satte han 
nu sitt hopp beträffande frakten av kon 
till ladugården. ”Ja, vi går nu och häm
tar en gödselsläde, som står vid ladan på 
vallen. På den lägger vi halm, och innan 
ni mjölkat i kväll är nog kon på sin plats 
på vallen.”

Kvällen kom och med den huggarlaget. 
”Nu gubbar skall ni komma och hjälpa 
till med en ko, som vi har liggande en bit 
härifrån.” Sällskapet ställde kosan till 
kon, och med förenade krafter kom hon 
enligt P:s löfte till fäboden på kvällen.

På morgonen, när skogvaktaren skulle 
gå, blev det fråga om ersättning för be
sväret. ”Ja,” sade P., ” jag tar aldrig be
talt, men en sak vill jag säga. Om ni 
talar om för edra grannar, att jag kan leta 
reda på bortkomna kreatur på det sätt jag 
gjort, så jag blir besvärad av att i höst 
få springa på alla fäbodställen och söka 
reda på deras bortkomna kor, då kommer 
jag att vända på konceptet. Jag kan 
även ordna så, att korna kommer att ligga 
borta, att det blir svårt att kärna smör 
jämte en hel del andra saker, som ingår 
i min konst.”

De lovade att vara tysta, och de tego.

E l e k t r i s k a
spisar, plattor, bakugnar, 
varmvattenberedare. 
A RMA T U R 
A S E A  R A D I O

M o r a -O r sa  E lek tr isk a  A.-B.
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Årets nya BARNVAGNAR

Carl  A. Pet te rss on

Sovplats för 800 
personer sökes!

Med anledning av det stora kyrkosångs- 
möte, som kommer att hållas i Orsa, väd
jar härmed Orsa Kyrkokör till alla, som 
kunna utbjuda ett eller flera rum med 1— 
2 bäddar för natten mellan 9 och 10 juni, 
att anmäla detta snarast och senast den 15 
april till körens sekreterare, fru Signe Sten- 
kel, tel. 173. Det är en hederssak för vår 
bygd, att kyrkosångsförbundet skall bli 
väl mottaget, och vi hoppas därför att så 
många som möjligt vilja hjälpa till med 
sångarnas inkvartering.

För ORSA KYRKOKÖR:
A. Hambrceus E. Göransson

Slipstensloppet.
1945 års slipstenslopp kördes i Skattung- 

byn den 26 felbr. Deltagarantalet var 86.
Prislista.

Gossar, kl. 5—6, 2,5 km.
Lagpris för tremannalag: Åberga. 
Individuella resultat:

1. Bror Jons, Å., 11.38.
2. Gösta Kallman, S., 11.45.
3. Arnold Lovar, Å., 11.49.

Flickor, kl. 5—6, 2,5 km. -
Lagpris för tremannalag: Skattungbyn. 
Individuella resultat:

1. Ingrid Andersson, Å., 13.38.
2. Iris Karlsson, S., 13.44.
3. Ebba Pettersson, K, 14.15.

Gossar, kl. 3—4, 1,5 km.
Lagpris för tremannalag: Nederberga. 
Individuella resultat:

1. Väinö Larsson, N., 6.53.
2. Kjell Blixt, K., 7.17.
3. Lennart Erkapers, K, 7.17.

Flickor, kl. 3—4, 1,5 km.
Lagpris för tremannaljag: Skattungbyn. 
Individuella resultat:

1. Barbro Kallman, S., 7.58.
2. Berit Kvarnström, N., 8,00
3. Emma Bohlin, S., 8.37.

GLAD PÅSK
blir det med goda inköp. 
Påskhandla därför i våra 
butiker.

BftOflEM&S Livsmedel
Orsa

Gossar, kl. 1—2, 750 m.
Lagpris för tremannalag: Kallmora. 
Individuella resultat:

1. Enar Enocksson, K., 2.37.
2. Per-Erik Eriksson, iS., 2.41.
3. Harald Pettersson, K., 2.42.

Flickor, kl. 1—2, 750 m.
Ingen lagtavlan.
Individuella resultat:

1. Eivor Eriksson, N., 2.52.
3. Berit Fallgren, K., 2.53.
3. Ulla Kristensen, K., 3.03.

Svar
på gåtorna å sid. 16.

1. Katten.
2. Trefotsgryta med båge över.

Våteto melodi 1995
Med ovanstående åsyfta vi givetvis klädmodet, som ju varierar 
från år till år. Då ju vår firma sedan gammalt är känd för att 
alltid vara först med nyheter; vilja vi här nedan endast göra en 
kort beskrivning av modet 1945.
Kostymer, både blått och brunt, såväl en- som tvåradiga. 
Trenchcoats i den engelska R. L. F.-modellen.
Även de populära poplinrockarna finnes i ovanstående modell.

Schlagern även denna vår och sommar:
Blazer och udda byxor. Finnes i olika färger och mönster.

Viktiga detaljer - ekiperingsartiktarna.
Hatt, skjorta, slips m. m. bör väljas med omsorg. Vi föra de för
nämsta fabrikaten i ett flertal olika färger och mönster, som gör 
det möjligt för oss att tillfredsställa de flesta smakriktningar.
Ni vet väl, att vi även föra damkappor och dräkter i en av
delning helt skild från den övriga affären.

t& J u jlu u L s
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S m å p r a t .

”E f t e r t r y c k  f ö r b j u d e s  utan 
angivande av källan” brukar vara en stå
ende fras i många tidningar och tidskrif
ter. Vi har ibland också anledning att 
ta in den i Skoltidningen. Över hundra 
tidningar från alla delar av Sverige har 
publicerat text ur O. S. Vi är glada över 
denna uppmärksamhet. Så gott som samt
liga har även angivit, att texten lånats ur 
vår tidning.

I sista numret av O. S. hade vi ett litet 
stycke om ” flickornas framtidsplaner” , 
som också fått äran att ”åka runt” i bl. a. 
flera dalatidningar. Men ingen har an 
givit, att det kommit från Orsa. Vi skulle 
vara tacksamma, om Orsa Skoltidning an- 
gåves som källa, när text lånas ur den.

Vår tidning
har , för sista räkenskapsåret gett ett bra 
ekonomiskt resultat. Inkomsterna har 
uppgått till kr. 4,550: 63, varav för annon
ser kr. 2,602: 95. Utgifterna har gått till 
kr. 3,701: 65. Årets nettovinst blev alltså 
kr. 848: 98. Detta är det bästa resultat 
vi något år uppnått. Till stipendiefonden 
har överförts 400 kronor.

Femtonde året
kommer nu vår tidning. Vi är inte lite 
stolta över detta. Därför har vi heller 
inte längre kunnat låta bli att ange tid
ningens ärevördiga ålder på första sidan 
fr. o. m. detta nummer. Skoltidningar 
börja finnas lite varstans i vårt land, men 
det brukar oftast bli bara några enstaka 
nummer. Att en tidning kommit regel
bundet med 4—6 nummer pr år sedan 
1931 torde vara något enastående, som 
ställer O. S. i särklass. Eller kan någon 
annan skoltidning anmäla sig som jäm
ställd?

Det tycks vara
en vanlig tro bland utsocknes folk, att

Skoltidningen har ett större kommunalt 
anslag, eftersom den kunnat existera så 
länge. Det måste därför upplysas, att tid
ningen inte har något som helst anslag 
från något håll. I stället har den under 
årens lopp överlämnat ganska stora sum
mor till stipendiefonden, varjämte halva 
nettovinsten på Barnens Dagsnumren 
överlämnats till Barnens Dag. Sådant är 
möjligt tack vare stort intresse från an- 
nonsörer, lösnummerköpare och prenu
meranter. Men därjämte bör också fram
hållas, att allt arbete göres praktiskt ta
get utan ersättning. Annars skulle nog 
tidningen snart vara konkursmässig.

Konkursmässig
blir nog säkert föreläsningsföreningen 
snart, trots anslag av både stat, kommun 
och municipalsamhälle, om orsaborna inte 
få större intresse för föreläsningarna, än 
vad de haft nu ett tag. På konserten, 
som inledde vårprogrammet, såg man 15 
orsabor. Hade inte ett 30- tal militärer 
hjälpt upp situationen, skulle nog kon
sertgivarna ha tappat humöret alldeles. 
Och på de övriga föreläsningarna har 
åhörarsiffran hållit sig mellan 20—30. Det 
är ju rent skamligt för Orsa. Arvfienden 
Mora räknar ju åhörarna i flera hundra
tal. Var finns medlemmarna i ABF på 
föreläsningskvällarna? Var är de poli
tiska och ideella ungdomsföreningarnas 
medlemmar? Var är nykterhetsfolket?

Hjälp Stockholm!
Till Orsa skoltidning har anlänt ett cir

kulär från ”Södra förstädernas musik
cirklar” i Stockholm. Nämnda förening, 
som bildades för endast fyra år sedan, har 
redan 200 medlemmar fördelade på nio

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 !

musikcirklar. På programmet står, utom 
musik, även teckning, målning och språk. 
Föreningen är alltså väl värd stöd och 
uppmuntran.

På landsbygden har vi ju som bekant 
sedan länge haft dylika musikcirklar, och 
därför förstå vi så väl uppmaningen i 
ovannämnda cirkulär: ”Skänk musikcirk
larna de instrument, som ni själv inte har 
behov av!” Penningbidrag mottages också 
så den, som till äventyrs inte skulle ha ett 
instrument att ge bort, behöver inte vara 
rådlös. Du, som haft rikliga tillfällen till 
studier, skänk en slant, så får någon kun
skapstörstande stockholmare möjlighet att 
lära sig språk och teckning. Så kan en
skilda och föreningar skänka de musik
instrument, som de inte behöver. Enbart 
folkskolornas i Orsa musikcirklar borde 
ju kunna leverera en imponerande sam
ling flöjter, klarinetter, bastubor, violiner, 
pukor och allt vad det heter. En och an
nan flygel skulle kanske också kunna und
varas. Var inte knussliga! Det är ju så 
synd om stockholmarna, som har så få ut
bildningsmöjligheter och så långt till alla 
skolor. Vi får ju snart xylofoner!

Ett tack.
Ingenjör Ragnar Liljegren, som under 

en följd av år varit ordförande i skolsty
relsens byggnadskomitté, frånsade sig vid 
senaste årsskifte detta uppdrag.

Med skicklighet och framsynthet har 
han under de gångna åren planlagt många 
ombyggnader och reparationer av skol
salar och lärarbostäder. Hans krav på 
moderniseringar i samband med dessa ar
beten mötte inte alltid förståelse, men 
framtiden kommer säkert att visa, att hans 
uppfattning i längden står sig bäst, liksom 
hans princip att göra en sak i taget och 
göra den bra.

Då han nu lämnat denna arbetskrävan- 
de och ansvarsfulla post, vill O. S. fram
föra ett tack för gott arbete.

A. L.

@1119 K Ä l t U G Å
G

l

Landets ledande fabriker äro 
representerade genom oss.

blottar obarmhärtigt skavankerna på Edra tapeter. - Ni 
behöver säkert göra om ett eller annat rum nu till helg
erna och det skall bli oss ett nöje få visa vår kollektion, 
som i år är omsorgsfullare vald o. rikhaltigare än någonsin.

- P R I S E R N A  O F Ö R Ä N D R A D E -

O R S A  F Ä R G H A N D E L
Telefon 340 — Y. Ferneman — Telefon 340
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FRÅN SKOLBÄNKEN

En utflykt.
En dag för några månader sedan skulle vi 

inviga Hornberga skola till lägerplats för 
Norra Dalarnas scoutförbund.

Det var jag och några pojkar till från 
”Vargungarna”, som startade med patrullen 
Räven. De andra vargungarna hade åkt med 
Höken och Falken.

Klockan var halv tolv, när vi åkte från 
skolan.

Det gick bra ända upp till Bjus. Där bör
jade de minsta pojkarna bli trötta. Vi stan
nade och tittade på klockan. Om tio minuter 
skulle invigningen börja. Vi visste inte hur 
vi skulle göra med dem. Men så kom vi 
överens om, att de, som skulle ställa upp med 
patrullflaggorna, skulle åka före. Jag fick 
ta Rävens flagga, för Olle ville åka med de 
mindre, ifall det skulle hända dem något. Vi 
trampade på allt vad vi kunde.

Invigningen skulle just till att börja, när 
vi kom upp. Pastor Löv började med ett tal. 
Sedan blev det en översikt om lägren i som
mar, som kårchefen Tore Kruse talade om. 
Sedan sjöng vi en sång.

Efter invigningen fick vi gå omkring och 
titta. I ett av rummen nere vara det sov
rum. Uppe var det matrum.

Efter allt detta åkte vi hem. När vi kom
mit upp på vägen och skulle åka, gick Val
ters framaxel av på cykeln, så han fick åka 
bil hem. Annars gick det bra ända hem.

Carl-Ove Wassberg. Klass 5.

Alla mom yrket
förekommande arbeten utföras 
Verkstad i Godtemplarhuset

Målarmästaren Aksel E. Roseen 
Verkstaden Tel. 265, Bostaden Tel. 253

BARNVÅGAR, VÄRMELAM
POR, KVARTSLAMPOR

uthyres - säljes

Orsa Färghandel
Tel. 340 -  V. Ferneman -  Tel. 340

Vårvinter.
Nu vintern börjar ta slut
och barnen lockas då ut
att åka på skaren när solen skiner,
det går så fort, så det viner.

Nu sälgens kissar börjar att slå ut 
och snön börjar smälta vid varje knut. 
Björkens knoppar blir gröna 
och de äro då så sköna.

Sedan smälter snön,
och fåglar sitta och kvittra i rönn.
Ds äro så glada i hågen 
för att kommen är våren.

Ines Pettersson. Klass 4.

På fest.
En flicka i Skattungbyn heter Gunnel. 

Hon är snälf. Vi var i söndagsskolan. Vi 
fick söndagsskoltidning. Vi sjöng och vi 
fick saft av en tant. Det var så varmt in
ne. Så fick vi kakor på ett fat. Det var 
gott.

Gunnel Eriksson. Klass 1.

£inoteumfernissan 
titt Påsken heter

47-an
— torkar över natten — 

Den finns hos

Hedins Färghandel
Telefon 133 Orsa

En tomtehistoria.
Det var en tomtefamilj som bodde i en 

lada. Tomtegubben var så gammal, att han 
orkade inte gå med julklapparna. En jul 
sade han till gumman sin, att hon skulle få 
göra det. ”Ja, gärna” , svarade hon. I för
sta stugan, som hon kom in i, var det bara 
en gubbe hemma, han låg och sov. När 
gubben vaknade och fick se tomtegumman 
stå vid dörren, blev han så arg, att han 
sprang upp och jagade ut henne. Men rätt 
som det var, snavade gubben, och han svor 
och var så arg, sen gick han hem. Men 
gumman fortsatte att gå. Nästa gård hon 
kom till var det ändå värre. Där sprang 
allihop efter henne, men hon sprang ifrån 
dem. Tredje gården hon kom till, lyssnade 
hon utanför stugan, där hörde hon, hur de 
stimmade och voro så arga. Då gick hon 
förbi. Men i fjärde gården hon kom till, 
fanns det flera barn och de var så snälla. 
Där delade hon ut sina julklappar, och det 
var så trevligt. Sen gick hon hem till gub
ben. Snipp snapp sno-rum, nu är hela sa
gan slut. Tore Jämten. Klass 3.

En elefant på cirkus.
När cirkusen kom, gick en man in till 

elefanterna. En tog mannen på snabein 
och lyftade honom. Då blev mannen ond. 
Sen när cirkusen började, tågade elefanter
na in, och så gingo de runt omkring en man. 
Sen satte de sig på några runda stolar.

Mårten Per-Erik Eriksson. Klass 2.

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 ,  Bo
uppteckningar och Arvskiften.
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 4 0

Hätsa soten med

nya G a rd in e r
Finnes i olika prislägen. 
Rutiga från kr. 1:65 
Blommiga » 2:25

Koop. Sören. Ovan Siljan
Manufakturavd.
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Anna Haglund, klass 2.
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Til l  P å s k e n  . . . Herr- & Gosskosty- K a p p o r ,  U1 s t rar ,
mer, T r e n c h c o a t s , Handväskor, Hand-

CJ-̂ eevLicf-a aclt

Let vetvae, beet yujLsLäcf.en.
Sl ipsar ,  Sk j o r to r ,

skar, P a r a p l y e r ,  
Kapptyger o. Klän-

Sportmössor, Tröjor. ningstyger.

Emma Olsson, tel. 125, Orsa

TECKNING: Edvin Jansson och L if i Hökenberg, 
16:de Vasaloppet av 

Ors Gunnar Andersson, klass 6.

En julsaga.
Nu ska jag skriva en julsaga om tom

tarna. Det var en gång två tomtar, som 
bodde i skogen i en lada. Tomtarna hette 
Nisse och Trisse. Nu var det julafton, och 
de skulle ut och dela ut julklapparna. Nisse 
han tog säcken, och Trisse tog kälken. Och 
så gick de. När de hade gått ett stycke, 
kom de till en stuga. Där stannade de. 
Men så sade Nisse: ”Tro om det är några 
snälla barn i den här stugan!” ”Men se” , 
sade Trisse, ”där står ett fat med julgröt 
i!” ” 0, så härligt” , sade Nisse. Och i fa
tet var det två skedar. Så satte de sig att 
äta. ”Är den inte god?” sade Trisse. ”Jo” ,

En militärövning på Born.

En dag skulle militärerna ha övning på 
Born. De skulle börja kl. 8.30. Jag var 
sjuk, så att jag inte fick vara ute och där
för gick jag upp till min bror Anders. 
Han har en stor fin radio, i vilken vi kun
de höra militärernas utsändningar på kort
våg. Det var tanksar och bilar och mili
tärer överallt, vilka vi såg genom fönstret.

Strax före övningen hörde vi, hur de an 
ropade olika platser.

De sade: ”Vänstra hörnan till högra hör
nan, klart, kom!” — ” Högra hörnan upp

sade Nisse. Barnen inne i stugan de und
rade, varför tomtarna inte kommo nån 
gång. Men då hörde de, att det knackade 
på dörren, och Nisse och Trisse kom in. Och 
barnen blev så glada. Så frågade de om 
det fanns några snälla barn. Och barnen 
sade ja. Så delade han ut julklapparna. 
Ulla hon fick en kälke, och Evert fick en 
leksaksbil. Odh så gick tomtarna. Men 
när de kom ut, fanns inte kälken där. Då 
gick Trisse in och frågade, om de hade sett 
kälken. Men de sade nej. Så gick Trisse 
ut. De letade så, men de hittade den inte. 
Då hörde de något ljud borta ifrån skogen. 
Då såg de ett troll, som stack fram huvudet 
mellan ett par granar. Men då tog Trisse 
av sig luvan och trollade. Och så stod käl
ken framför dem. Och de blev så glada. 
Nu for de till en annan gård.

Inga-Britt Lidberg. Klass 2.

TECKNING: I  full fart av 
Georg Lindberg, klass 5.

fattat, klart, kom!” — ”Ni skall vara 
marschldara, jag repeterar. Ni skall vara 
marschklara kl. 8.30, klart, kom!” — ”Upp
fattat, klart, kom!” — ”Klart, slut!” Se
dan bl|ev det tyst en stund i radion, men 
Anders öppnade fönstret, och då hörde vi, 
hur det smattrade med kulsprutor och ge
vär, och hur tanksarna surrade och sköto. 
De började igen med sändningar i radion, 
men det var tanksarna. ”Örnen ett, från 
Örnen två” , o. s. v. De sade allt möjligt. 
”Fienden viker, fienden är beredd till an
fall vid järnvägen” . Mycket mera sade de. 
De höll på och krigade till tretiden.

Vi brukar höra flygmaskiner i radion 
också. Det skall hli hemskt mpgt att höra 
i radion, då den stora fältövningen börjar.

Nils Klockar. Klass 6.

VÅREN AR PA VAG z l  v i lvek vt ka, tetlatt / å tt tn v a t n y L etetn a !

I Damkappor
kunna vi redan visa 
Er de första vårmo
dellerna. Där möter 
Er glada överrask
ningar i både model
ler och färger men 
alla kappor med det 
t r a d i t i on e l l t  goda 
snitt, som Ni varit 
van att se hos oss.

Kostymerna
för våren ha också 
b ö r j a t  k o m m a  in. 
Trots alla besvärlig
heter kunna vi er
bjuda kvaliteter, som 
äro förbluffande bra 
till rimliga priser, el
ler vad sägs om en 
e l e g a n t  kamgarns
kostym för 154:- kr.

Konfirmationen
blir aktuell när som helst. 
För pojkarna ha vi bra 
kostymer, mörka med dis
kret randning till 83:- och 
102:- kr. För flickorna ett 
gott urval av vita klän
ningstyger från kr. 3:30 
m., strumpor, underkläder 
och vantar.

K V A L I T E T

t i l l  v a r j e  p r i s !
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u c t __^ Blåställ i prima 4:skaft
( f

Damfriseringen Blusar, vanlig och hängselbyx, Overalls, Spels-
s*' ). byxor, Korderojbyxor, Storvästar, Arbetsskjor-

Äkta oljor, förstklassiga apparater 
- garanti för bästa resultat.

tor, Lumberjackor. Allt i stor sortering hos

Telefon 453 Ang. Larsson, Orsa, tel. 21

Julklappsbestyren.
Det var dagarna före julaftonen. Lilla 

Lars och Maj från ”Lillebo” satt framför 
brasan i kammaren och undrade, hur de 
skulle få pengar till julklappar. Med ens 
rann en ljus idé upp för Lars. Det förut 
ganska buttra ansiktet lystes upp av ett 
ljust leende. Han utropade: ”Jag vet det!” 
— ”Vad vet du?” undrade Maj. — ”Jag 
vet, vad vi kan förtjäna pengar på” , sade 
Lars. ” Men tala om det då!” utropade Maj. 
”Jo” , sade Lars, ”jag ska hugga julgranar, 
och du kan väl bryta enriskvistar, eller 
hur?” — ”Jo visst, men vad ska vi med 
granarna ooh enriskvistarna?” undrade 
Maj. ”Vi säljer dem på torget förstås” , 
svarade Lars. Och i sin glädje drog han 
upp systern ur stolen och dansade runt med 
henne, ooh snöflingorna utanför fönstret 
dansade med dem.

Följande morgon gick Lars och Maj tidigt 
till skogen. Det var nu dagen före julafto
nen. Lars hade tagit med sig sin yxa, som 
han fick förra julen, och Maj hade tagit en 
kniv. Nu började de att jobba av alla kraf
ter för att få så mycket som möjligt att 
sälja. De hade också tagit med sig en kälke. 
Nu lassade de på fulla kälken och drog den 
med sig hem. De ställde granarna utanför 
stugan och bar in enriskvistarna i förstu
gan.

Dagen därpå var det julafton. Då hade 
barnen brått att komma upp på morgonen. 
Så fort de hade ätit gröt, så bar det i väg 
till torget. Där ställde de upp sina granar, 
och Maj höll sitt enris i famnen. Lars ro
pade med klar röst: ”Här säljas de finaste 
granar och de vackraste enriskvistarna!” 
Nu strömmade folk till Lars ooh Maj för 
att köpa av dem. På en halv timme hade 
barnen sålt slut. Och tänk, Lars’ magister 
hade varit och handlat av dem och gett dem 
femtio öre, för att de varit så duktiga. När 
barnen räknade pengarna, fann de, att de

CYKLAR
Renoveringar

K O L  och V E D  
B I L T V Ä T T

Orsa Cykel- & Biltjänst
Telefon 156

Min lillebror.
Jag har en lillebror, som heter Gunnar 

och är ett år gammal. Han kommer och 
hälsar på mig på morgonen, då jag vaknar. 
Än har han bara litet hår, fast han är ro
lig att leka med i alla fall. Han är lika 
tjock och bred som lång. Nu kan han gå 
efter möblerna. När jag låg sjuk satt han 
i min säng och rev sönder en tidning.

Erik Fält. Klass 2.

förtjänat tolv kronor och femtio öre. Nu 
var Ibarnen glada, må ni tro. De skyndade 
sig till handelsboden för att köpa julklap
par. Deras lilla syster Lisa skulle bestämt 
få en stor docka, far skulle få ett par ar- 
betshandskar och mor skulle få en schal, 
som hon så länge önskat sig. Glada i hå
gen lade de julklapparna på den tomma 
kälken och vandrade sjungande hem. På 
kvällen stod glädjen högt i tak på Lillebo.

Kerstin Morin. Klass 6.

GARDINER, DRAPERIER
Stort urval i moderna textiler 

Gardinuppsättningar

Carl A. P e t t e r s s o n

I militärtider. I.
1 vinter har det varit fullt med mili

tärer i Orsa. Det var en dag, som jag for 
ner tii]i Lindänget för att få rida. När jag- 
kom dit, frågade Brynte mig, om jag ville 
gå upp och vattna hästen åt honom. Ja, 
det ville jag förstås.

När jag red upp till vattenhon, red jag 
i galopp. När jag kom ner till stallet, var 
det två kaptener där. De sade inget, för 
jag red, utan en sade: ” Du har fått rida 
litet nu då” . En stund därefter frågade en 
annan, om jag ville rida litet mer.

Då fick jag springa ner ti fl sjukstallet 
och hämta en häst, vilken jag också skulle 
vattna.

När jag kom upp till tälten, höill de pä 
att göra ren vapnen, för de hade varit ute, 
på nattövning. De hade varit till Våmhus 
på övning. En stund därefter gick männen 
ner och åt, och då for jag hem.

Lars Johansson. Klass 6.

En sommarresa.
I somras var jag i Söderhamn. Jag bod

de hos min faster. Jag hade så roligt. Jag 
var ute hos kaninerna och matade dem. De 
fick gräs. Jag och Gun var ooh plockade 
smultron nere vid sjön. Vi såg båtar. Sen 
kom mamma och hämtade mej. Då stan
nade jag i Dalfors hos min faster där. Se
nare följde faster med mej hem. På Bar
nens dag var jag och Gunn-Britt och åkte 
karusell, och jag åkte radiobil. Jag drog 
en lott fast den var ju blank förstås. Sen 
gick vi hem och åt. Så gick vi ner för 
andra gången, men det var inte så skojigt 
då. Jag frös så att vi måste gå hem snart 
nog ooh lägga oss. Så gick mamma och 
pappa ooh faster ner igen. Sen fick jag 
en choklad-ask och Gunn-Britt fick en res
väska. Vi åt så mycket gott så jag fick 
ont i magen. Sen gick vi ner och handlade.

Maj-Britt Asp. Klass 1.

EN KLOCKA ATT LITA PÅ!

O M E G A
S u v erä n

Se den hos Urmakare

Gust. Helgeson, tel. 399
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OKS A SKOLTIDNING.

Vår- o. sommartygerna 
dräkter, sommarkappor
äro redan till stor del inkomna hos

Ang. Larsson, Orsa, lel. 21

c iis L a n
bör firas enligt tradition. 
Påskhandla därför hos

S L A K T E R I  AB., O R S A

Ett modernt juläventyr.

Ove och Sven voro miljonärsbarn i Eng
land. Förra julen hade de fått en autogiro. 
De fingo förstas inte köra den själva, men 
deras far hade anställt en pilot.

Julen var i antågande. Ove och Sven 
började fundera på julklappar. De hade 
fått fem hundra kronor var att köpa jul
klappar för.

”Nu vet jag, vad vi skall göra!” utropade 
Sven. ”Vi tar och köper julklappar åt de 
fattiga för pengarna som blir över, sedan 
vi köpt åt mor och far och hela släkten” . 
Det tyckte Ove var ett gott förslag. ” Men 
hur skall vi frakta julklapparna?” frågade 
Ove. ” Det har jag inte tänkt på” , svarade 
Sven. Efter en stunds funderande utropade 
Ove: ”Vi tar autogiron!” — ”Ja, det gör 
vi!” tyckte Sven.

I den kalla daggryningen på doppare-dan 
lyfte en autogiro från Croydon. I den satt 
Ove och Sven, klädda i tjocka fårskinns- 
pälsar. De hade gjort i ordning julklappar 
och satt små fallskärmar på dem. Jul
klapparna innehöll för det mesta mat, ljus 
och kläder. När de kommo över fattigkvar
teren i London, kastade de ner julklapparna 
till de på gatorna församlade människorna, 
för de visste om, att flygmaskinen skulle 
komma. Sven och Ove hade redan föregå
ende dag kastat ut lappar, som det stod på 
att de skulle komma med julklappar.

Köp film i dag!
Ladda kameran för söndagens ut
flykt eller den trevliga resan till 

fjällen.

Välkommen in och rådgör med oss 
om den film, som bäst lämpar sig 

för Edra önskemål.

T E G M A N S
FOTOMAGASIN Orsa, telefon 93

Just som de kastat ut de sista julklappar
na, blevo de omhöljda av mörker. Det var 
den beryktade London-dimman, som över
raskat dem. Då sade Sven: ”Det är bäst, 
att vi söker landa sydväst om London. Där 
är det inte så bergigt” . — ”Ja, det tycker 
jag också. Tur att ”kärran” är utrustad 
med blindflygningsinstrument” , sade pilo
ten. Efter en stunds flygning sänkte pilo
ten planet. ”Nu tror jag det är värt att 
försöka en landning”, tyckte han. En stund 
var det dödstyst i kabinen, en lätt duns och 
planet stod på marken. Plötsligt skingrade 
sig dimman, och då sågo de, att om de lan
dat 50 meter längre bort, hade de kommit 
i en allé av väldiga ekar, och då hade den 
stora rotorn säker gått sönder. ” Det var 
nära det här” , utbrast piloten. ”Nu tycker 
jag vi lyfter igen!” Och så var maskinen 
på väg till Croydon.

När de kommo hem, berättade de även
tyret. Deras mor och far hade varit hemskt

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJBL
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 21

Titma

ERIK W. FERLANDER
Orsa Telefon 449 

Utför till billigaste priser

värme-, vatten- samt sa
nitära installationer.

Välgjort arbete. Infordra offert.

I militärtider. II.
Det är roligt att vara hos militärerna. 

En kväll frågade två stycken mig, om vi 
hade några kokta ägg. När vi inte hade 
några sådana, så frågade de, om de fingo 
köpa två stycken tunnbrödskakor, och det 
fingo de. Sedan voro de inne hos oss och 
åto. De åto upp båda brödkakorna och 
drucko ur nästan en hel mugg med mjölk. 
Och ändå så åto de opp en halv rågbulla.

En annan gång så krigade vi med dem. 
Det var roligt, må ni tro. Vi fingo skjuta 
av dem mössan, om vi kunde. En som vi 
kallade för Ludde, sköt först av en annan 
mössan. Sedan kastade vi på dem. Det var 
roligt. Jag sköt först av en mössan, och 
sedan lade han sig på en kälke, och då sköto 
vi av honom mössan igen. När vi hade ja
gat dem opp till grinden, bröt en sig en 
stör och skulle jaga oss. Men det gick inte 
alls. Då vände han om igen och gick till
baka till tälten.

Och när vi var till Våmhus i går, sågo 
vi tanks, som kommo och åkte på vägen. 
Och de hade traktorer, som drogo kanoner 
ute i snön.

Sigvard Lundberg. Klass 6.

oroliga för pojkarna, när dimman kommit, 
så de kommo nästan som en julklapp för 
dem.

'  Bengt Göransson. Klass 6.

Köp på för 
manliga a v k » . 
ningsvillkor och hämta 
värdefulla råd ur vår ka
talog! Hämta den i affären
eller skriv efter den!

Thorbyv Orsa
14

TECKNING: Henry Hansson, klass 5.



■r ORSA SKOLTIDNING

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

Tel. 241 ORSA

PERM ANENTNING
utföres ar

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. C arlssons Å kdonsfabrik
Orsa Tel. 188, bojt. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, lleparaiioner

G o t t  P å s k d r i c k a
frän

Storäbro Bryggeri, tel. 189

LI NDANGETS PENS I ONAT
Teleion Holen 1

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

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Sigge Sundslröm.

(B eställ Påskpermanentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

MATBRÖDET
alltid gott, välsmakande från

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 3 8 Orsa

Prova min omtyckta kavring!

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS

Vördsami KONRAD BERGLUND
Telefon 66

Låt reparera S K O D O N E N  hos

E. No r l in  g
Omsorgsfullt arbete -  Moderata priser

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

Orsa Motor- & Mek. Verkstad
Bilreparationer - Biltillbehör 

Reservdelar 
Tel. 28 och 558

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Lislverk,
Platiförsäljning för
Piywood, Wailboard och Masonile
B E G R A V N I N G S B Y R Å

Eiiå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 OnSA

HUGOS  KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  
----- T e Ie f o n 31 8  ‘

John Petterssons
Sadelmakeri, Tapeiserareverksiad
Telefon 164

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

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

Skareparationer
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
G:a Grewgérden (mitt emot Missionskyrkan)

Gummiskodon och Cykeldäck
repa re ras !

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

Stenbergs
T R U N N A  - O RSA

Medlom av Orsa hantverks- & 
industriförening

Erik W e s s t r ö m
Utför Värme-, Vatten och Av
loppsledningar av alla slag.

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

JitA Vilohem o. Pensionat 
Rikstelefon 173

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

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor, möbler. 
Piywood och Wailboard.

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 37 Mässbacken  Tel. 37

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

T a p e t s e r i n g
Itums- och Byggnadsmålning
Omsorgsfullt arbete. Bäsia material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden llyllad till Slätlberg

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

f. d. Rob. Thollanders

iA
C a f é  & M a t s a l a r

Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

Musik-
Missionsbokhandeln

J^elioyv,vMCv,t»cv »̂s /

Firma BERTIL JONSSON
O L JO N S B Y N  - T E L . O RSA  346

nnn t’ rulrn !
Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

Höj Påskslämningen
med vackra

(PaMI
från

Lindqvist Eftr. Blomsterhandel
-  John A. Levenius -

Medlem (»Nällk ay F- B- F.
åsMfE)
' w

Tel. Allären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

Qör sam Orsa Skoltidning
- t r y ck  hos

Beckm ans Tryckeri
Telefon 247
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ORSA SKOLTIDNING.

D:r Linge på inspektion.

Med anledning av inspektör Linges av
gång har skoltidningen vänt sig till ho
nom och bett honom berätta några min
nen från sin inspektörstid. Han hade 
emellertid just då så mycket att göra, att 
han inte kunde hinna med någon artikel. 
”Och jag vet ej, vad det skulle vara, som 
vore piggt nog för er pigga tidning” , skri
ver han. Vi tackar för det beröm, han 
lindat in avslaget i, och hoppas, att han 
så småningom får tid och lust att berätta 
några ”pigga” historier eller lustiga epi
soder för oss.

I väntan på detta har red. bett en del 
lärare berätta några ” inspektörshistorier” . 
Vem som helst är välkommen med en 
sådan. Här kommer den första:

Att en folkskoleinspektör utsätter sig 
för livsfara, när han hör på en lektion är 
förvisso sällsynt. Detta hände emellertid 
i Orsa för ett tiotal år sedan, då d:r Linge 
skulle åhöra en kemilektion av en nume
ra pensionerad lärare.

Läraren skulle visa, hur syre fram- 
ställes och hällde kialiumklorat i ett prov-

G å t o r .
1. Fira stida, twer lisa, je dalter atta- 

netter?
2. Jen krokugan falla, jenå inwöluga 

männu, tri öwulösa krippa?
Ö v e r s ä t t n i n g :

1. Fyra stödja, två lysa, en slänger
efter?

2. En krokig far, en ihålig mor, tre 
huvudlösa barn?

Lösning å sid. 9-

Lär Eder köra bil
vid

Hans Petersons Körskola
Telefon 242

rör men märkte tyvärr inte, att det redan 
fanns något svavel i provröret. Nu vet 
vi, att det ibland kan finnas två pojkar, 
som var för sig är hyggliga, men som i 
sällskap med varandra kan göra en massa 
rackartyg. Så är det också med svavel 
och kaliumklorat. D:r Linge sitter alltså 
intet ont anande på en stol med en skriv
bok i handen, då läraren för provröret 
med den ödesdigra blandningen till sprit
lågan. Den kemiska reaktionen låter inte 
länge vänta på sig. Aldrig har väl heller 
en svensk folkskoleinspektör reagerat så 
häftigt under en lektion. Hade spräng- 
satsen gått bara tre cm. längre till vänster, 
skulle vår gode inspektör haft tur, om en
dast ena örat blivit avslitet.

Skulle det i övre Dalarna finnas någon 
lärare, som hållit kemilektion för d:r 
Linge under de senaste tio åren, var god 
meddela namn och adress. A. R.

Den snygga och slitstarka

R e s v ä s k a n
köper Ni i Centralboden.

RESVÄSKA Attachéväska
Förnicklade dubbla Försedd med 2 snäp-
lås samt hörnbeslag. pare samt plåthand-
Längd 50 cm. 6:70 tag, utan gångjärn.

„ 55 „ 7:40 Storlek 30 cm. 1:80
„ 60 „ 7:80 35 .. 2:20
„ 65 „ 8:20 „ 40 „ 2:40

70 .. 8:60 „ 45 „ 2:65
75 „ 9: —

Attachéväska MATBOXAR
Försedd med för- Storlek 32 cm. 2:10
nicklade lås o. beslag .. 35 „ 2:35
Storlek 40 cm. 5:25 ,  38 „ 2:65

„ 45 „ 5:60
50 „ 5:95

C li l4 T M IL I§ 0 P liN I
Tel. 298 Orsa

Korsord.
Lösning- till nedanstående ikorsord ikan in

sändas till Orsa Skoltidning, Orsa, senast 
den 10 april 1945. De fyra först öpipnade 
riktiga lösningarna belönas med kontanta 
priser å 16, 4, 3 ooh 2 kr. Du behöver inte 
klippa sönder tidningen utan skriv på van
ligt papper! Bifoga tävlingsfcupongen å 
sista sidan!

Vågrätt.
1. Hålles mången nu i mars.
8. Fås från får.
9. Kan vara kullig.

10. Vanlig syn i krigsländer, här gäfler 
den kanske en lott.

11. Kan ge smak åt vattnet i ledningen. 
13. Skall tunnbrödkakan vara.
15. I roddbåt och eka.
16. Bruka arga kattor.
17. Gjorde lommen, då han åt.
18. Måste man kaffet, i bland också bröd

skivan.
19. Måste man där man ingenting ser.
21. Gammal korsordskung.
22. Där svalan lägger sina ägg.
23. Att bedja.
24. Förtätad vattenånga.
26. Käbaré.
28. Flicknamn eller måst-e man färsk

strömmingen sommartid.
31. Riksröse på kartan.
32. Aktuell grannlåt.

Lodrätt.
1. Arbete för flinka flickfingrar.
2. Ofta i tidsuppgift.
3. Vikingakonung med fult efternamn.
4. Pronomen.
5. Högtravande t. o. m. i skriftspråk.
6. I skolan.
7. Bör ingå i kosten.
9. Olle hörde buskarna.

10. Att gå och gå och gå.
11. Engelsk rätt.
12. Krigares uppgift i fråga om länder 

och städer.
14. Välja.
16. Är det som lyckats.
20. Den eviga staden.
23. Stad i Italien.
25. Orsakarl.
27. Lär orren säga.
28. Liten vind.
29. Sade.
30. Silver.

Orsa S k o l t i d ni n g
(N:o 62 — 22 mars 1945) 
utgives av Orsa Lärareförening.

Redaktör:
Hjalmar Hedman, Orsa, tel. 479. 
P ostg irok on to  nr 136558

Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av kr. 1:40. Skriv tyd
ligt namn och adress på girokortels kupong!

Upplaga 1.850 ex. Bäckmans Tryckeri, Orsa 1945 Pris 35 öre.

Orsa S k o lt id n in g s  
Korsord nr 1, 1945

TECKNING: A. R. 1945


