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Det var år 1891. Jag hade erhållit såväl 
brev som telegram, att jag, såsom bitr. lära
rinna, fått anställning i Orsa, och onsdagen 
efter trettondedag jul bar det så i väg. Fast 
det var i januari och det borde varit snö, 
voro gatorna i min hemstad svarta. Vädret 
liknade en regnig höstdag, något dimmig. 
Gräsmattorna i stadens park voro gröna 
och skiftade som sammet. Regndropparna 
hängde som pärlor på grässtråna och lju
set från de sömniga gaslyktorna glittrade 
i dem. Klockan 6 på morgonen blåste tåget 
till avgång. Några medpassagerare funnos 
icke i kupén, som upplystes av ett stearin
ljus. Allt såg så sömnigt och grått ut. T. 
o. m. på stinsen hängde sömnen i ögonen, 
då en annan var klarvaken och full av 
undran. Sakta och makligt skakade tåget 
iväg. Vid Gullbärna station steg en bond
gumma på, och så vart det alltid någon, 
som vid varje station steg av eller på. Vid 
Växjö var tågombyte och nu bar det i väg 
opp genom det Småländska höglandet. Jag 
gick ut på plattformen för att se ”hur det 
såg ut i Småland.” Mellan brant stupande, 
på sina ställen skyhöga bergväggar pustade 
ånghästen oavbrutet fram, och det smattra
de som pistolskott, då ljudet återstudsade 
mot bergväggarna. Det var som att åka ge
nom en tunnel utan tak.

Första dagen kom jag inte längre än till 
Mjölby i Östergötland. På torsdagsmorgo
nen fortsattes resan från Mjölby över Öre
bro till Smedjebacken, och först under den 
sträckan syntes snö här och var. Detta var 
andra etappen. På fredags morgon var det 
åter att stiga på tåget och så gick färden 
till Falun, dit vi kommo någon gång fram 
på dagen. Under väntan på tåget gick 
jag av och an i väntsalen, emedan det för 
mig var ovanligt kallt. Överallt främman
de ansikten. Vid en vändning fick jag se 
ett ungt fruntimmer komma in. Hon fånga
de strax mitt intresse. Blek var hon, och 
hade alldeles nyss gråtit, tyckte jag. Det 
låg något av svårmod över henne. Hon 
gick fram till polletteringsluckan, och jag 
följde efter, men var inte djärv nog att gå 
så nära, att jag kunde höra vart hon skulle. 
Så försvann hon in i någon kupé, antog 
jag. Även jag steg på tåget i hopp om att 
möjligen hamna i samma kupé som hon; 
men det lyckades icke. På kvällen kommo 
vi till Rättvik, där tåget stannade, emedan 
järnvägen icke var färdig längre än dit, 
och mörkt som det var, visste jag inte, 
vart jag skulle ta vägen. Jag gick framåt
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perrongen och funderade; men så kom 
konduktören med sin lykta, och till min 
överraskning i sällskap just med henne jag 
såg i Falun och haft i tankarna. På för
frågan om han visste någon passande bo
stad, fanns inget annat än Carlsviks hotell 
eller gästgivaregård. ”Damen här önskar 
även logi”, sa’ han. ”Jaså” , sa’ , jag och så 
följdes vi åt. Konduktören var nog vänlig 
att höra sig för åt oss, eftersom vi voro 
främlingar. Det var dåligt ställt med rum, 
såvida det inte skulle gå an att dela logi. 
Om damen här vill, tyckte jag. Vi mätte 
varandra med blickarna och granskningen 
utföll till bådas belåtenhet. ”Vart ska Ni?” 
frågade jag ”Till Orsa.” ”Till Orsa!” utropa
de jag, ”dit ska’ jag också” , och så var be
kantskapen gjord. Vi presenterade oss och 
damens namn var — A u g u s t a  B e r n .  
Att vi låg och pratade minst halva natten 
var ju självklart. Detta var nu tredje 
etappen.

Äntligen randades lördags morgon, då vi 
med häst och släde fingo fortsätta resan till 
Mora; men dessförinnan gjordes ett litet 
uppehåll vid Garsås gästgivaregård, där vi 
gingo in för att värma oss och få lite kaffe, 
Även hästen behövde pusta ut. Vägen var 
minsann inte den bästa. Stora drivor kan
tade vägarna och dessa i sin tur voro nog 
oplogade. Den lilla kappsläden slängde 
både hit och dit och rätt som det var, låg 
den på sida färdig att slå en volt, men det 
gick ganska lyckligt. På Garsås gästgiva
regård träffade vi en ingenjör Sandblad, 
som just då stod för järnvägsbygget. Med 
honom fingo vi ressällskap till Mora-Noret, 
där han hade sin bostad. Han bjöd oss in 
i värmen, för vi voro riktigt genomfrusna. 
Då vår frusna lekamen var något så när 
opptinad, bar det av fram till Stranden, 
där natthärbärge bereddes oss hos en skog
vaktare Karlsson. Detta var nu näst sista 
rasthållet.

Söndagsmorgon (l:a  söndagen efter Tret
tondedagen) gick in klar och kall. Vi stu
vades nu ner i en storskrinda, fylld med 
halm och däröver fällar, så nu behövde vi 
åtminstone inte frysa om fotterna. Allt mer 
och mer närmade vi oss Orsa. Under vägen 
mötte vi en kulla, som gick och rökte i en 
liten tennpipa. Det var första gången jag 
såg en kvinna röka.

Vi kommo till Orsa just som klockorna 
i tornet ringde samman till gudstjänst. På 
vägar och stigar kommo kyrkobesökare 
gående, såväl gamla som unga och klädda i 
allmogedräkt. Skjutsbonden, som hette 
Bergman och var från Vångsgärde i Orsa, 
lät hästen lunka i väg till prästgården — en 
låg och lång rödmålad envåningsbyggnad. 
Den låg ungefär där de nuvarande uthusen 
till nya prostgården har sin plats. Så hade 
vi då kommit till sista rasthållet. Vice pas-

Clara M. Lindqvist och Augusta Bern. 
(Foto från 1892).

torn, Lars Olsson, hade redan gått till kyr
kan, vadan även vi skyndade dit innan 
gudstjänsten började. Första psalmen hade 
inte spelats, så vi hade god tid att titta oss 
omkring. Kyrkan verkade kall, beroende 
på, att den var helt och hållet vitlimmad. 
Även pelarna. Predikstolen var gulmålad 
eller kanske förgylld. Två stora kaminer 
stodo en vid vardera långsidan och dessa 
uppeldades av en orsakarl, klädd i lång
päls. Sedermera lärde jag ju att känna ho
nom. Han hette Glad och hade varit sol
dat. Han var den förste anställde eldaren i 
Orsa kyrka. Mycket ”bondfolk” , pälsklädda, 
sutto i bänkarna och läktarna voro fullsatta 
av pälsklädd ungdom.

Efter gudstjänstens slut ”visade vi oss 
för prästen” , vilken bjöd oss välkomna och 
på middag — kaffe först förstås. Även vår 
körkarl blev inbjuden. Han skulle skjutsa 
Augusta Bern till Vångsgärde, där hon 
skulle ha sin verksamhet, och jag fick stan
na i Kyrkbyn.

Nu skulle bostad anskaffas, men det var 
en fråga, som inte så lätt kunde lösas. 
Tills vidare fick jag bo i prostgården. Änt
ligen efter .många förfrågningar både hit 
och dit, lyckades det. Ungefär på samma 
ställe, där Brobergs gård nu är belägen, låg 
en gång i tiden en gård tillhörande hand
landen E. Jacksson. (Denna gård strök med 
vid branden 1901.) På en uthusvind i nämn
da gård fanns en obebodd drängkammare, 
och där fick jag min bostad. Men det var 
allt annat än rum för folk. Det hela var 
ett enda stort råttbo. Första natten var 
jag alldeles olycklig för råttor. De ramla
de efter väggarna och damp i golvet, så

(Forts, på sid. 12.)

A. Englunds Rak & 
Frisersalong

(f. d. Moraeus) 
REKOMMENDERAS.

Modernaste utrustning.

2

" T i l l  f l y d d a  

t i d e r  å t e r g å r "



V A N D R I N G  I E N B O K
-------~det h är är en dikt,

som jag skrev, sen jag läst 
‘Kim, hela världens lille vän'
den roligaste bok jag läst - - -

Av

K e r s t i n  Hed.

Jag gick från Lahor, från Undrens hus
(och från allt mitt vanliga värv)
en väg i sagans och gåtornas ljus,
förunderligt farlig och djärv,
med Tesho lama, höglärd och god,
fängslad vid Tingens Hjul
och Kim O-Hara till månglerskans bod
och Mahbubs hästhandlarskjul.

Jag mötte Baban, som ljög sig lätt 
genom faror och fåvitskt hån, 
och jag grät av ömkan på kvinnors sätt 
med Lurgos gråtande son.
Jag följde vägen, där strömmarna gå 
av fotfolk och karavan 
rakt genom den levande, solstekt grå, 
dammande Hindostan.

Jag var barnsligt belåten, när Kim drog ut 
från härbärgets myller av folk 
och frälstes, som Mahbub-Ali förut 
från fällor och lönnmördardolk.
Jag följde laman och Stjärnornas Vän, 
villigt följde jag dem 
till Ambala först, till Lucknow sen 
och St. Xaviers lärdomshem.

Tre män jag följde med undrande blick 
över slätten mot bergens fred — 
och jag fann, att osedd av alla, gick 
den Heliga Kärleken med.
Och jag tror, tvärs genom allt uselt som är, 
att innerst är människan god, 
och glömmer med lamande fjättrar jag bär 
och min längtan till Pilens Flod.

Må Tingens Hjul rulla mig förbi!
Jag går som de sorglösa gå 
i susande bergvind, trotsig och fri 
till Shamleghs högfjällsplatå!
Må söndagen rulla i meningslöst mak 
med motorbuller och stim — 
jag rastar på världens svindlande tak 
med Tesho lama och Kim!

III.: Birger Ohlsson.
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EINE REISE TET VILL GÄRNA GÖRA 
EN TILL, SKULLE MAN KUNNA SÄGA 
OM FRÖKEN ANNIE WOLFF — re
dan bekant för Skoltidningens läsare genom 
en skildring från Marocko. Fröken Wolff 
har nyss kommit hem efter ett par års vis
telse i Portugals huvudstad Lissabon, och 
när Skoltidningens utsände medarbetare 
träffar på henne, kommer hon strålande 
brunbränd laddad med intryck från syd
liga luftstreck.

Då jag ber fröken W. berätta något om 
Lissabon, säger hon bara: Skriv helt enkelt 
att Lissabon är underbart! Jag minns hur 
vackert jag tyckte det var, när jag första 
gången kom sjövägen in till staden vid flo
den Tejos mynningsvik. Lissabon är byggt 
på än fler kullar än Rom, vilka amfiteatra- 
liskt höja sig från havet. Och bortom sta
den klättra vingårdar och apelsinlundar 
uppför kullarna. Nere vid stränderna låg 
det tätt med lustiga fiskebåtar, alla med 
hela sidorna grant bemålade med blommor 
och krusiduller i bjärta färger. Det var 
sardinfiskarnas båtar. Och runt omkring 
var ett sorl av högljutt stimmande och 
livligt gestikulerande människor, och jag 
kände med glädje, att jag än en gång kom
mit till Södern.

Men när jag stigit i land, lade jag, som 
kom från Sverige, mest märke till hur 
smala och hur smutsiga gatorna voro, och 
hur det överallt myllrade av tiggare, och 
i den just då olidliga hettan tänkte jag: 
Här kommer jag aldrig att trivas! Men nu 
— nu älskar jag Lissabon!

Staden har en mängd vackra gamla kyr
kor och kloster, vackrast är kanske Jeroni- 
mos-klostret från 1400-talet. Just vid slu
tet av 1400-talet var Lissabon världens 
största och förnämsta hamnstad. Därifrån 
startade bl. a. Henrik Sjöfararen och Vasco 
da Gama sina berömda upptäcktsfärder. I 
mitten av 1700-talet hemsöktes Lissabon av 
en svår jordbävning, som ödeläde så gott 
som hela staden och kostade 30.000 männi
skor livet.

Nära hamnen ligger ett stort vackert 
torg, Praca do Comercio, varifrån stadens 
största gator gå ut. Två av dem heta
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Guldgatan och Silvergatan alltsedan den 
tid, då enbart guldsmeder hade sina verk
städer och butiker längs den ena, och en
bart silversmeder höllo till vid den andra 
gatan. Nu är de båda helt vanliga affärs- 
gator med många slags butiker.

Där kan det hända att man möter en 
vandrande fiskaffär. Det är kvinnor, som 
i låga vida korgar bär fisk på huvudet. 
Med säker balans och obeskrivbar grace 
och spänst sväva de fram i trafikvimlet. 
De gå alltid kippskodda dessa fiskgummor, 
och det modet tycks de ha ensamrätt till, 
för när jag en varm dag kom kippskodd 
genom staden, tittade alla på mig, och fisk
gummorna vände sig om och log, berättar 
fröken W. De förstod nog att jag var 
främling. Det är så mycket en utlänning 
kan tillåta sig, som en portugisisk dam 
aldrig skulle göra. De gå t. ex. sällan eller 
aldrig ut på ett kafé eller en restaurant. 
Där sitta männen ensamma och sjunga sina 
trista, trista folksånger, fados. Kvinnans 
plats är i hemmet.

Var du någon gång i ett riktigt portugi
siskt hem? undrar jag.

Jadå, vi var ofta bjudna ut till några 
äkta gamla portugisiska gods på landsbyg
den. Vad som förvånade mig mest där 
var kylan. Portugals vinter saknar snö och 
is men är ändå mycket gråkall och fuktig. 
Och husen ha ingen som helst uppvärm- 
ningsanordning. Då vi skulle sätta oss till 
bords, sattes det under bordet ett stort av
långt kärl fyllt med glödande kol, och där 
på kanterna satte vi alla upp fotterna, 
medan vi åt.

Alla människor jag träffade var glada 
och älskvärda men ofta mycket okunniga. 
En fin dam, som jag träffade på en till
ställning, frågade vad jag var för lands
man. Då jag sade, att jag kom från Sve
rige, skakade hon bara på huvudet. Det 
landet hade hon aldrig hört talas om. Då 
kände alla mycket bättre till Norge, för 
därifrån få portugiserna sin ”hov- och liv
rätt” kabeljo. I den familj där jag var, 
kunde varken kokerskan eller husan läsa 
eller skriva. Kokerskan berättade, att när 
hon var liten, gick hennes mamma helt 
enkelt till lärarinnan och sade, att hennes 
lilla flicka inte ville gå i skolan. Och där
med fick det vara.

Nå men hur gick det med språket där 
nere?

Portugisiska lärde jag mig aldrig utan 
klarade mig med franska och engelska. 
Men aldrig glömmer jag en dag när jag 
var ensam hemma och ville höra på radion. 
Då var det något fel med elektriska ström
men. Jag gick ut i köket för att be flickor
na skaffa en montör, men hur jag försökte 
med alla ord jag kunde för lampa och lyse 
på både franska, engelska och tyska, stod 
dé lika oförstående. Denna språkliga an
strängning av hjärnan tycktes emellertid 
ha väckt upp ännu en språkresurs, för jag 
sa utan vidare förhoppning: Sö fo wi wa 
ajta ljos i kweld do. — Aha, ljos! Då gick 
det upp ett ljus för dem också, ty så heter 
ljus på portugisiska.

Vad en svensk oftast vet om Portugal är, 
att vi får kork därifrån. Korkeken, som 
är ett stort och vackert träd, bildar väl 
diga skogar i Portugal. Det är barken på 
träden man använder till kork. Den skalas 
av i stora flak och växer igen på några år. 
Det fordrar stor vana och skicklighet att ta 
av barken utan att skada trädet. Männen 
hacka försiktigt med en liten yxa, och 
innan man hunnit fatta hur det gick till, 
flyger det loss en mer än tumstjock kork
skiva 3—4—5 dm. i fyrkant. Männen gå 
bara vidare och hacka. Sedan komma 
kvinnor och barn och bära ihop korken till 
stora högar vid vägen, varefter, den med 
lastbil fraktas till fabriken. Där sorteras 
korken, behandlas på olika sätt och expor
teras sedan oftast som halvfabrikat. I des
sa korkfabriker får enligt lag icke finnas 
en enda maskin, för att så många männi
skor som möjligt skall få arbete. Skärning 
och allt måste göras för hand. Det finns 
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VIII.

Av byarna i Orsa ir Hansjö den största 
och folkrikaste. Den ligger på norra sidan 
om Oreälven, nära utloppet i Orsasjön. Byn 
har en sträckning av cirka en halv mil 
och utgöres av mer än 200 gärdar och drygt 
tusentalet invånare. Ursprungligen uppde
lades byn i två huvuddelar: Ytterby och 
Övreby, nu i tre: östra, mellersta och väst
ra Hansjö. Till skolroten hör dessutom 
Bjus, Bäcka och Sandhed.

Hansjö låg ju närmast och lägligast till, 
då det gällde att skicka barnen till socken
skolan i Kyrkbyn. Dock torde nog ganska 
snart byskola ha varit inrättad även i Han
sjö, någon gång i slutet av 1700-talet i var
je fall. Liksom i andra byar är det dock 
svårt finna tillförlitliga uppgifter. Först 
fram på 1800-talet tar skolväsendet mera 
fasta former och blir föremål för skolstyrel
sens (så hette skolrådet även på den tiden) 
regelbundna planläggning varje år. Enligt 
kungl. förordningen från 1846 bestämdes, 
att de båda Hansjöbyarna skulle upprätt
hålla ett gemensamt skolhus mitt emellan 
de båda byarna på öppen plats. Det be
stämdes också bl. a., att i varje skolstuga 
skulle finnas sängställning och nödiga säng
kläder för skolmästarns räkning. Därtill 
skulle finnas en sandbänk för skrivning och 
4 stolpar att uppsätta tabellerna på samt 
en klocka.

Hansjö byggde dock ingen skola utan 
förhyrde en stuga, som var synnerligen 
bristfällig. Detta föranledde skolstyrelse- 
att på ett sammanträde den 23 jan. 1848 
besluta en noggrann undersökning för att 
utröna, om den använda skolstugan var 
tillräckligt stor. Varom inte skulle en del 
av barnen skickas till prästskolan i Kyrk
byn och bönderna strängeligen tillrådas att 
under sommaren bygga ny skola. Fullgjor
des inte detta skulle ordf. anmäla saken 
till Konungens Befallningshavande med an
hållan om de åtgärder, som voro av nöden. 
Även övriga skolstugor i socknen skulle på

Påsknyheterna
i dekorationer, kort, löpare och 
pappersvaror köper Ni hos oss 
bäst och billigast---------------------

Musik- och Missionsbokhandeln
T e l e f o n  320.

enahanda sätt undersökas av sockenskol
mästaren Sernander, som på skoldistriktets 
bekostnad skulle få skjuts till och från 
byarna. Undersökningen gällde inte bara 
skolans storlek och ändamålsenlighet utan 
även att nödig inredning och materiel fanns. 
Omsider måste Hansjöborna bygga sin by
stuga.

En annan stridsfråga var skoltidens 
längd. På sjuttonhundratalet hade skolan 
pågått 7—10 veckor. På mitten av 1800- 
talet föreskrev reglementet 20 veckor. Att 
hinna med denna lästid bara under en vår
termin var ju då nästan för mycket. Därför 
begärdes att få läsa åtminstone 6 veckor 
under höstterminen, men förslaget avslogs' 
under motivering, att barnen skulle vara 
med föräldrarna i fäbodarna under hösten 
till framåt jul. Så småningom måste de 
dock böja sig för den nödvändiga åtgärden.

År 1861 föreslogs, att i den folkrika byn 
Hansjö skulle inrättas en andra byskola. 
Dåvarande läraren, Lorens Anders Olsson, 
hade icke mindre än närmare 80-talet barn 
att undervisa. Skolstyrelseledamöterna an-

sågo dock, att den gamla skolan borde 
erforderlig materiel anskaffades. Läraren 
ålades läsa med de äldre barnen på f. m. 
och med de mindre på e. m. För det för
längda arbetets skull höjdes lärarens lön 
från 1 riksd. till 1:36 per dag. Ordf. och 
hansjöledamöterna fingo i uppdrag att 
verkställa nyanskaffningen. Ändå nöd
gades hansjöborna snart nog anställa en 
ny lärarkraft. Från 1862 har Hansjö 2 
byskolor, Överby och Ytterby, sedermera 
kallade östra och västra Hansjö.

1880-talet är en viktig epok i skolans hi
storia i Orsa. Prästskolan i kyrkbyn fick ju 
med varje år ökat barnantal, och kraven 
på nya skolor inställde sig. I Hansjö blevo 
de två skolorna snart också för små och 
bristfälliga. Särskilt östra skolan klagade 
man ständigt över. Gång på gång uppma
nades bönderna att reparera den, men de 
vägrade. Till slut måste skolstyrelsen 1885 
på socknens bekostnad avhjälpa de största 
bristerna, alldenstund skolan måste upp
rätthållas enligt reglementet.

En annan bidragande orsak till att skolor-
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na blevo för små var, att inspektören ej 
längre tillät att barn i folkskoleåldern 
skulle gå i baptistskolan utan dekreterade 
att alla skulle gå i sockenskolorna. Små
skola skulle baptisterna få hålla endast un
der förutsättning, att Dunder Anders bleve 
lärare. 1887 bestämdes, att inga andra barn 
än baptisternas egna skulle få gå i dessa 
skolor. Allt detta bidrog till att krav på 
egen folkskola framkom i Hansjö. Allt 
kraftigare höjdes också kravet på att sock
nen skulle övertaga skolväsendet i sin hel
het. På en stämma 1886 bestämdes att sö
ka komma överens med de byar, som hade 
skolhus, att överlåta eller förhyra dem till 
socknen mot villkor, att socknen åtog sig 
reparationer och underhåll, tills nya hunne 
byggas. Så förhyrdes Hansjö västra skola 
och Hansjö östra överläts hyresfritt, men 
socknen fick kosta på reparationerna. I 
båda fallen gällde det för tre år framåt.

1887 förelåg förslag om byggande av folk- 
skolehus i Hansjö men samtidigt även i 
Åberga. Frågans avgörande blev dock 
uppskjuten ett par år, därför att man till 
dess beräknade,, att skogsmedelsfonden 
skulle ha växt till 3,000,000 kr. Frågan om 
inrättande av folkskoleavdelningar låg dock 
inte nere. Redan i dec. samma år var frå
gan uppe och ventilerades. Det gällde 
egentligen, vilken skulle gå först: Hansjö 
eller Åberga. Det beslutades, att så fort 
de lokala förhållandena kunde ordnas, 
skulle folkskola upprättas på båda platser
na. Folkskolan i Åberga tog småskolehuset 
i besittning redan 1889, och småskolan in
hyrdes i en gård. Hansjö förhyrde baptis
ternas skola och var färdig 1890 att öppna 
folkskola. Först 1895 är folkskolebyggna- 
den i Hansjö färdig att tagas i bruk.

1892 inrättas den första biträdande avdel
ningen i Hansjö folkskola. Samma år får 
Bjus sin egen småskola, som dock pågick 
endast fem år. Som lärare där fungerade 
hela tiden Kaplans Hans Hansson. 1898 öpp
nas ny småskola för barnen i östra Han
sjö, och även Bjusbarnen hänvisas dit. Ny 
småskola i mellersta Hansjö tages i bruk 
samma år. 1894 inrättas ny biträdande av
delning vid folkskolan, och 1897 tages ste
get fullt ut, en ny folkskoleavdelning, och

A ,B .  O R S A  S K O M A G A S IN
Tel. 37. O R S A .  Tel. 37.

äro alltid välsorterade i såväl finare 

som grövre S K O D O N  samt 
TRE TORN GUMMISTÖVLAR i alla 

gängse modeller och utförande.

Hansjö har fullt genomförd A-skola i folk
skolan.*) Innan detta hami genomföras, 
måste fru Bonander t. o. m. ha varannan- 
dagsläsning för det stora barnantalets skull. 
Som den nya skolan hade endast tre salar, 
måste ännu en lokal hyras. Hol Hans Pers
sons stuga ställdes till förfogande, och där 
har tredje klassen haft sitt tillhåll, ända till 
1932, då folkskolan omgestaltades till sitt 
nuvarande skick med 4 lärosalar, och sär
skilda lärarbostäder uppfördes. Ända till 
och med 1929 bestreds dock undervisningen 
i tredje klassen av småskollärarinna, men 
från 1930 är skolan inrättad fullt lagenligt.

I Bäcka, som ju också hör till denna skol- 
rote, har funnits en privat bruksskola, som 
upphörde i. o. m. brukets nedläggande, och 
barnen hänvisades till Hansjö skolor.

Så har Hansjö efter de många årens 
splittring och strid ändock kämpat sig fram, 
och skolan av i dag i Hansjö ståtar med 
ljusa, varma salar och bekväma bostäder, 
fastän alla önskemål ändå ej äro uppfyllda. 
Men den nya tiden måste ju också ha nå
got att verka för.

Joh. Boström.

*) 1939 diskuterades A-form även för
småskolan.

Lärare och lärarinnor vid Hansjö folkskola.

Ida Bonander 1890—1922. Vik. Ester Maria 
Wahlström 1897—1898, Ingeborg Bogren 
1907—1908. Axel Rosén 1922—,

l:sta bitr. avd. med övergång till fsk. 
1917. Hanna Hägglund 1892—1917, Ingrid 
Lundberg 1917—1918, Magnus Månsson 
1918—1920, Daniel Spegel 1921—,

2:a bitr. avd. med övergång till fsk. 1930.
Emma (Jonsson) Malming 1894—1900, Hed 
Margit Eriksson 1901—1929, Margit Wallner 
1930—1932, Daisy Holton 1932—,

Ny folkskoleavdelning: Maria Johansson
1897—1898, 1900—1929, Emma Malming 1899, 
Thore Kruse 1929—.

Hansjö östra småskola: Nissa Per Hansson 
1861—1871, Ångmans Hans Persson 1872— 
1877, Dal Anna Nilsdotter 1878—1879,

STILLES
ultra-rödstrålarelampa

G L O R Y
Nutidens förnämsta medel mot 

reumatiska och katarrala 
sjukdomar.

Uthyres. Säljes.

ORSA FÄRGHANDEL
Y. FERNEMAN.
Telefon 340.

Kaplans Per Persson 1880, Maria Kristina 
Lundqvist 1881—1882, C. F. Pettersson 1883, 
Uljons Per Persson 1884, K. E. Eriksson 
1885, Anders Lundgren 1886 v. t., Erik An
dersson 1886, Brittur Erik Ersson 1887, 
Erik Eriksson 1888—1891, Ellen (Dunell) 
Johansson 1892—1897, Anna (Andersson) 
Snabb 1898—1938, Anna Löhf 1938—,

Bjus småskola: Kaplans Hans Hansson
1892—1897.

Hansjö västra småskola: Grå Anders
Hansson 1847—1849, Hanser Erik Ersson 
1850—1856, Bogg Erik Ersson 1857—1858, 
Sigas Anders Hansson 1859, Knuts Anders 
Olsson 1860—1861, Lorents Anders Olsson 
1862—,1863, Nissa Per Persson 1864, Mårts 
Per Persson 1865—1873, Lid Per Persson 
1874—1876, Thecla Pettersson 1877—1879, 
Gutå Hans Hansson 1880 v. t., Ida Bonander 
1880—1885, Ida Larsson 1886—1889, Ellen 
Högberg 1890 v. t., Emma (Wickström) 
Malming 1890—1893, Anna Olsson 1894, Ida 
Larsson 1895—1904, Hanna Maria Andersson 
1905—1920, Helny (Green) Emretsson 
1921—,

SKOLNYTT.
Byggnadskommitté är som förut gross

handlare Per Åberg, överbanmästare O. A. 
Gustafsson och byggmästare Per Svahn.

Lekplanen i Slättbergs skola ska utökas, 
dels genom ändringar på skolgården, dels 
genom arrende eller köp av ett stycke mark 
intill skolgården.

Läkarundersökning av lärarna. Vid hös
tens lagstadgade sammanträde diskuterades 
-  efter förslag från lärarinneklubben -  obli
gatorisk läkarundersökning av lärarperso
nalen varje år på skoldistriktets bekostnad. 
Skolstyrelsen beslöt vid febr-sammanträdet 
att i anledning härav rikta en vänlig hem
ställan till lärarna att låta sig årligen läkar- 
undersökas på egen bekostnad.

Skolmateriel. Fortsättningsskolornas ma
teriel skall nu förvaras på ett centralt ställe 
och av resp. lärare föras ut till skolorna vid 
behov. Den av lagstadgade sammanträdet 
tillsatta materialkommittén fick i uppdrag 
att ta vara på skolmaterielen i nedlagda 
skolorna.

Orsblecks skolhus får hyras eller köpas — 
byggnadskommittén handhar ärendet.

När Ni ger er bort 

för att öva sport, 

praktiskt klädd Ni är 

om Ni köpt i vår affär.

EMMA OLSSON
ORSA. - Tel. 125.
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F R Å N  S K O L B Ä N K E N

Det märks, att vi kommit in i fastan 
och närmar oss påsk. Ett helt karne
valståg av sagofolk har hittat vägen till 
Red:s brevlåda. En hel del jättar och 
troll trivdes så bra i brevlådan, att de 
bad att få stanna där, men en del ville 
nödvändigt in i tidningen för att till
sammans med Red. önska Er alla läsare 
en

G L A D  P Ä S K ’

VÅREN.
Snön har snart smält bort.
Marken blir grön inom kort.
Alla blommor spira opp,
och fåglarna sjunga i trädens högsta topp.
Alla fåglar börja bygga bo.
Där de kunna vara i ro.
Fåglarna kvittra och sjunga 
för både gamla och unga.
Om våren är det varmt och soligt.
Alla barnen leka och ha så roligt.
Våren jagar
vinterns kalla och dystra dagar.

Olle Knuts, klass 4.

HAREN OCH VÅRLÖKEN.
Per skulle få nya skidor. Han hade brutit 

av de gamla, och då blev han så förtviv
lad, att far måste lova, att han skulle få 
nya skidor. Fast bra sent var det ju. Mars 
hade redan kommit med varmare luft. Mor 
hade börjat med vårstädningen, och far 
skulle ut i skogen. Så det dröjde, innan 
Per fick sina skidor. Om två veckor fick 
han dem.

Termometern visade över noll jämt, och 
solen sken. Per sken han också med nya 
skidor. Men det gick inte bra. Snön fast
nade under skidorna, och snart tröttnade 
Per. Han ställde upp skidorna mot lad- 
väggen och travade omkring. Under gra
narna var snön alldeles borta. Där hade 
Per satt vårlökar, som snart skulle komma 
upp. Vore det inte roligt att se, hur de 
sågo ut nu. Per hade ganska långsamt, och 
att se på lökarna vore nog roligt. Han tog 
en spade och började gräva. Inte gick det 
riktigt bra inte, men Per grävde. Och till 
slut hittade han en lök. Den hade redan 
börjat gro, men stor var den inte. Men nu 
kom far. Då tänkte Per, att det var nog 
inte riktigt, att han tagit upp löken. Far 
skulle säkert bli arg, om han såg honom. 
Han släppte löken på backen, och far märk- 
ty ingenting. Han följde far in.

I en buske satt en hare, som hade sett

TRYCKSAKER
för ALLA ÄNDAMÅL.
Omsorgsfullt utförande.
Snabb leverans.

Beckmans Tryckeri, Orsa

allt. Nu gick den fram till löken och no
sade. Och rätt som det var, åt den upp 
löken. Haren slukade den hel. Men nu 
började löken växa i magen på haren. Om 
en vecka hade haren en stor vårlöksknopp 
på ryggen. Haren blev fundersam. Den 
visste, att innan knoppen slog ut, måste 
den ta vägen någonstans. Haren syntes för 
väl.

När Per en dag kom ut, hoppade haren 
upp i knäet på honom. Per förstod, att det 
var hans lök, haren ätit upp. Nu gick Per 
in och berättade alltsammans för mor och 
far. Nog blev far litet arg. Men haren 
var ju så fin, att far nöjde sig med att 
säga dumbom. Haren såg ut att vilja 
stanna, och det fick den. Mor hade några 
kålhuvud, som voro förstörda, kvar, och 
dem fick haren. Per satte för säkerhets 
skull på haren ett halsband, som det stod, 
”får icke skjutas” på. Han behövde förres
ten inte vara orolig, för ingen ville skjuta 
en sådan blomsterhare. Snart vissnade 
vårlöken ner, men haren var så tam, att 
den inte gick från gården. Per fick ett 
bestyr att hålla den från trädgårdslandet. 
Men snart förstod haren, att den inte fick 
gå dit. Haren stannade hos Per jämt, och 
nästa vår stod återigen vårlöken upp ur 
ryggen.

Anna-Märta Granholm, klass 5.

EN VINTERDAG.
En dag i vintras var jag ute och åkte 

skidor, och då hade jag hunden med mig. 
Vi for ut i skogen och åkte i backarna. 
Hunden hette Sving, och' han drog mig. Så 
kom vi till en stor håla i backen, och där 
inne i hålan bodde en räv. Räven blev 
rädd och sprang ut. Han sprang runt 
buskarna. Då blev hunden glad och sprang 
efter räven. Det gick så fort, att jag ram
lade många gånger. En gång, när det gick 
utför en backe, så var det en buske, som 
slog av mig mössan. Men till sist blev 
hunden trött och ville vända om. Vi åkte 
samma väg tillbaks, och då hittade jag 
mössan. När vi kommo hem, voro vi så 
glada, att vi voro hemma.

Fred Elovsson, klass 5.

NÄR JÄ TTEMOR \FYLLDE-J750 ÅR
Det var stor brådska i Trollberget. Troll 

sprungo om varandra, en bakade, en gjorde 
mat, en bar vatten, en skurade, en tvättade, 
och allesamman hade lika bråttom. Och 
det var ju inte så underligt heller, då far
mors farmors farmor skulle fylla 750 år. 
Det skulle bli ett stort kalas där nästa dag. 
Alla jättebarnen gingo nu omkring och 
bjödo släkt och vänner. De sex minsta, 
som inte hade lärt sig att gå än, hjälpte 
till så gott de kunde med att ställa till 
besvär för de stackars jättemammorna.

Så kom då dagen. Redan på morgonen 
kommo de och uppvaktade jättemor. Hon 
fick en stor orm av sina barnbarn att ha 
omkring halsen, då hon skulle vara fin. 
Sedan fick hon av sina barnbarnsbarn en 
slåttermaskin, som de stulit hos människor
na, till att klippa av sig håret med. Av 
barnbarnbarnsbarnen fick hon en räfsa att 
kamma sig med. Och av sina barnbarns- 
barnbarnsbarnbarnsbarn fick hon en stor 
blombukett. De andra presenterna fick 
hon sedan.

På kvällen hade hon ett riktigt jätte
kalas. Alla jättar på jorden voro bjudna 
dit, och en kom till och med från månen 
för att fira jättemors födelsedag'. Först då 
jättarna kommo, fingo de grodgelé, som 
serverades på stora silverfat. Sedan fingo 
da råttstuvning. Därefter serverades kon
serverade elefantfötter. De fingo allt som 
allt 750 rätter. Så nog blevo de mätta 
alltid.

Då de ätit i 10 dagar, skulle de ha något 
att dricka, och då satte de en slang upp 
till månen, så att allt vatten, som fanns, 
rann ner i glasen i trollberget. Efter den 
dagen har det inte funnits vatten på månen.

Margit Ångman, klass 6.

EN TI OÖRING BERÄTTAR SIN 
HISTORIA.

Jag låg nere i ett mörkt kassaskrin. Två
kronorna och enkronorna hade fått prat
kvarnen i gång, femöringarna sovo och 
tvåöringarna slogos med ettöringarna. Ingen 
brydde sig om mej, ty jag var ensam tio
öring. Snart sovo alla, men jag kunde inte 
sova.

Vid midnatt hörde jag ett evinnerligt 
knarrande. Jag hoppade upp i hålet i locket 
och tittade ut. Då fick jag se en stor och 
grov karl smyga omkring med ficklampa i 
handen. Men snart måste jag hoppa ner 
igen, ty mannen hade lyft upp kassaskrinet 
och myste förnöjt. Jag väckte de andra 
slantarna. ”Äh” , sa’ femöringen och sov 
vidare.

Moderna herrar 
ekipera sig flott

hos herrspecialisten

BE RGL I NDS ,
ORSA. -------- -------- Tel. 5.
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Hararnas glada vinter blir störd när 
Smirre kommer.

TECKNING av Gulli Spännar, klass 4.
Ettöringarna ropade på mamma, tvåöring

arna började en livlig diskussion, och två
kronorna och enkronorna hojtade och 
skreko, att de skulle hålla sig tysta. Jag 
brydde mig inte om dem utan hoppade 
upp i hålet och höll utkik. Plötsligt sna- 
vade mannen och tappade kassaskrinet, som 
rullade ner i ett svart och djupt hål i gatan. 
Plask! I nästa ögonblick befunno vi oss i 
en kloak, och i vild fart bar det iväg ner
för vattenströmmen. Vi fortsatte att driva 
ända tills vi kom till en sjö. Där stötte vi 
på en sten. och stannade. Tvåkronan ville 
också titta och så stötte hon till mig så 
jag ramlade ner i sjön. I detsamma slöt en 
gädda sina käftar om mig. Men på samma 
gång nappade hon på en krok.

Det var en liten fattig pojke, som drog 
u.pp gäddan. Det dröjde inte så länge, 
förrän han fick se mig. Glad i hågen
sprang han till en handelsbod och köpte för 
tio öre gott. När handelsmannen tog mig 
i sin stora hand, sade han betänksamt: 
”Det här var då konstigt. Just den här 
slanten satte jag in på banken för inte så 
länge sedan!”

Jan Carlstedt, klass 6. 
PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I 

KALLMORA.
Vår klass hade fått lov att ha en utflykt 

på cykel. Vi tänkte, att vi skulle fara 
til! Lisselhed igen, men det hade regnat så 
mycket den veckan, så i skogen var1 det 
alldeles vått. Åt Bäcka till tänkte vi också 
fara, men sedan bestämde vi oss för, att 
vi skulle fara till Kallmora och se på sand- 
stensgruvorna.

På morgonen den dagen vi skulle fara, 
var det dimma och kallt, men mot frukost 
lättade dimman, och det blev vackert 
väder. Vi ställde som vanligt upp i gymna
stikled ute vid grinden. En kvart över elva 
startade vi. Vi hade hunnit till Heden, då 
Agnes körde omkull i en backe och slog

Erik Andersson
U t f ö r  I NK AS SO UPP DRA G  
Förrättar A U K T I O N E R ,  B O U P P T E C K 

NINGAR och A R V S K I F T E N .
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar. Tel. 40.

sig i knäet. På samma gång gick bakringen 
sönder för Alice, så bon och Agnes fingo 
vända tillbaka. Till Kallholn kommo vi 
snart, och vi körde förbi kalkbruket. Vi 
körde sakta, men ändå kommo vi snart till 
Mässbacken. Där togo vi av en väg till 
höger, som var mycket brant. Uppför denna 
backe fingo vi också gå. Omsider voro vi 
framme i Kallmora. Sedan gick lärarinnan 
in i en gård och frågade, var vägen till 
gruvorna gick. Det var en smal, dålig väg, 
vi fingo fara på till gruvorna. Snart voro 
vi framme vid en av gruvorna. Där fingo 
vi ställa ifrån oss cyklarna och gå och titta 
på gruvan. I den gruvan, vi voro vid nu, 
var det ingen som arbetade. Sedan följde 
vi en stig, och vi kommo sedan till en 
annan gruva. Där satt det en karl och 
arbetade. Han visade oss, hur man gjorde 
en slipsten jämn. Med en slags yxa slog 
han på stenen. Det flög flisor åt alla håll, 
när han högg.

Lärarinnan frågade, hur han kunde få 
fram sådana ringar på slipstenen. Då hade 
han en slags passare, som det var många 
hål i, som han satte ned en pigg i, och han 
kunde då göra ringar. Han följde sedan 
med oss till en annan gruva. Där talade 
han om, att någon hade varit och filmat, 
och att han då hade fått sitta och hugga 
slipstenar. Vid den gruvan var det en lada, 
i vilken det var slipstenar. Där fingo vi gå 
in och titta, och vi fingo se många slip
stenar, stora och små. Sedan gingo vi till
baka till gruvan, där karlen hade suttit och 
arbetat. De pallar, som man sitter på, när 
man gör ett sådant arbete, som denna karl, 
kallas ”käringar” .

Vi fingo nu ta brynen, som man kastat 
bort. Sedan fingo vi äta våra matsäckar, 
innan vi gingo till cyklarna. På hemfärden 
åkte vi en genväg, så vi voro snart hemma.

Mårten Ohlsén, klass G.

TÖRN ROS A OCH GYLLENRINO.
Det var en gång två prinsessor, den ena 

hette Törnrosa och den andra Gyllenring. 
Deras pappa, kungen, regerade över ett 
stort rike, som heter Brasilien. Prinsessor
na hade egen lekstuga, med bassäng och 
grind runt omkring, sedan en liten väg, 
som gick till kungens slott. Prinsessorna 
hade alltid vakter med sig, när de gingo ut. 
En gång, när prinsessorna voro ute vid 
sin lekstuga och lekte, kom de att se en 
vit duva dyka ner i deras bassäng. De 
skyndade dit för att titta, men när de tit
tade opp, voro alla vakterna borta. De blevo 
naturligtvis förskräckta, men så sa’ Gyllen
ring: ”De ha väl gått hem en stund, men 
vi kan väl gå hem själva” . ”Ja, det kan 
vi väl” , och så beslöt de att gå själva. Men 
de hade inte kommit långt, förrän ett stort 
troll visade sig. Prinsessorna blevo rädda 
och började skrika. Men det gjorde ingen
ting, ty nu voro de i hans våld. Trollet 
tog dem i kragen och drog dem raka vägen 
till sin håla. Sedan sade han till trollmor, 
att hon skulle koka en soppa, medan han 
tog sig en lur. Trollmor tog hett vatten, och 
hade i en kittel. Därpå stoppade hon prin
sessorna i den. Prinsessorna höllo nästan 
på att bli skållade.

Hemma hos kungen var det , stor sorg. 
Den, som hittade prinsessorna, skulle få

den av dem, vilken han ville ha. En gång 
kom en prins från främmande land för att 
söka lyckan. Slutligen kom han till hålan, 
där trollen bodde. Så gick han in och slog 
huvudena av alla trollen. Så tog han prin
sessorna ur grytan och for hem till Bra
silien med dem. Så fick han Gyllenring. 
Törnrosa fick en annan prins från ett annat 
land. Och de levde lyckliga i alla sina da’r.

Solveig 'Wallin, klass 3.
EN SANN BERÄTTELSE.

Jag har hört berättas av mormor, att en 
gumma en gång skulle gå till Emmeråsen. 
Det hade varit kväll, och hon hade hört 
björnen slå med ramarna på träden. Gum
man hade försökt att gå så tyst som möj
ligt. När gumman hade kommit fram till 
Emmeråsen och berättat om björnen, hade 
en gubbe tagit bössan och skjutit upp ge
nom skorstenen. Om han skjutit för att 
skrämma björnen, eller om han skulle 
trolla, det vet jag ej.

Nästa dag hade björnen rivit en kviga 
för gubben. Så det är nog inte bra att 
skjuta upp genom skorsten, även om björ
nen river i skogen, så att träd falla och 
även om gubben var en trollkarl.

Ingemar Hanson, klass 5.
EN SKIDTUR.

En dag åkte Sture, Gunnar, Pelle och jag 
skidor till en timmerkoja. Vi for efter en 
bäck. När vi hade åkt en stund, tappade 
jag min ena skida ner i bäcken. När jag 
tog upp den igen, var det mycket is under 
den. Jag lånade kniven av Sture, och snart 
var isen avskrapad. Litet längre upp efter 
bäcken sågo vi spår efter en utter. När vi 
kom fram till sjön, sågo vi kojan på långt 
avstånd. Framme vid kojan togo vi av oss 
skidorna. På dörren var det skrivet ”Hotell 
Lyktan” . Sedan började vi dricka kakao 
och äta skorpor, som vi hade med oss. Där
efter foro vi upp på ett berg och åkte 
slalom. När vi hade åkt en stund på 
berget, åkte vi hem. På vägen sågo vi en 
ekorre, som hoppade på snön.

Edvin Matsson, klass 5.

NÄR SESS AN VAR I SKOLAN.
På frukostrasten kom Bertil till skolan 

med Sessan. När fröken kom, fick Sessan 
och Bertil stå sist i ledet. Sessan följde 
med Bertil så fint. När Sessan kom in i 
skolsalen, fick hon lägga sig på golvet. Sen 
fick Sessan en sockerbit. Då sa Bertil: 
Sitt fint! Sen hoppade Sessan upp på ved
låren. Vi fick till och med titta in i mun
nen på Sessan. Sen gick Bertil rakt genom 
gången, för att vi skulle höra hur tyst hon 
gick. Sen såg vi på Sessans trampdynor. 
Vi såg också på Sessans morrhår. Så gömde 
Bertil sej bakom katedern, Sessan letade 
rätt på Bertil. Då gömde Bertil sig bakom 
orgeln. Då nosade hon upp Bertil. Så 
släppte Bertil ut Sessan.

Åke Hansson, klass 2.

F : a F u l l )  D iv erseh a n d el
MÄSSBACKEN.

Affären i Mässbacken Rikstel. 42
Filialen i Kallmora „ 32.
R E K O M M E N D E R A S !

Specerier, glas, porslin och manufaktur.
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ORSA SKOLTIDNING

VAD MAMMA BERÄTTADE.
Min mammas mormor hade sett en björn 

när hon och Orsbleck-Anders hade varit 
ute och slagit. Mormor stod ute och kokade 
gröt. Då kom björnen. Då ropade Anders: 
”Se björnen!” Då hoppade mormor över 
grötgrytan och sprang in i ladan och så 
smällde de igen dörren. Så lade de sig, 
och så var björnen utanför hela natten. 
Och dagen före hade en björn rivit en flicka 
som hade varit ute och vallat korna.

Olle Eriksson, klass 2.

I KÄLKBACKEN.
En dag tog jag kälken och gick till kälk- 

backen för att åka. Där var många andra 
före mig. När jag kom upp på backens 
krön satte jag mig på kälken, det bar av i 
hemsk fart utför. Rätt som det var flög 
jag på huvudet i ett dike och kälken rul
lade efter mig. Jag steg upp, tog kälken 
och gick uppför backen och började på 
nytt.

Erik Helleberg, klass 2.

NÄR VI SÅGO EN ÄLG.
Vi voro bort och hämtade hem korna, 

som betade på myren. Då vi gingo hem, 
hittade Gösta en död fågel. När vi kommo 
litet längre ned på vägen, sågo vi en älg. 
Han kom från skogen och sprang. När han 
såg oss, stannade han. Gösta blev så rädd, 
att han kastade ifrån sig den döda fågeln. 
Mamma sade, att det var en älgko. Älgen 
sprang ned på vägen. Så stannade han ett 
tag och såg på korna. Därefter sprang 
han över ett dike och in i skogen.

Då vi kommo hem, talade Gösta om för 
pappa, att vi hade sett en älg.

Doris Liljedahl, klass 2.

DÄ W1 WAM BÖRT Ö ÅK  
S KAJ DUR.

Jen dag for Skarp Erik ö i nid i skojun 
uvanfär Bur Pers ö åktum tiräng. Först 
for wi evur jett dajtjä. Wi birdum ö åka 
uppfär jen lisslan böcka, ö mäss gard wi 
upp jett spör. Se, dä wi kåmun upp, sö 
tickt wi, att ä diick fint ö djer upp jett 
nitt spör, ö äd djick fint. Wi tickt, att ä 
want nö roli ö åka dar, sö wi forum borti 
jen ällur böcka. Dar gard i upp jett spör 
milla. jen smotöll ö je grån. Do i skuld 
åk milla dem, sö åkt i ikull lilltölln. Se 
kåm Skarp-Erik ö åkta ättur i summu 
spör, men do såg an mi, söan åkt jett ällur 
spör. Dä wi addum we dån jett tag, sö for 
wi börtever skojun. Se kåm wi börta jena 
lindu, ö darifro for wi börta jen böcka. Se 
wa wi sö ungrigör, sö wi for em.

Gösta Liljedahl, klass 4.

Köp aldrig
kostymen eller rocken, kappan 

eller ulstern, utan att först ha 

sett vår rikhaltiga sortering 
av v å rn yh eter .--------------------

AUG. LARSSON,
Telefon 21 ------ ------ ORSA.

Lars liar varit och lcöpt äyg, och nu 
slcall han gå hem.

Kerstin Manneberg, klass 5,

SAGAN OM TUVELUV
Det var en gång en trollunge, som hette 

Tuveluv och som ville bli ett pepparkaks- 
troll. Varje kväll satt han och grät och 
sade: ”Jag vill bli ett pepparkakstroll” .
Men hans mor sade åt honom, att det var 
bättre att få äta pepparkakor, när det var 
jul.

Så en kväll skulle Tuveluv gå ett ärende 
åt trollmor. Han skulle gå till pepparkaks- 
mor.

Tuveluv gick och gick, tills han kom fram 
till ett hus. Där knackade han på. En 
tomte kom ut och öppnade. När har. kom 
in, sade tomten åt honom: ”Jaså, är det du 
som vill bli ett pepparkakstroll” . Tuveluv 
svarade, att han ville det. I varenda vrå 
var det tomtar, som höllo på och bakade 
pepparkakor. Då frågade tomten, om han 
ville stanna där. Det ville han.

Tuveluv fick äta hur mycket pepparkakor 
han ville. När kvällen kom, fick han ligga 
i en hård -är g. Han hade fått en vit mössa 
och ett vitt förkläde.

Så en dag tog han av sig mössan och 
förklädet och gick hem. När han kom hem, 
blev trollmor mycket glad. Och när kväl
len kom, sade Tuveluv: ”Jag vill inte äta 
pepparkakor mer. Jag vill äta gröt i stället!” 

Lisa Andersson, klass 5. 
MIN SNÖKOJA.

En dag, när jag kom från skolan, byggde 
Mats, Karl-Erik och jag en snökoja. Först 
skulle vi rulla snöbollar. Vi kramade först 
en liten boll, och sen rullade vi den i snön. 
Det fastnade mer och mer, och till slut var 
det en stor boll. När jag skulle ta den, 
orkade jag den inte. Hur jag försökte, gick

det inte ändå. Men jag trampade sönder 
den och brukade den att täta med. Jag 
hade glömt att täta på ett ställe, så att en 
stor boll rasade ner och gick sönder. När 
jag hade lagt ett varv med bollar, visste 
jag inte, hur jag skulle kunna få opp de 
andra bollarna. Men jag klöv bollarna mitt 
itu. Efter en stund hade jag lagt sex varv. 
Då tyckte jag, det fick duga.

Nu skulle jag börja med möblerna. Hur 
skulle jag göra dem? Jag gjorde en stor 
boll. Utav den bollen gjorde jag en soffa. 
Den tog sig bra ut. Därefter började jag 
med bordet. Först blev det så krokigt och 
vint. Sen jämnade jag till det.

När vi hade byggt färdigt, så lekte vi i 
kojan. Jag sade, att jag skulle gå in. Men 
i stället kröp jag runt kojan. När jag hade 
krupit runt, så pep jag till. Pojkarna blev 
så rädda, att de skrek.

Sonja Lilja, klass 4.

RESAN TILL KULLABERG.
Då vi bodde i Nyhamnsläge en sommar, 

kom en man ifrån Mölle och frågade, vem 
som ville följa med till Mölle och vara där 
en stund. Därefter skulle man fara till 
Kullaberg med båt. Nästan alla av pen
sionatgästerna skulle med. Dagen efter 
åkte vi alla till Mölle med ett litet tåg. På 
resan sågo vi en gammal borg. Då vi kom
mo fram, fingo vi genast gå ombord, ty 
tåget var lite försenat. Inne i hamnen var 
det lugnt, men utanför hamninloppet var 
det blåsigt, och det gick rätt så stora vägor. 
Slutligen kommo vi fram till ett lämpligt 
landningsställe, men det var rätt så svårt 
att komma i land på de hala klippor
na. Det gick åtminstone för mig, hur det 
gick för de andra, vet jag ej, ty jag började 
genast uppstigningen på det branta berget. 
Litet längre upp fanns det trappor att gå 
på. Slutligen kommo vi alla välbehållna 
upp. Högst upp på berget låg Kullens fyr. 
Vi voro där uppe en stund. Men innan vi 
skulle gå ner, lingo vi alla gå in i fyren 
och se, hur det såg ut därinne. Därefter 
gingo vi ner till båten, som låg och vän
tade, och åkte hem.

Åke Lindström, klass 4.

SESS AN.
Sessan är så snäll och rar, 
hon har en så mjuk päls 
som ingen annan har.

En dag kom hon till skolen, 
då lyste inte solen.
Då fick hon en sockerbit 
hon började strax smacka, 
och sen hon ätit upp 
hon ville tacka.

Lena Warrol, klass 2.

Lär Er flyga
och köra bil

hos

Ha n s P e t e r s o n
Tel. 242. — ORSA. —  Tel. 242.
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ORSA SKOLTIDNING

PELLE DUM PÅ SKIDOR.
Opp på backens topp,
Pelle Dum nu krånglar opp.
Han för första gång på skida, 
skall försöka glida.

Brättena ska vändas bak, 
man skall förstås stå riktigt rak!
Ropar Pelle utåt byn, 
se det ljuder högt i skyn.
Sen han åker utför backen.
Pelle ramlar strax på nacken.
I en driva hamnar han, 
och han grät, så tåren rann.

Aldrig vill jag åka skidor mer, 
gnäller Pelle, när han ser 
på den brutna skidan ner.
Den ser så löjlig ut, 
att han måste le till slut.
Pelle hem nu gnor.
Strax han ropar uppå mor.
Sen han talat om hur allting gått 
skrattar mor så smått, så smått.
Pelle försöker på skidor gå, 
nästa dag också.
O, det går ju elegant, 
jublar Pelle i backens brant.
Jag kan åka skidor, skryter Pelle, 
när han möter skogens skrälle. 
Skrället glor på Pelle ful och sned, 
sen det skrattar mun ur led.

Jag ska på skidtävling vara med, 
säger Pelle Dum, så stor och bred. 
Pelle jumbo blir och ser 
att han ej på tävling kan åka mer.

Gulli Spännar, klass 4.

NÄR JAG VAR TILL ICRSJÖ.
Förra sommaren var jag till fäbodarna. 

När jag och pappa skulle fara dit, var jag 
så glad. Vi åkte trilla. Efter vägen dit 
hade jag och pappa så roligt. Jag stoppade 
lingon i näsan på honom, och han skrattade 
åt mig, och jag skrattade med. Så sade jag, 
att vi hade åkt vilse! Nej, sa’ pappa. Det 
är väl för att det är så långt till Icksjön 
då, sa jag. Låt hästen springa då, så går 
det fort!

Då fick jag se mamma och Elsa, som 
kommo och åkte cykel. När mamma kom 
ifatt oss, så frågade hon, om jag ville åka 
med henne. Det ville jag. När vi hade 
åkt ett tag, så frågade jag, om vi inte snart 
var vid sågen. Ja, det var vi. Vi var snart 
framme, då blev jag glad. Jag fick se en 
liten väg och frågade mamma: ”Är det här 
vägen, som vi ska åka in på?” Ja, det gjor
de vi.

Då kände jag några regndroppar. Vi 
skyndade oss, och jag fick se stugor och vår 
stuga med. Men just då började det bus- 
regna, och vi sprang in, men pappa var ute

Orsa  Förmedlingsbyrå
Inneh. Nestor Dahl

Tel. 338. Postgirokonto 13 14 92.

Rättegångar, inkasseringar, boutred
ningar. Köp och försäljning av 

fastigheter.
Bostads- och hyresförmedling.

i regnet. Jag ville nästan grina, och det 
började hagla så stora hagel som stenar. 
Just då kom pappa körande, och hästen 
sprang. Då började det att blixtra och åska, 
och jag blev så rädd, så jag skrek.

På natten lågo vi i ladan. Jag mådde så 
bra. På morgonen, när jag kom upp, så 
var det stora hagel kvar än på backen.

Anna-Greta Kaptens, klass 3.
KLÅFINGER.

Det var en gång en pojke, som hette 
Johan. Han var ute och gick en dag. Då 
fick han höra, att det skulle komma ett 
tivoli till byn om en vecka. Det tyckte 
Johan skulle bli roligt.

Veckan gick, och tivolit kom. Johan var 
där hela dagarna. Så fick han se ett lek- 
saksstånd, som var tomt. Farbrorn, som 
ägde det, hade gått och köpt sig en cigarr. 
Då Johan såg det, gick han dit. och fingrade 
pa leksakerna. Så fick han se en motor 
där på disken. En sådan hade han aldrig 
sett förut. Han tog i den och började 
skruva på alla muttrar och skruvar. Me
dan han stod och skruvade small det till i

En ypperlig 
K A M E R A

till förmånligt pris kan Ni er
hålla hos oss. Vi ha gotl sorte
ring såväl av dc uppskattade 
småbildskamerorna som av andra 
modeller. Skall Ni köpa Kamera 
— då bör det intressera Er att 
se våra nyheter och höra de
olika priserna. i

Framkallning och Kopiering
utföres snabbt och bra hos oss.

Tegmans Foto Magasin
Tel. 93. ORSA. Tel. 93.

motorn. Johan blev rädd och sprang däri
från. 1 j i 1' !

Men han gick inte hem, utan han gick 
omkring på parkeringsplatsen och tittade på 
bilarna. Så kom han till en stilig bil. ”Den 
skulle man ha”, tänkte Johan. Medan han 
stod där och tittade in i bilen, kom han åt 
ventilen på ena bakhjulet, så luften pyste 
ut. Det tyckte Johan var roligt, så han 
gick och släppte ut luft ur ringarna på 
varenda bil.

Men det slutade inte så roligt, som Johan 
tänkt sig. Just som han hade släppt ut 
luft ur en ring kom en farbror och fick 
se det. Han tog Johan i örat och ledde 
honom till polisstation. Där fick Johan 
stryk, och så fick han böta tio kronor. 
Sedan den betan lät han bli att vara klå
fingrig. Torsten Pettersson, klass 5.

TROLLET.
Det var en gång en prinsessa, som var 12 

år och var olydig. En dag hade kungen 
sagt åt henne, att hon inte fick gå ut något, 
när hon var ensam hemma. Men det tänkte 
hon inte på. Så en dag, när hon var en
sam, gick hon ut på ängen och började 
leka. Då hon hade lekt en stund, hörde 
hon något prasslande i skogen. Då skulle 
hon se efter, vad det var. Framför sej fick 
hon syn på ett stort troll. Då sade trollet 
med grov röst: ”Vad är det här för ett 
litet bylte?” Och prinsessan började snyfta 
och sade: ”Låt mig komma hem till far!” 
Då sade trollet: ”Nej du, jag skall allt stop
pa dej i min säck, som jag har på ryggen 
och ta dej med mig hem långt in i skogen. 
Och du skall få arbeta både dag och natt.” 
Då började prinsessan på att snyfta. Men 
trollet tog prinsessan och stoppade henne i 
säcken och knöt igen den. Så gick han in 
i skogen. Prinsessan bara grät. Hon tyck
te det gick så fort. Jätten började hån- 
skratta. Då han hade gått länge, kände 
prinsessan, att trollet lyfte säcken av ryggen 
och knöt upp den. Men då vart prinsessan 
förskräckt. Hon såg, att hon hade kommit 
upp på ett stort berg. Uppe på berget var 
det ett stort hus utav mossa. Då sade jät
ten: ”Jag skall ta dej med mej in i grottan” . 
Sedan fick hon krypa ur säcken, så tog 
jätten henne i handen, och sedan kommo 
de till en stor port. Då öppnade jätten por
ten. Där inne var det kolmörkt. Då jät
ten hade öppnat tre portar, var där ljust. 
Prinsessan vart så rädd, för där inne var 
det alldeles fullt med små trollungar, som 
sprungo och sleto henne i kjolen. Prinses
san vart så rädd, så att hon bara skrek. 
Några dagar därefter hade trollet sagt åt 
henne, att hon skulle arbeta. Men det ville 
inte prinsessan. Då tog jätten henne och 
stoppade henne in i ett mörkt rum. Där 
satt hon i flera hundra år och grät.

Siv Anderson, klass 3.

"G » Ä  1939 års
modeller avw

I f J r i  barnvagnar
s . i >:.

C A R L\ A. PETTERSSO N , Orsa
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OJtSA SKOLTIDNING

KARI N A N D E R S S O N
»När mina sinnen alla I  vila samman

falla,
Då låt din änglaskara Min vakt och 

hägnad vara.
Mig själv och vad i livet Mig kärt av 

dig är givet
Jag ger liksom tillhaka Åt dig att 

övervaka.
O, Gud, min bön jag slutar Och mot 

din nåd mig lutar.
E j finnes ro i världen Som på den 

huvudgärden.-»
Ps. 448: 4— 6.

En sådan stillhet och förtröstan 
präglade vår kära Karins hela liv. En 
vårdag föddes hon, och vårens ljusa 
hopp följde henne livet igenom. »Hon 
lyste som cn stjärna», sade någon. Så 
skriver hennes mor i några avskeds- 
ord:

»Nog minns vi din barndoms soliga 
leende,

i hemmet hland syskon var du den 
gladaste,

munter och omtänksam, alltid redo att 
hjälpa.

Vi tacksamt dig minnas och unna dig 
vilan.

Trots ungdom och arbete Herren 
kallade.

Hemmet det lyckliga du lämnade 
nöjd.

Till hemmet där uppe, där din själ 
funnit frid,

lycklig du gick i juletid.»

Karins konfirmationslärare, dom- 
kyrkovicepastor Axel Hambraeus, skri
ver vid hennes bortgång: »Min rara
läsflicka, Karin Ekman, hur väl min
nes jag ej henne. Det var så långt 
tillbaka i tiden som hösten 1917 och 
våren 1918, då jag hade konfirmations
läsning i stora skolsalen i Skattungbyns 
folkskola. Ett bland de barn jag genast 
lade märke till var Karin. Hennes 
öppna, ljusa anlete, hennes ständigt 
spända uppmärksamhet, hennes glädje 
att lära och iver att kunna väl sporrade 
hennes kamrater. Jag minns den gång
en, då barnen fått de fem första ver
serna i den 103 psalmen i Psaltaren i 
läxa. Karin hade då lärt sig hela 
psalmen, alla de 22 verserna, och läste 
dem utan att stappla. Lyckligt det 
hem och lycklig den bygd, som får 
fostra sådan ungdom. Jag tror att 
Karin i hela sitt liv var en rättskaffens 
och rätlinjig människa. Hon var sä
kert ett föredöme vart hon kom, i hem

A. KOCKS
RAK- & FRISERSALONG

och kamratkrets en källa till friskhet 
och glädje.

Budet att hon nu gått bort i så unga 
år berör smärtsamt hennes gamle vän 
och lärare. Men säkert har det korta 
liv hon levat varit till stor välsignelse. 
Säkert skall make och son minnas hen
ne så att det blir till styrka och rike
dom, ännu när hon är borta. Säkert 
skola kamrater och grannar önska att 
bli till glädje och gagn för andra så 
som hon varit.

Jag bringar hennes minne en tack
sam hyllningsgärd och ville önska att 
vid hennes grav som en sista hälsning 
från hennes konfirmationspräst lästes 
hela psalmen 103 i Psaltaren. Må dessa 
sköna ord bäras fram jämväl från 
hennes förlossade själ som ett tröstens 
ord till hennes sörjande vänner och 
anhöriga.»

Då rektor Vendela Wester-AVåhl- 
ström fick meddelande om Karins bort
gång, skriver hon.- »Dödsfallet smärtar 
mig mycket. Jag höll mycket av eleven 
Karin Ekman. Hon genomgick små-

Pubsonskjortan
med permexkrage
har den rätta stilen och 
den rätta kvalitén.

Pris: 6.50 —  7.50

M ANUFAKTURA V D .

skoleseminariet i Falun åren 1921— 23, 
en av de 24 elever, jag först var med 
om att inträ despröva, och som jag 
minns mycket väl. Hon var 1 jrs och 
blåögd som ett barn i en bilderbok 
Hon arbetade med framgång, sökte icke 
dra uppmärksamheten till sig men 
tänkte klart och talade klokt; lite kort 
i sitt sätt och rätt fåordig i klassen. 
Exakt redogörelse gav hon hellre än 
målande skildring. Redan som 17-åring 
var hon en karaktär, fast, men ändå 
foglig. Över ansiktet sköljde någon 
gång en rodnad, som skvallrade om 
hett humör. Men hela hennes väsen var 
tidigt tyglat av pliktkänslan. Jag bru
kade tänka: andra gör, vad de v ill;
Karin Ekman gör, vad hon skall.

En gärning är stäckt. Men det säde, 
som blivit sätt i barnasjälar, spirar och 
går i blom oeh mognar till frukt, även 
då såddens hand vissnat. Och över 
gravarna välver sig himmelen.!»

En vän från seminarietiden teckna.' 
hennes bild så: »Karin var intelligent 
och studiebegåvad och genom sitt flärd- 
fria, hjärtliga och gladlynta väsen blev 
hon en sammanbindande länk. i kamrat
kedjan samtidigt som hon var varmt 
uppskattad och avhållen av sina 
lärare.»

Som kamrat vär Karin den bästa, 
glad och trofast, öjrpen och storsinnad. 
När modet stundom nedslogs, sade hon 
bara: det blir väl att ta nya tag.

Särskilt utmärkande för Karin var 
hennes kärlek till hemmet. Kanske 
frestades vi någon gång att klandra 
henne, att hon så sällan syntes ute. 
Anade hon månne, att hennes.tid skulle 
bli så kort? Så ville hon giva åt hem
met av sitt rika hjärtas värme oeh kär
lek. Där var lyckan hel och full. Där
om vittnar också ett ord från hennes 
sjukbädd: »Nog skulle jag gärna velat 
leva ännu en tid med mina kära.» Men 
sedan kom det också stilla: '»Om jag 
skall dö nu, så är jag nöjd med det 
också.»

Karins begravning var så vacker och 
gripande. Hur strålande lycklig hon 
vilade på sin vita bädd! I kyrkan voro 
julgranarna tända, och vita liljor 
smyckade altaret. Det fyllda templet, 
blommor, tal och sång allt vittnade om 
hur kär hon var oss och hur djupt vi 
sakna henne.

Så vill jag sluta denna minnesruna 
med de ord, som kännetecknade Karins 
hela levnad: »Saliga äro de fridsamma, 
de skola kallas Guds barn».

Anna Dunell.

GLAD PÅSK i nya

SKOR från
S E G E R S  S K O A F F Ä R

Telefon 232.
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ORSA SKOLTIDNING.

(Forts, från sid. 2.)
det sa’ ”skvatt” , och till all olycka hade jag 
glömt att stänga skänkdörren där jag hade 
blöd och andra matvaror, så där kalasade 
de, så mycket de nånsin orkade. Till sist 
måste jag ta’ det från den glada sidan och 
skrattade smått för mej själv, att jag 
varit så dum och legat och förargat mig 
över några hungriga råttstackare. De fin- 
go spisa bäst de ville, och jag somnade. På 
morgonen, då jag skulle göra bädden i 
ordning, låg på bottnen två döda råttor. 
Jag drogs med råttor i minst tre år, eller 
så länge jag bodde där, för sedermera fick 
jag ett vindsrum i skolgården. Maten skulle 
jag laga i kakelugnen, enär inget kök fanns, 
och hur det blev, kan nog lätt tänkas. 
Många gånger kunde man vara färdig att 
kasta kastrullen i väggen och hela attiral-

Skolgården 1891.
jen med förresten; men förargelsen varade 
inte så länge. Den gick snart över. Vatten 
fick jag hämta från en stor brunn, som 
låg ungefär i korsningen vid Boréns gård. 
Någon hyresersättning kom det aldrig på 
frågan att få då. Längre fram i tiden fick 
jag 70 kr. För övrigt var det så, att lärare
kåren ansågs inte vara annat än socknens 
”drängar och pigor” såsom en ledamot på 
en stämma uttryckte sig. Det var inte alls 
noga med hur lärarepersonalen på den 
tiden hade det. Om vi tänka oss, då bar
nen själva skulle ombesörja eldning och 
städning, fick lärarinnan många gånger 
hjälpa till, om det skulle bli något av, och 
det har nog de äldre erfarenhet utav. De, 
som hade hand om de mindre barnen, fingo 
ofta lov att både elda och städa, helst som 
de i många fall hade sin kammare i sam
band med skollokalen och köksspiseln ute i 
skolan. Så var åtminstone förhållandet så-

Bränd KALK och KALK- 
STENSMJÖL

av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhålles från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK.
Mässbacken. --------  Telefon 21.

väl i Kyrkbyns småskola so: - Trunna.
Skolan i Trunna var en tid inhyrd i en 
stuga, som ägdes. av Strandell, och vilken 
stuga stod, vill jag minnas, på den plats, 
där lagerbodarna nu äro belägna. Sederme
ra flyttades skolan dit, där fröken Ida 
Larsson numera har sin bostad. Därefter 
fick äntligen Trunna eget skolhus.

Emellertid hade skolorna redan börjat, 
och jag skulle börja på onsdagen samma 
vecka, jag kom. Efter vilken ”Litt.” skolan 
var ordnad kan jag inte så noga säga, men 
småskolan var 3-klassig och likaså folk
skolan. Som bitr. lärarinna skulle jag ha’ 
l:a och 2:a klass och folkskolläraren 3:e 
klass. Men detta ändrades, då ny inspek
tör kom. Lästiden var 26 veckor just för 
fäbodefärdernas skull. Barnen från byar
na Stackmora, Orsbleck, Slättberg, Sten

berg, Oljonsby och He
den måste gå till Kyrk
byn, enär inga folksko
lor där ännu voro in
rättade. Trunna hörde 
till Kyrkbyns skolrote, 
och där var fröken Ida 
Larsson lärarinna. Det 
var ingen liten skara, 
som samlades i södra 
skolsalen och som skulle 
undervisas. 55 barn att 
hålla reda på och många 
gånger med strama tyg

lar. Skolrådet hade bestämt, att alla års
klasserna skulle ha gemensam morgonbön 
och bibelläsning. Vi undervisade således 

■omväxlande: den ena dagen jag, den andra 
Eriksson. Detta drog ut på tiden, och då 
barnantalet var stort, blev det trångt och 
bråkigt i bänkarna.

När därför inspektör Garell kom för att 
besöka skolan, ansåg han, att vi skulle ha 
bön och bibelläsning var för sig, vilket vi 
också tyckte vara till det bättre.

Då kyrkoherde Thunberg som inspektör

För T Krona
köper Ni hos oss 10 st.
prima tvålar.

Dessutom största sorte-
ring av tvål i alla pris-
l ä g e n . ----------------------------

HEDINS FÄRGHANDEL
O R S A .  Tel. 155.

kom efter Garell, ivrade han för, att skol
formen skulle ändras så, att småskolan blev 
2-årig och folkskolan 4-årig, dock så, att 
varje avdelning skulle undervisas av sam
me lärare eller lärarinna Vidare att folk
skola skulle inrättas i Stackmora, enär 
barnantalet i kyrkskolan var för stort, och 
dit kom år 1892 den originellaste bland 
originella skollärare, Erik Hallin från Ål. 
Hallin var en gammal pensionerad lärare, 
full av humor. De kvicka ögonen riktigt 
glittrade av skämt. Vid en examen under 
pastor Påhlgrens tid hade han haft om syn
dafloden. ”Då människorna såg, att Noa 
hade byggt sig en ark och kommit in i ar
ken med allt sitt folk och alla djur, fick 
han höra knackningar på ”döra” , men när 
inte Noa öppnade ropade de: ”Lät upp, 
Noa!”

Trots det stora avståndet från skolan, var 
skolgången ganska jämn. Inga sparkstöttin- 
gar fanns på den tiden, ej heller velocipe
der och skidor. Men barnen hade ett annat 
fortskaffningsmedel på vilket de i väldig 
fart rutschade utför backarna, nämligen s. 
k. k e s o r. Dessa användes endast i ut- 
försbackar. Det var ett riktigt nöje un- 
ler rasterna. Både flickor och pojkar hade 
stor fröjd av, att i Lillå-backen vintertiden 
åka k e s o r långt ut på isen, men måste 
de sen springa opp för backen.

Pastor J. A. Abenius, som efter Sernan- 
der blivit vald till kyrkoherde, bodde, då 
jag kom till Orsa, ännu kvar i gamla Kap- 
lansgården; men skulle till l:a maj flytta 
till kyrkoherdebostället. I samband med 
kyrkoherdeinstallationen blev även visita- 
tion i Orsa kyrka av biskop Gottfrid Bil- 
ling, varvid även församlingen förhördes, 
dels av biskopen och dels av de präster, 
som anlänt till Orsa i och för installationen. 
Likaså hade biskopen begärt, att åtminsto
ne ett par skolklasser skulle med respektive 
lärare infinna sig i kyrkan för att under
visas, varför folkskollärare E. Eriksson och 
undertecknad blevo de utsedda ”offren” . 
Efter visitationen inbjödos vi, jämte den 
övriga sviten, på biskopsmid.dagen i Prost
gården.

Läraremöten hölls åtminstone 2 eller 3 
gånger på året, varvid utom föredrag, även 
lektioner förekom.

Då kontraktsprosten Otto Berggren, som 
(Forts, på sid. 14.)

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSEEN
Tel 253.
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ORSA SKOLTIDNING

Vem?   v e t  
vad

I anledning av den sig alltmer ut
bredande »allmänbildningsepidemien» 
liar Orsa skoltidning beslutat sig för 
att ge sina läsare en chans att pröva 
sina andliga krafter på mera ortsbeto- 
nade problem. Vi börja i detta num
mer med en serie frågor, som närmast 
skulle kunna klassificeras inom hem- 
bygdskunskapen.

Vi är inte obilliga heller, utan är 
fullt nöjda om det kommer skriftligen 
avfattade svar redaktionen tillhanda 
före den 1 april. Adressen är Box 247, 
Mässbacken.

Upp till strid med vett och förstånd! 
Vilken by är mest och bäst represente
rad, när vi bryter lösningarna?

För de 3 första rätta svaren lovar vi 
pris och bra pris.

Nu till uppgifterna:
1. Räkna upp ledamöterna i Orsa 

skolråd!
2. Vem är kommunalfullmäktiges 

ordförande?
3. Hur många kyrkklockor finns i 

Orsa pastorat?
4. Vilket är högsta berget i Orsa 

socken och hur högt är det?
5. När invigdes Skattunge kyrka?
6. Vad heter postmästaren i Orsa?
7. Vem är borgmästare i Orsa kyrk

by?
8. Vem är häradsdomare i Orsa?
9. Räkna upp skolorna i Skattung- 

byns skoldistrikt?
10. Postadressen till Skattungbyns 

kalkbruk ?
11. Vilken orsakarl har kört Vasa

loppet på kortaste tiden?
12. Vad menas med kistband?

STIPENDIERNA 1939.
Vid Orsa skoltidnings stipendiefonds sty

relses sammanträde i januari utdelades 
stipendier till följande:

Ivar Dahlin, teckning. Erik Ingmar Eriks
son, elektricitetslära m. m. Sigrid Persson, 
räkning. Sigge Eriksson, stenografi. Kerstin 
Johansson, välskrivning. Vera Asp, väl
skrivning. Ture Styvén, maskinskrivning. 
Edit Borg, handelsräkning. Karin Svälas, 
handelsräkning. Erik Einar Sameli, svenska.

Trädgårdskurser i Orsa.
SKATTUNGBYNS FOLKSKOLA: 

den 25 mars kl. 6 e. m.
KÄRGÄRDE FOLKSKOLA:

den 26 mars kl. 3 e. m.
HANSJÖ FOLKSKOLA:

den 26 mars kl. 7 e. m.

Föreläsare: Länsträdgårdsmästare Rudolf 
Larsson, Borlänge. Ljusbilder.

Alla trädgårdsintresserade välkomna.

Orsa Planteringssällskap.

Slipstensloppet
gick av stapeln i Åberga lördagen den 4 
mars 1939.

PRISLISTA:
Gossar i 5:e och 6:e klass, 21/2 km.: 

Vandringspriset: Skattungbyn, medeltid
13.04 min.

Lagpris för 3-mannalag: 1) Skattungbyn, 
sammanlagd tid 39.07; 2) Kallmora 40.38; 3) 
Nederberga 55.13.

Individuella resultat: 1) Olle Källberg,
K., 11.53, 2) Tore Östlund, S., 12.58, 3) Erik 
Olin, S., 13.04, 4) Sune Persén, S., 13.05, 
5) Ture Bengtsén, S., 13.09.

Flickor i 5:e och 6:e klass, 21/2 km.: 
Lagpris för 3: 1) Skattungbyn, 48.49 ; 2) 

Kallmora 51.04; 3) Nederberga 52.18.
Individuella resultat: 1) Lilly Åberg, S., 

15.17, 2) Elin Palmén, Å., 15.19, 3) Margit 
Åberg, S., 16.00, 4) Anna Andersson, Å., 
16.01, 5) Elsa-Lisa Persson, K., 6.24.

Gossar i 3:e och 4:e klass, 11/2 km.: 
Lagpris för 3: 1) Skattungbyn 36.36; 2) 

Kallmora 37.18; 3) Åberga 39.12.
Individuella resultat: 1) Verner Eriksson, 

S., 11.05, 2) Sven Eriksson, K., 11.35, 3) Erik 
Andersson, Å., 11.51, 4) Helmer Louthan- 
der, S., 12.20, 5) Arne Eriksson, Å., 12.37.

Flickor i 3:e och 4:e klass, 11/2 km.: 
Individuella resultat: 1) Birgit Viström, 

K., 13.30, 2) Birgit Hansson, Å., 16.22.
Gossar i l:a och 2:a klass, 750 m.: 

Lagpris för 3: 1) Åberga 20.03; 2) Kall
mora 20.09; 3) Nederberga 20.25.

Individuella resultat: 1) Stig Persson, Å., 
6.05, 2) Sven-Erik Ivarsson, K., 6.07, 3) 
Rune Mickols, N., 6.42; 4) Erik Larsson, N., 
6.49, 5) Tage Pettersson, N., 6.54.

Flickor i l:a och 2:a klass, 750 m.: 
Individuella resultat: 1) Gunnel Ax, S., 

8.27, 2) Barbro Karlsson, K., 8.30, 3) Vivi 
Lenner, K., 10.07.

76 voro anmälda; 74 startade; 73 gick i 
mål. Temperatur: -f2L

Alfred Lif
Vasa loppssegrare 1939.

Lagtävlingen för Orsa 
folkskolor

ägde rum i Torrvål den 2 mars 1939.

Tiderna räknas ut.
Det syns väl vem som fått lagpriset 

och vem som blev utan?
PRISLISTA:

5:e och 6:e klass, 2 1/2 km.:
Lag (3 gossar, 2 flickor): 1) Kårgäide

1 t. 4 min. 7 sek.; 2) Kyrkbyns 6:e 1 t. 
4 min. 11 sek.; 3) Stackmora 1 t. 4 min. 19 
sek.

Individuella resultat: Gossar: 1) Lennart 
Andersson, Stackmora, 11.18, 2) Torsten
Gren, Kyrkbyn, 11.26, 3) Rune Nordström, 
Stackmora, 11.30, 4) Helge Nyberg, Kår
gärde, 11.35; 5) Hans Hed, Slättberg, 11.48.

Flickor: 1) Ingrid Ferlander, Kyrkbyn,
12.45, 2) Britta Nilsson, Stackmora, 13.52, 
3) Margareta Andersson, Kårgärde, 14.01, 4) 
Kerstin Manneberg, Hansjö, 14.05, 5) Ulla 
Svensson, Hansjö, 14.11.

3:e och 4:e klass, 2 km.:
Lag (3 gossar, 2 flickor): 1) Stackmora

51.32; 2) Hansjö, 4:e kl., 52.21; 3) Kårgärde 
53.20.

Individuella resultat: Gossar: 1) Erik
Skarp, Stackmora, 8.48, 2) Erik Byrén, Torr
vål, 9.16, 3) Hans Lund, Hansjö, 9.21, 4) 
Nils Gunnar Pettersson, Kyrkbyn, 9.33, 5) 
Birger Kåhlén, Torrvål, 9.37.

Flickor: 1) Greta Jakobsson, Stenberg,
10.22, 2) Agnes Lorenz, Kårgärde, 11.13, 3) 
Inger Sundkvist, Hansjö, 11.18, 4) Maj-Britt 
Hammar, Kårgärde, 11.23, 5) Gerd Larsson, 
Hansjö, 11.28.

FÖRE KAVALJERSÅLDERN.
Under en teckningstimme i småskolan 

kommer lärarinnans dotter in i skolsalen, 
tittar på en liten parvels teckning och ut
brister:

— Ja, inte var det precis nån skönhet!
— Nej, hon är lik dej, svarar lille Börje 

raskt.

Permanenta 
Eder med 
Realistic 
Mot sommaren!
Alla bli
Nöjda som anlita 
Ericsons Damfrisering 
Nya moderna apparater 
Telefon 208.
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0R3Å SKOLTIDNING.

R IN G  306
vid beställning av tid för
VÄRPERMANENTNINGEN. 

Göta Liljas Damfrisering

Inkommit för Va R E N
Stilfulla H ATTAR, KLÄD- 
N ING A R  och BLUSAR. 
Sortering i alla handarbeten.

Hanna Månsson & Co.
Telefon 4.

Påsfysaker och Choklad
i stor sortering.

H U G O S  K onditori
—  Tel, 3 1 . —

Om KLOCKAN d rar sig
eller strejkar —  gå till

Urmakare G. HELGESON
Tel. 399.
N Y A  UR på lager.

Brandts Vilohem och Pensionat
----------------Rt. .173.-------------------

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, 
inpackningar, saltingnidningar, massage 

m. m. Kvartslampa finnes. 
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata priser.

C. F. C A R L S S O N
Åkdonsfabrik & Smidesverkstad.

Tel.: Verkstaden, Orsa 188. 
Bostaden, Holen 15 b.

Rekommenderar sina tillverkningar av 
arbetsvagnar och kärror med bilhjul 
och vanliga hjul. Byggnadssmide och 
reparationer. Allt som till yrket hörer. 

SVETSNINGSARBETEN.
Snabbaste leverans. -  Infordra offerter.

Erik Wesström
Utför

VÄRME-, VATTEN- och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag. 

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119.

Frelins Konditori
TELEFON 27.

Utsökt fin konfekt av egen 
tillverkning samt god sorte

ring i Påskmarsipan!

Medlem av Sveriges Konditoriförening 
och Tårtförmedlingen.

E. NILSSONS
Skrädderi

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

Till flydda tider återgår . . .
(Forts, från sid. 12.)

pastor tjänstgjorde i Skattunge kapellför
samling, hade Orsa lärsrekår där en gång 
ett skolmöte, vilket öppnades av dåvarande 
pastor Berggren. På ett föregående möte 
hade till föredragshållare valts folkskollä
rare Helmer Louthander i Gravberg. Han 
höll också ett mycket intressant föredrag 
om ”K o n s t  o c h  k u l t u r ” ; och vilket 
föredrag avhördes med särskilt stort intres
se. Såsom avslutning på föredraget läste 
han en högstämd dikt — skriven av honom 
själv — ”E l i a s  på  K a r  me  1” .

År 1895, under Påhlgrens tid, måste folk
skola inrättas i Slättberg, emedan barnan
talet i Kyrkbyns skola ekades och dessutom 
var det nästan omöjligt att und^visa sa 
många barn på en gång. Med järnvägen 
och de många inflyttningarna ökades barn
antalet än mer. Skolan ändrades sedermera 
så, att varje klass undervisades av särskild 
lärare eller lärarinna, och nytt skolhus 
måste byggas. Detta var färdigt år '1911.

Av dåvarande slöjdskoleinspektör Nordin 
från Skara hölls på sommaren 1896 en 
slöjdkurs i Kyrkbyns skola för lärarekåren 
och andra, som ville deltaga. Där gjordes 
korgar av korgpil eller vide, bastarbe- 
ten, böcker inbundos och åtskilliga träd- 
slöjdsarbeten utfördes, däribland möbler. 
Då var även Dahlborg och Söderbäck med.

I kyrkbyn fanns, utom socknens skolor, 
en privatskola som förestods av en fröken 
Emma Wallin, och i vilken skola de s. k. 
ståndspersonernas barn fingo undervisning. 
På min middagstimme och även på andra 
tider undervisade jag i denna skola de 

'mindre barnen, tills de kunde följa med i 
de högre ämnena. Denna skola upphörde 
någon gång i början på 1900-talet.

Nästan under hela Abenii tid som kyrko
herde, tjänstgjorde pastor Paul Påhlgren 
som vice pastor till dess den nyvalde kyr
koherden prosten Daniel Boethius tillträdde 
pastoratet. Han installerades av biskop Ek
man.

År 1901, före den stora branden, hölls 
biskopsvisitation av dåvarande biskop Löf- 
gren. Visitationen tog sin början i Skatt
unge, där gudstjänst hölls i kapellet freda
gen den 26 juni kl. 10 f. m. På lördagen kl. 
10 f. m. fortsattes visitationen i Orsa kyrka, 
då även skolbarnen skulle förhöras i in
nanläsning och kristendomskunskap. Alla 
lärare, så många som voro hemma, blevo 
underrättade att med sin skolklass infinna 
sig i kyrkan. I sakristian inväntade lärare 
och lärarinnor biskopen för att av honom 
få det ämne i vilket vi skulle undervisa. 
De flesta fingo, vill jag minnas, en psalm 
eller bibelspråk.

Under förhöret med barnen gick biskopen 
omkring och åhörde. Efter förhörets slut 
uttryckte biskopen sin belåtenhet med bar
nens kunskap i de förhörda ämnena och 
tackade lärarepersonalen för det arbete och 
den möda de nedlagt för bibringande av 
kunskaper åt barnen. Vi hade således 
skött oss bra, emedan vi efter förhöret 
blevo, jämte biskopen, inbjudna på kaffe 
i kaplansgården av pastor Ludvig Karls
son, som då var komminister. På söndags
morgonen kl. 10 samlades man åter i kyr
kan då generalvisitation hölls.

Efter högmässogudstjänsten,, som hölls av

Låt reparera SKODONEN
hos

E. NORLING
Omsorgsfullt arbete. -  Moderata priser.

ALB. P E T T E R S S O N S
Sadelmakeri. - Tapetserareverkstad. 

Telefon 164.
Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser på beställning.

B i l l i g a  pr i s e r .

Rosor -  Träd -  Buskar -  Plantor

FRÖHANDEL — PLANTSKOLA. 
Telefon 27. Begär priskurant.

Allt i moderna
G L A S Ö G O N

Goda kvalitéer.
Noggrann tillpassning.

Läkarrecept expedieras omgående.

T H O R B Y
O R S A .

B I L L I G A  P R I S E R !
Golvmoppar av garn 1:40. Piasavasopar 
0:75. Snösopar med skaft 0:75. Sopar m. 
böjt skaft 1:95. Rishalmskvastar pr st. 
0: 50. Fibersopar 0:40. Tvättbräden 1:45 
—0:75. Skurborstar 0:35, 0:25, 0: 20. Spis- 
borstar och Pauclborstar 0:25. Disktvagor 
0:25—0:15. KUDDSTOPP, s. k. Kapok pr 
kg. 1:50. DUN, Fjäder pr kg. 1:95. Pojk- 
oeh Flickpyjamas fr. 2:35. Damstrumpor, 
yllefl. fr. 1:35. Damstrumpor, silke, 2:35, 
1:45. Damunderldädningar, silkepl. fr. 
4:95, 2:95, 2:25. Flickunderklädningar,
silkepl. 2:15, 1:95, 1:80, 1:65. Corseletter, 
Corsetter, Bysthållare, Strumphållare, 
Strumpeband, alla slag. Kaffekoppar, kul. 
pr 1/2 duss. 1:80. Galv. Hinkar, 8 lit. 
1:—, 10 lit. 1:15. Galv. Baljor fr. 1:65. 
Alm. Kastruller, fr. 0: 65 m. m.

CENTRALBODEN
(Bazar & Kortvaruaffär)

Tel. 298. ORSA. Tel. 298.

TELEFON 30

Auktioner, boutredningar, inkasseringar, 
rättegångar, fastighetsförmedling.

Auktionsgods mottagas för blivande auk
tioner i tillgänglig lokal.

Holger Hanssons Kiosk
Tidningar, Tobak, Frukt, Choklad, 
Karameller, Pappersvaror, Vy

kort, Film.
Öppet alla dagar 9 f. m.—10 e. m.
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V

BADHUSET I HOLEN
hålles öppet lördagar kl. 3—8 e. m.

Beställningar av skolbad tel. Holen 25.

OBS.! Badhusföreningens årsmöte 
torsdagen den G april kl. 7 c. m.

Or s a  Bosättningsaffär
Telefon 423.

HAR ALLT FÖR HEMMET.

BILLIGA PRISER. STOR SORTERING
i glas, porslin och allehanda husgeråds- 

artiklar.

GÖR ETT BESÖK!

P Å S K K O R T
stor sortering.

Fastlagsfjädrar
i en mångfald färger.

Orsa Tobaks- &  Pappershandel

TRUNNA

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

Päskbordets delikatesser
från

A B E R G S
ORSA. - Tel. 25.

Matvaror
Specerier
Manufaktur

Per Wikners Diversehandel, Holen
Etablerad 1880.

Renovera Eder Cykel
hos

E. HELLSTRÖMS REP.-verkstad.
Däck, Lyktor samt övriga delar i lager. 

Telefon 217.

Lättviktsmotorcyklar
och VELOCIPEDER av
ledande märken i

Nya järnhandeln
Tel. 252. ORSA. Tel. 252.

Slättbergs badhus
LÖRDAGAR: kl. 3—5 kvinnor.

kl. 5—8 män.

prosten Boethius, framträdde biskopen för 
altaret och höll ett kraftigt och innehålls
rikt tal, varefter nattvardsungdomen för
hördes i sin kristendomskunskap, först av 
pastor L. Karlsson och sedan av biskopen.

Härefter talade biskopen till de närva
rande med anledning av de förhållanden, 
som han under visitationen funnit vara rå
dande inom denna församling.

Biskopen konstaterade att mycket gott 
blivit uträttat: så t. ex. hade en mängd nya, 
präktiga skolhus byggts, där en god un
dervisning meddelades barnen.

Han påminde församlingen om huru för
fäderna med stora uppoffringar byggt 
templet s t o r t  för att de och deras efter
kommande skulle kunna flitigt besöka 
gudstjänsten.

Vid efteråt hållen visitationsstämma ut
talade biskopen önskvärdheten av kyrkans 
invändiga restaurering. Kamrer Pettersson 
meddelade att frågan härom varit före å 
kyrkostämma, men då församlingen en 
längre tid haft dryga utgifter till såväl byg
gande av skolhus som andra ändamål, så 
hade ej erforderliga medel funnits till en 
kyrkorestaurering, men trodde att frågan 
skulle ånyo framläggas så snart utsik
terna till medels erhållande bleve bättre.

Denna kyrkorestaurering kom till stånd 
under kyrkoherde J. Gabrielsons tid och 
blev färdig 1912.

Med prosten Boethius kommo vi in i ett 
nytt sekel ■—• 1900 — som, kan man säga, 
inleddes med den stora branden 1901, då 
hela västra delen av kyrkbyn ödelädes, 
utom ett par gårdar. Det förra tingshuset 
gick då även opp i lågor, varför tingen 
hölls i södra skolsalen av Kyrkbyns folk
skola.

Under de tider, då tinget pågick, måste 
skolan flytta ut i den gamla slöjdlokalen, 
där det drog från alla hörn. Så blev äntli
gen det nya tingshuset färdigt 1904, och 
samma år var uti kommunalsalen en ut
ställning av mejeriprodukter.

CLARA M. LINDQVIST.

Skolstyrelsens repr. i Orsa skoltidnings 
stipendiefond är hrr Bogg Erik Andersson 
och Per Åberg. O. A. Gustafsson skall bi
träda vid revisionen av stipendiefondens 
räkenskaper.

Alla skolor ska få bättre belysning. Den
förbättring av belysningen, som utförts i en 
del skolor, ska utföras i alla skolor genom 
montering av s. k. glober i salarna.

Skoldistriktet betalar telefon. Lärarinnan 
i Emådalen anhöll hos skolstyrelsen, att 
skolkassan skulle betala inträdesavgiften 
för telefon i lärarinnebostaden i Emådalen. 
Detta bifölls.

Byggnadssnickerier
Inredningar,
Trappor, Listverk,
Plywood och Wallboard.

Enå Snickerifabrik
Telefon 78.

Ärade cykelspekulanter!
Vänd Eder till undertecknad vid köp 
av cykel. Försäljare av Svalan, 
Kärnan, Örnen och Orsa. Lättvikts
motorcykeln Blixt med Sachsmotor. 
Försäljningsvillkor: Kontant samt
avbetalning.

Harald Ericsson -  Tel. 156
Cykel- och reparationsverkstad.

Gör VÅRPERMANENTEN
i modern lockfrisyr hos

GULLY LÖVBERG
--------------- Telefon Holen 2 5 .---------------

BILRINGAR
såväl nya som begagnade, i lager. 
Vulkanisering och. regummering.

Orsa Ringcentral - Tel, 299

Vårens nyheter
i Hattar och Klänningar, Kjolar, 
Blusar, Jumperskoftor, Strumpor 
i alla kval., Handskar, Väskor, 
korsetter och Korseletter i stor 
sortering till låga priser hos

K . / Dahl, Orsa
------------TELEFON 191.--------------

Blommor till Påsk
Påskliljor, Tasetter, Ornatus, 
Darwintulpancr, enkla o. dubbla 
tulpaner, Hyacinter, Crokus, 
Convaljer, Azaleor, Amaryllis, 
Begonia, Gloxinia- o. Gladiolus- 
lökar nu hemkomna.

O- Lindqvist Eftr.

M b in l  i Isstok en .
Fredagen den 24/3: Damer kl. 14—16;

herrar kl. 17—20.
Torsdagen den 6/4: Damer kl. 13—16;

herrar kl. 17—21.
Övriga veckor: Damer lördagar kl. 14— 

16; herrar lördagar kl. 17—20.

Badhusföreningens årsmöte fredagen den 
7 april kl. 14.

M O N A R K  — varje år något nytt!
1939 ÅRS NYHETER:

Pedaler med reflexg las
—  en glimrande nyhet i trafiksäkerhetens tjänst —  

Pumpfästen —  ny konstruktion —  m. m.
Obs.! S Ä N K T A  P F . I S E E .  Obs.!

O R S A  C Y K E L - & S P O R T A F F Ä R
Telefon 281.
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ORSA SKOLTIDNING-

Bastu och andra bad under 1938

Badhus
Bastu Karbad Skolbad

Summa
Män Kvinnor Män Kvinnor Gossar Flickor

Hansjö.............................................. 1120 473 70 82 982 906 3633
Holen .............................................. 1041 379 35 34 800 949 3238
Mässbacke.i .................................. 605 245 28 37 735 515 2165
Skattungbyn *) .............................. 520 120 57 89 470 338 1544
Slättberg.......................................... 894 497 5 6 571 504 2477

Summa.......... 4180 1714 195 198 3558 3212 13057
1937.............. 3232 1271 103 119 4692 9417
Ökning ....... +948 +443 + 92 + 79 +2078 +3640

(* öppnades den 5 mars 1988.

Den första överläraren 
i Orsa.

ERNST KEDING.
Vid folkskolestyrelsens sammanträde den 6 

mars valdes Ernst Keding till ord. lärare vid 
Kyrkbyns folkskola och förordnades han till 
överlärare för 5 år fr. o. rn. den 1 juli 1939.

Julpristävlingen 7938
Intresset för korsordstävlingen i julnum

ret visade sig vara så stort, att vid tidens 
utgång hade inkommit icke mindre än 74 
lösningar. Vid företagen granskning av 
dessa' voro nedanstående de 10 första, som 
hade båda korsorden rätt lösta:
1. Gunnar Holmberg, Box 1268, Orsa (ett 

par skidor)
2. Britta Norén, Box 437, Mässbacken 

(modellplan)
3. Sune Eriksson, Fack 67, Orsa (ett par 

stavar)
4. And. Rehn d. y., Vångsgärde, Orsa 

(Orsa Skoltidning 1939)
5. Margit Nordström, Bingby, Orsa (Orsa 

Skoltidning 1939)
6. Karl-Erik Andersson, Lisselhed, Fack 

16, Orsa (Orsa Skoltidning 1939)
7. Barbro Eriksson, Box 567, Orsa (Orsa 

Skoltidning 1939)
8. Nils Eriksson-Grev, Slättberg, Orsa 

(Orsa Skoltidning 1939)
9. Ingeborg Boström, Box 713, Orsa (Orsa 

Skoltidning 1939)
10. Karl-Ingvar Wennberg, Box 247, Mäss

backen (Orsa Skoltidning 1939).

Slättberg—Kyrkbyn? När Nordland flyt
tade från Slättberg begärde skolstyrelsen 
att få tillsätta vakansvikarie i skolan där
städes. Detta avslogs av Skolöverstyrelsen, 
som bestämde att tjänsten skulle tillsättas
i vanlig ordning. När därför genom regle- 
mentsändring den 18 maj 1938 Torsmo skola 
drogs in, beslutade skolstyrelsen att fru 
Maja Byberg skulle förflyttas till den lediga 
platsen i Slättberg. Folkskolinspektören 
gjorde sedan under hösten 1938 skolstyrel
sen uppmärksam på en bestämmelse, som 
trätt i kraft vid nyåret 1938 att förflyttning 
av lärare först måste godkännas av dom
kapitlet. Skolstyrelsen beslöt omedelbart att 
med redogörelse för förhållandena hos dom
kapitlet begära denna rätt. Denna skrivelse 
insändes till domkapitlet via inspektören. 
När fru Ihrmark vid decembersammanträ
det hade beviljats avsked fr. o. m. 1 jan. 
1939, kom från inspektören en skrivelse

Orsabo . . .
(Forts, från sid. 4.)

många stora korkfabriker runt kring Lissa
bon.

Strax utanför staden ligger också den 
lilla byn Sintra, som Byron kallat ” jordens 
paradis” . På en klippa skyhögt över byn 
ligger det kungliga lustslottet Pena, nu 
muséum.

Portugals barvinter är gråkall, sa jag 
nyss. Men lyckligtvis är den så kort. 
Januari är vårmånad. Då blomma redan 
mimosaträden. Och sedan kommer den 
underbara tid då alla fruktträden blomma, 
mandel, apelsin, körsbär, fikon o. s. v. 
Och akasiorna! Sagolikt helt enkelt! I 
maj kan man skörda korsbären. Och redan 
i februari badade jag ute, men det var ock
så en upplevelse. Det låg fullt med folk 
på plagen, många av damerna iförda sin 
finaste ”gåbortsklädning” i st. f. baddräkt. 

'När jag hade solat mig en stund, hoppade 
jag i för att ta ett dopp. Men då kom folk 
rusande från alla sidor* 1 för att se på mig. 
Det var tydligen inte meningen att man 
skulle gå ut i vattnet, när man badade hel
ler, och på hela dagen såg jag bara ett par 
halvstora pojkar, som var ute och plaskade.

Nå, hur känns det att vara hemma i Sve
rige igen då?

Visst är det roligt, underbart roligt att 
vara hemma igen! Men när jag sitter så 
här och plockar fram det ena minnet efter 
det andra, då längtar jag allt ut igen, slu
tar fröken Wolff sin berättelse. D. H.

med förslag, att fru Byberg skulle förflyttas 
till den i kyrkbyn lediga tjänsten från ny
året 1939. Vid samtal med inspektören fr 
klarade ordf. att detta var svårt att full
göra bl. a. på grund av att styrelsen redan 
hos domkapitlet begärt förflyttning till 
Slättberg. Då meddelade inspektören att 
han ännu icke insänt skolstyrelsens skrivel
se till domkapitlet.

Vid skolstyrelsens sammanträde den 6 febr. 
beslöt styrelsen att i en ny skrivelse till 
domkapitlet dels relatera hela förhistorien 
till detta ärende, dels ock att gå med på 
inspektörens förslag om fru Bybergs för
flyttning till kyrkbyns fclkskola.

Mot detta beslut, som fattades med 11 
röster mot 2, reserverade sig hrr Bogg Erik 
Andersson och O. A. Gustafsson, vilka hade 
föreslagit, att skolstyrelsens förut fattade 
beslut om fru Bybergs förflyttning till 
Slättberg skulle vidhållas och att tjänsten 
i kyrkbyn skulle besättas med manlig lä
rare.

Biblioteken i Orsa under 
1938.

B ib lioteket i Antal
hand

Antal
lånta
gare

Antal
boklån

S k o l b i b l i o t e k :

Kallmora skola ...... 275 44 1046
Komm. mellanskolan 1458 138 3078
Nederberga skola ... 410 28 630
Slättbergs „ 375 54 898
Stackmora „ 626 72 1054
Tallheds „ 146 11 103
Torrvåls „ 449 80 1706

S o c k e n b i b l i o t e k :

Ilansjö ...................... 430 52 1031
Kyrkbyn .................. 895 207 2012
Kårgärde.................. 894 126 904
Skattungbyn ........... 684 103 509
Aberga...................... 808 103 1188

S t u d i e c i r k e l -
b i b l i o t e k :
ABF:s i Kyrkbyn ... 377 159 354
I0GT:s 3122 500 5010
IOGT :s i Mässbacken 606 144 1560

Summa ...... 11555 1821 21083

1937 .......................... 11169 1730 19456
Förändringar .......... +386 +  91 +1627

TRÄDGÅRDSKURSER.
Orsa Planteringssällskap i samarbete med 

länets Hushållningssällskap anordnar före- 
läsningskurser i trädgårdsskötsel den 25—26 
mars.

Nämndeman Finn Erik Hansson är folk
skolestyrelsens ordförande 1939, och gross
handlare Per Åberg kassör. Vice ordf. är 
hr Arthur Eriksson, Kallmora.

Nybygget i Stackmora. Statsbidrag har 
beviljats för uppförande av nytt skolhus i 
Stackmora, inrymmande småskola, tjänste- 
bostad för småskollärarinnan och gymna
stiksal. Byggnadskommittén har fått i 
uppdrag att infordra anbud å byggnationen, 
så att arbetet kan börja i vår.

I villkoren för statsbidraget var inrymt, 
att Hedens skola skulle indragas. I anled
ning härav har folkskolestyrelsen beslutat 
föreslå fullmäktige, att Hedens skola indra
ges fr. o. m. 1 juli 1939, att hos domkapit
let begära förflyttning av lärarinnan till 
Skattungbyns östra småskola och att be
gära statsbidrag till skolskjutsar från Heden 
till Stackmora.

Orsa Skoltidning
(N:o 34. -  17 mars 1939.)

utgives av Orsa Lärareförening.
Redaktör och ansvarig utgivare:

Karl Wennberg, Mässbacken. 
Telefon 43.

Pris 30 öre
Falun 1939. Dala-Tidningens tr. — 150.

Upplaga 1,800 ex


