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ORSA SKOLTIDNING

Orsa-intryck och annat.
Av Socialvårdsassistenten Karin Larsson.

Fröken Holton har bett mig skriva 
något i Orsa Skoltidning, och då är det 
väl bara att sätta igång och försöka. 
Nå, men skriva om vad? ” Om vad som 
helst, bara det blir nå’n sida.” Håhå, 
jaja —  det är säkert inte gott att gå ut 
och ”tigga” bidrag —  och det är heller 
inte gott att sätta sig ned och skriva 
om ”vad som helst” .

Efter en del funderande tänkte jag, 
att jag kanske kunde skriva lite om nå
got av det, jag särskilt lagt märke till 
här i Orsa —- eftersom jag bara varit 
här ett halvår än, blir det just ingen 
djupare karakteristik av socknens sär
drag. Bara helt lösryckta axplock. Och 
eftersom jag bott i Stockholm under 3 
år, innan jag kom hit, kan jag inte un
derlåta att ibland göra lite jämförelser.

En högaktuell sak, när dessa rader 
skrivs ner: har ni ”gamla” Orsabor
egentligen tänkt på, hur härlig vårvin
tern är här uppe? Solgass om dagarna, 
fåglar som börjar sjunga igen, bländan
de vita snöfält mot klarblå himmel. Och 
blåa, blåa berg vid horisonten. :Som på 
morgnar oeh eftermiddagar är över
dragna av ett . genomskinligt blådis. 
Kvällar, då dagsljuset ligger kvar allt 
längre och längre för varje dag. Se’n 
blåa skuggor över den vitå snön i skym
ningen. Har ni sett hur vit snön är 
just i vårvinteraftnarna? Underbart 
ren luft, då dagen går över i kväll, me
dan något av dagens ljus och sol liksom 
ändå dröjer kvar i kvällsfriskheten. —  
I söndags var jag ute på skidor på Or- 
sasjön. Flödande solsken. Och vet ni, 
hur det är därute på sjön nu om kväl
larna med månsken och gnistrande 
stjärnhimmel? Det kan jag tala om för 
er, för jag har skidat på sjön ett par 
kvällar. Ljust, nästan som på dagen, 
vita vidder, klart, grant.

Det var mitt första års intryck av 
Orsa vårvinter: renhet, vithet, solljus, 
som gör en glad.

Vet ni, hur vintern ser ut i Stock
holm? Snö kommer nå’n enstaka gång, 
är vit den första kvällen, brun, sörjig 
modd redan dagen därpå. Grått är allt 
att se på, gråkallt är det i luften. Kan
ske lite sol nå’n dag i mars, men den 
solen har inga vita vidder att lysa över. 
Och över huvud taget tittar den fram 
mycket mer sällan därnere den här års
tiden.

Så kommer vi till nästa intryck. Oeh 
det är Församlingsgården. Den tycker 
jag nämligen är ovanligt trevlig. Man 
blir glad av att komma dit. Det ska ni 
veta, att det är nog inte så säkert, att 
alla socknar har ett ålderdomshem med

så stor hemtrevnad oeh så god stäm
ning som vårt. Det är en tillgång för 
Orsa, att vi här har ett ålderdomshem, 
som vi kan vara glada åt. —■ Men i det 
här sammanhanget skulle vi allihop 
komma ihåg en sak: trivseln för en 
gammal människa på hemmet beror 
inte bara på dom, som där är värdfolk. 
Den beror också på den gamles släkt 
och vänner. En gammal människa, som 
just aldrig får .besök, känner sig nog 
lätt övergiven, hur snäll än hemmets 
personal försöker vara mot henne. Och 
en sak till: en gammal människa sätter 
säkert stort värde på att få göra ett 
besök över en dag i sitt gamla hem. 
Och så vid en helg, en särskild högtids
dag i familjen eller annars på nytt få 
känna sig som en del i det familjesam- 
manhang, dit han hör likaväl som de 
nu hemmavarande.

Nu har vi liksom kommit över på 
socialvårdens område. Nog möter man 
i Orsa problem och. svårigheter av 
mångahanda slag U- och ändå är här 
alltsammans ganska lindrigt oeh lyck
ligt, och sunt jämfört med Stockholms- 
förhällanden. Bostadsproblemen t. ex. 
— det är svårlöst i Orsa, men det är 
ofta hopplöst att ge sig i kast med i 
Stockhölm. Ma-n stötte mycket ofta på 
det problemet på Stockholms Stadsmis
sions rådgivningsbyrå för blivande möd
rar, där jag tidigare arbetade. Där möt
te jag en av de mest ”slutkörda” män
niskor, jag träffat, fullkomligt på brist
ningsgränsen, en mor med fem barn, 
det äldsta 15 år, det yngsta 1. Mannen 
var finländare, kom till Sverige 1945, 
tror jag. Se’n dess ingen möjlighet att 
få bostad —• bara flyttat runt, runt, 
nå’n gång i lägenheter hos tillfälligt 
bortresta bekanta, mest på pensionat
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och hotell. Bo sju personer i dubblett 
på hotell, ständigt äta ute med fem 
barn, därav en ett-åring och en två-tre
åring, som båda bara kinkade och gri
nade och blev omöjliga att få att äta 
i all oron på barer och restauranger, 
därtill fick olämplig kost med dåliga 
magar och annat elände som följd. Bara 
hotellrummet, ingenstans att tvätta, 
ingenstans att. ha sina grejor annat än 
i kappsäckar. En dag kom kvinnan upp 
på byrån till mig —  kom lite för sent, 
för hon hade just måst flytta över alla 
kappsäckarna till ett nytt pensionat — 
för vilken gång i ordningen? Mannen 
tjänade 1,500 i månaden —  1,500 i må
naden gick åt för hotellrum och mat 
åt familjen. De var faktiskt i ekono
miska svårigheter och fick hjälp av 
Stadsmissionen. Att ringa till hyres- 
förmedlingen var hopplöst: de är utlän
ningar, det finns ingen möjlighet att 
ge dem bostad, var enda svaret, jag 
fick. Samma svar hade dessa männi
skor fått sedan 1945. —  45,000 anmälda 
till bostadsförmedlingen.

En estniska. Hon hade kommit hit 
med mannen för 3 år se’n. De hade en 
liten pojke. Hustrun väntade nu ett 
barn till om några månader. Familjen 
hade flyttat runt i en ständig krets
gång ungefär som de förra, jag berät
tade om. Mannen hade blivit nere i ner
verna av allt eländet, låg nu se’n en 
längre tid på sjukhus. Inte sinnessjuk
dom, men höggradig nervositet, orsakad 
av alla besvärligheter. Hustrun arbeta- 
tade på postgiro för att försörja fa
miljen. Pojken hade hon under deras 
ständiga flackande nödgats flytta från 
det ena daghemmet till det andra, allt
efter den stadsdel, där hon för tillfället 
hade sin bostad. —  Nu hade hon blivit 
uppsagd till flyttning igen, därför att 
värden behövde det rum, hon dispone
rade. Hade använt hela semestern, 14 
dagar, att ringa runt och springa runt 
till alla hyres- och rumsförmedlingar: 
möblerat rum eller omöblerat, vad som 
helst. Ingen möjlighet. Personalkonsu
lenten på postgiro, där hon var anställd, 
hade ringt runt i dagar. Ingen möjlig
het. En kurator, som hon talat med, 
hade ägnat flera dagar åt att söka -— 
samma resultat. Kuratorn ringde mig 
—• jag ringde runt i 3— 4 dagar —  lika 
hopplöst. Kvinnan skulle stå på gatan 
om en dag ■—• då lydkades värden över
talas att gå med på en månads uppskov. 
Under tiden fann hon verkligen ett rum 
borta i nå’n förstad —• 150 kr. i måna
den i hyra för .rum utan kök eller kok
vrå, med kokmöjligheter i ett skåp. På

Forts, å sid. 15.

2



.ORSA SKOLTIDNING

För någon tid sedan meddelade dags
tidningarna att konstnärinnan fröken 
Elsa af Kullberg i Skattungbyn fyllde 
75 år. Orsa Skoltidning har i samband 
därmed sökt upp konstnärinnan i hen
nes hem för att få avbilda några av 
hennes skattungebor i tidningen.

Fröken af Kullberg har nämligen en 
alldeles enastående förmåga att rita och 
måla porträtt. Hon har gjort en mängd 
utsökta barnporträtt i kol eller krita 
samt många vackra porträtt i olja. En 
gouache med en skattungegumma i or- 
sadräktens ”rödjacka” och med ban
dage om ena ögat är i all sin enkelhet 
en konstnärlig fullträff i fråga om färg
sammansättningen.

Vad som mest frapperar en, när man 
betraktar fröken af Kullbergs porträtt, 
är emellertid hennes otroliga förmåga 
att få modellens ögon att leva på tav
lan. En tidningskliché i svart och vitt 
kan ■—• hur bra den än må vara gjord 
—• aldrig riktigt göra rättvisa åt hen
nes tavlor.

Fröken af Kullberg är en liten sirlig 
dam. Jag sa nyss, att hennes porträtt 
har levande vackra ögon. Men fröken 
af Kullberg har själv de mest glittrande 
ögon man kan tänka sig. De strålar och 
lyser som ögonen hos ett förtjust barn

de kunde ta emot en ung konstnärinna 
för någon tid, men fick nej till svar. 
Men jag ville absolut till Skattungbyn, 
så jag for dit ändå, inställde mig för 
fru Wigardt i prästgården och sa: Ser 
jag så farlig ut? Och så blev jag kvar 
där i halvannat år.

Man kan förstå, om fru W. inte kunde 
säga nej till de ögonen.

.När jag sedan kom tillbaka till aka
demin, konstaterade professorn där, att 
jag gjort storartade framsteg. Och det 
var kanske inte så underligt. Ty att få 
bo i Skattungbyn med dess frid och 
lugn är ett livselixir för både kropp och 
själ och konstnärligt skapande.

Swälasmor 
på Harabacken.

när hon börjar berätta. Varenda rynka 
i det vackra ansiktet lever och spelar 
med i berättelsen, då hon talar om sina 
tavlor, sina modeller och sina minnen 
från ett långt och innehållsrikt konst
närsliv.

Men hur kom då stockholmskan af 
Kullberg till Skattungbyn?

Hon berättar själv: Sen jag gått ett 
år på konstakademin i ,Stockholm, bodde 
jag sommaren 1896 på turisthotellet i 
Rättvik. Därifrån gjorde vi en dag en 
utflykt runt Boda—Skattungbyn— Orsa, 
och jag blev genast intagen av Skatt- 
ungebygdens storslagna skönhet. Jag 
skrev till prästgården och frågade, om

Soldaterna Blank och Spanjor.

Köp film \ 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
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Rask-Anna från Torsmo.
y
Så berättar fröken af Kullberg vidare 

om isina 14 år i Tyskland vid målar
skolor i Mimchen och andra platser. I 
Stettin hängde förut en av hennes tav
lor som altartavla i Sv. Sjömanskyrkan. 
Men den är förstörd nu. Ett par somrar 
tillbringade fröken af K. på Capri, där 
doktor Munthe en dag tog 'henne och 
hennes kamrat med på rundvandring 
genom hela sitt slott.

I Estland har fröken af Kullberg bott 
nära fem år, mest på Runö. Därifrån har 
hon målat en mängd tavlor. För runö- 
borna, som .hade det svårt på många 
sätt, har fröken af K. uträttat mycket 
gott. Bl. a. lyckades hon genom ett 
energiskt arbete skaffa ön en sjukskö
terska. På 75-årsdagen nyligen fick frö
ken af K. bland mycket annan uppvakt
ning också ett telegram från ärkebis
kopen, varit han hyllade den goda Runö- 
vännen.

Ärkebiskopen måtte vara mycket min
nesgod, som kan komma ihåg mig, säger 
hon anspråkslöst.

Skoltidningens medarbetare träffar 
fröken af Kullberg hos fröken Anna 
Dunell i Skattungbyn. Sedan vi be
undrat de många Kullbergstavlor, som 
finns i fröken Dunells ägo, går vi med 
frk. af Kullberg till hennes bostad på 
Harabacken. Där finns e<n mängd tav
lor. Förutom några porträtt från Paris 
öch Stockholm är det mest runöbilder, 
oljemålningar av runöflickor i sina 
färggranna nationaldräkter och av den 
gamle runöklockaren samt porträtt i 
krita och kol. En obeskrivligt vacker 
kolteckning föreställer en ung runö- 
kvinna med sitt nyfödda barn.

U ta ifity k o lv m a
börja nu inkomma. Hos oss får 
Ni kvalitetsvaror till låga priser.

Segers Skoaffär, tel. 232, Orsa

Men det var porträtt av skattungebor 
vi ville samla den här gången. Det är så 
många man skulle vilja ta med och av
bilda. Till slut stanna vi för bilderna av 
den gamle blinde Tallpers falla och hans 
dotter Tallpers Kiste, som i sin ungdom 
var så vacker, att Zom friade till hen
ne, Svälasmor på 'Harabacken, som var 
så god, att det lyste om henne och Rask 
Anna på Torsmo. Dessutom måste vi 
ha med bilden av de två soldaterna 
Blanken och Spanjorn (med tonvikten 
på första stavelsen). Dessa två med 
spjuvern i ögonvrån, Spanjorn lång 
och kraftig, rödblommig och. med bur- 
rigt vitt hår och Blanken liten, svart- 
hårig och mager, var fröken af Kull
bergs första modeller i Skattungbyn.

Det var en långvarig förälskelse, som 
flammade upp hos turisten-konstnärin- 
nan på genomresa i Skattungbyn år 
1896, ty den behåller alltjämt isitt grepp 
om konstnärinnan med de glittrande 
ögonen.

D. H.

Tre tips för 
Er ekipering . . .

Kostymen . . .
Lagom till påsk ha vi fatt in några verkligt 
goda helyllekostymer i grått och brunt. I vårt 
sedvanliga goda utförande och i nya, moderna 
modeller, förmånligt pris. 1 38:-, 1 48:-, 1 76:-.

Hatten . . .
Vårhattarna för herrarna börja komma. Redan 
nu kunna vi erbjuda en bra ullfilthatt i färger
na grönt, brunt och grått till 1 6:-. En mycket 
god kvalité kostar i hårfilt 29:50.

Skjortan . . .
Nya sändningar i skjortor med nyheter både 
i modeller och mönster har kommit. Goda 
kvalitéer och modeller med verkligt god 
passform. 13:-, 14:85, 16:25

V_____________
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Realskolans etta 
eller sjuan.

Vid flera tillfällen har jag 'hört för
äldrar och barn säga, att ”man kan lika 
gärna gå 'ett år i realskolan som i sjun
de klassen i folkskolan” .

Realskolan har naturligtvis kommit 
till för att vara en påbyggnad på folk
skolan för dem, som vill studera vidare. 
Och det är inte alls meningen, att för
sta klassen i realskolan skall vara nå
got slags avslutningsklass för folk
skolan. Om man alltså anmäler sig till 
realskolan med avsikt från början att 
där gå endast ett år, så måste det väl 
sägas, att detta är alldeles fel. Man tar 
bara upp plats för andra, som vill kom
ma in för att fortsätta. Dessutom har 
man nog större nytta av att gå sista 
skolåret i sjunde klassen i folkskolan.

En jämförelse mellan kurserna i real
skolans första klass och folkskolans 
sjunde visar tydligt, att den sistnämn
da är den utan tvekan bästa ” linjen” 
för -den, som tänker lämna skolan och 
gå ut i praktiska livet efter ett år. Un
der realskolans första år hinner man 
egentligen bara ” lägga upp” de olika 
ämnena. Det blir ingenting avslutat 
helt. Det är ju självklart, att det mås
te vara så, då det gäller första klassen 
i en fyraårig skola.

Under folkskolans sjunde läsår är 
kurserna så upplagda, att det skall bli 
en verklig avslutning på skolkurserna. 
Vidare har vi här i Orsa (med veder
börligt tillstånd av Kungl. Skolöversty
relsen) sökt göra undervisningen i sjun
de klassen så mycket som möjligt prak
tiskt inriktad. Vi har således fått till
stånd att lägga in en ganska fyllig 
kurs i samhällslära. Och fr. o. m. inne
varande läsår har vi också infört un
dervisning i bokföring. Det kan också 
framhållas, att i sjunde klassen läses 
en trevlig kurs i svensk näringsgeografi. 
Vidare är undervisningen i modersmå
let och räkning så mycket som möjligt 
praktiskt inriktad.

Nu inträffar det naturligtvis, att ele
ver kommit in i realskolan med avsikt 
att gå igenom alla klasserna men ändå 
nödgas sluta efter ett år. Det kan väl 
inte undvikas. Ty märkvärdigt nog är 
det många föräldrar, som vill ha in sina 
barn i realskolan och som tror, att bar
nen ska kunna klara sig igenom, fastän 
de aldrig visat någon egentlig studielust 
eller studie-förmåga i folkskolan. Och 
det var åtminstone förr vanligt, att det 
lästes extra med sådana barn, så att de 
klarade inträdesproven ganska bra, men 
så gick det inte mycket längre.

Sök alltså inte in på realskolan för 
att där gå ett år i st. f . sjunde klassen! 
Jag har redan påvisat, att sjunde klas
sens kurser är bäst avpassade för så
dana elever.

Sjunde 
klassen i 

Kallmora.

BAKRE RADEN FR. VÄNSTER: Per-Erik Eriksson, Sk., Allan Jonsson, 
A, Olle Gropman Sk., Sören Forsberg, K., Gertrud Berglund Ne., Rut 

Eriksson, Sk., Vivi Björkkvist, Å.
FRÄMRE RADEN FR. VÄNSTER: John Torneport, Ne., Sigge Karls
son, Sk., Åke Granström, Sk., Bertil Nilsson, Å., Göte Hedvall, Sk., Kjell 

Holm, Sk., Ann-Marie Forsgren, Ne., Elvy Jonsson, Sk.
Lärare: Edvin Cederlund. (Lennart Pettersson, A., ej med på kortet.)

Men så kommer ett annat problem. 
Och det är egentligen detta, som gett 
mig anledning skriva dessa rader. Om 
en elev efter sjätte klassen övergår till 
realskola, erhålles inget avgångsbetyg 
från folkskolan, sedan denna blivit sju
årig. -Och man får naturligtvis heller 
inget avgångsbetyg i realskolan efter 
första klassen.

Nu har ett par elever, som gått ett år 
i realskola, bett att få avgångsbetyg. 
Men det är inte så lätt ordnat. Det är 
inte bara att skriva ut sådant.

I särskild kungörelse (Sv. förf.-saml. 
nr 147/1947) är stadgat, hur det ska gå 
till. I denna kungörelse står bl. a .:

1. För i realskola eller motsvarande 
skola inskriven lärjunge upphör skol
plikten, när lärjungen vid ifrågavaran
de skola -genomgått den årsklass, som 
motsvarar högsta obligatoriska folksko- 
leklassen i det skoldistrikt, där lär
jungen är s-kolpliktig, och erhållit god
kända vitsord i samtliga de läroämnen 
i vilka godkända vitsord erfordras för 
avgångsbetyg från folkskola jämlikt § 
47 folkskolestadgan.

2. Särskild av,gångsprövning vid folk
skola vid -annan tid än läsårets slut må 
anordnas endast med sådan lärjunge, 
vilken antingen fullgjort sin skolplikt i 
realskola eller motsvarande skola .. .

3. Önskar lärjunge, varona i punkt 2 
är fråga, genomgå prövning för erhål
lande av avgångsbetyg från folkskola, 
skall han därom göra skriftlig ansökan 
hos vederbörande folkskolestyrelse och 
därvid bifoga åldersbetyg och avskrift 
av senaste -terminsbetyg eller annat in
tyg om studier och studieresultat-

4. För sökande, som . . . .  är berätti
gad att -undergå prövning, bestämmer 
skolstyrelsen tid och plats för pröv
ningen samt utser dels lärare att för
rätta -densamma, dela en representant 
att närvara vid det i punkt 5 angivna 
muntliga provet.

5. Prövningen, som endast avser av
slutnings,klassens lärokurs, skall om
fatta dels skriftligt prov i modersmålet 
och räkning, dels muntliga prov i kun
skapsämnena, delo ock praktiska prov i 
övningsämnena . . .

Av ovanstående framgår, att det nog 
kostar åtskilligt både besvär och möda 
att erhålla ett avgångsbetyg. Det kan 
alltså vara skäl att betänka detta, innan 
man bestämmer sig för att gå ett år i 
realskolan i stället för i sjunde klassen.

Hj. H — n.
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Något om O VO :s filmarkiv.
Av skolfilm sarkivarien  G usta f Montelius.

I Orsa Skoltidning nr 2 1949 finns in
förd en artikel med rubriken ” Skolfilm- 
förening och filmundervisning” , vari re- 
dogöres för modern undervisning med 
tillhjälp av filmen. Vidare redogöres 
för den materiel, som sådan undervis
ning fordrar. Det är då i första ihand 
projektorer och filmer, som behövs. 
Projektorerna anskaffar skoldistrikten 
och filmerna skolfilmföreningar. F. n. 
förfogar Orsa skoldistrikt över fyra 
stumfilmsprojektorer, av vilka en är 
placerad i Kyrkbyn, en i Hansjö, en i 
Sörmedsjön och. en i Kallmora. Våmhus 
har slagit på stort och inköpt en ljud- 
filmsanläggning, under det att Ore an
skaffat två stumfilmsprojektorer.

'  Orsa-Våmhus-Ore (OVO) filmför
ening har under det gångna året inköpt 
33 undervisningsfilmer. Åtta av dessa 
filmer äro uppspolade på två filmhjul, 
varför hela antalet filmer uppgår till 41, 
en imponerande siffra, då varje filmhjul 
i genomsnitt kostar 200 kronor. Fil
merna representera således ett stort 
värde och måste fördenskull skötas om
sorgsfullt. Därför har filmföreningen 
utsett en arkivarie, som har till uppgift 
att sköta filmerna och distribuera dem.

Varifrån får filmföreningen medel att 
inköpa filmerna? Alla tre skoldistrik
ten ha betalt en inträdesavgift. Dess
utom betala de en viss årsavgift för 
varje läraravdelning. De influtna med
len användas sedan till filminköp och 
för omkostnader.

Hur sker skötseln och distributionen 
av filmerna? När en lärare gått ige
nom ett visst kursavsnitt, kan han på 
ett för ändamålet avsett rekvisitions- 
kort beställa den film, som bäst passar 
in i kursen. Kortet sändes sedan till 
arkivarien, som tar fram filmen ur arki

vet, för in rekvisitionen i ett kortregis
ter, packar filmen i en transportbox och 
skickar iväg beställningen. När filmen 
visats i skolan, återsändes den till arki
varien i oomspolat skick. Nu ska arki
varien spola tillbaka filmen och samti
digt kontrollera, att inte någon skada 
uppstått vid senaste visningen. Varje 
filmruta måste därför synas, och då en 
film på 150 m., som är den vanligaste 
längden, består av c:a 20,000 bild- och 
textrutor, blir det ett synnerligen krä
vande oeh tidsödande arbete, som arki
varien ska utföra. Utan teknisk utrust
ning skulle detta arbete ej kunna ut
föras så grundligt. Därför har film- 
föreningen anskaffat en omspolnings- 
och skarvapparat. Med dennas hjälp 
kan snart smutsfläckar oeh brott på 
filmen konstateras. När filmen ren
gjorts, reparerats, omspolats oöh regi
strerats är den klar för nästa visning.

Ett arkiv, som ligger centralt inom 
skolfilmområdet, kan på mycket kort tid 
tillhandahålla de filmer, som läraren 
önskar. Undervisningen behöver därför 
inte bli sönderhackad i väntan på att 
filmen ska anlända som tidigare skett 
från Stockholm. När skolfilmförening- 
en får sitt arkiv ytterligare utvidgat så 
att alla kursavsnitt bli representerade, 
kommer filmen att få ett verkligt stort 
värde i undervisningen. När detta kan 
ske, är svårt att säga, men vi ha redan 
under det första året kommit en god bit 
på väg.

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 !

Musikdiplom.
Förra läsåret avlades prov för musik

diplom av 83 elever. Under detta år har 
följande erövrat diplom av l :a  graden:
84.
85.
86 .

87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Anders Giunnar Lundin, 
Berit Olsson,
Elsa Jämtén,
Inger Hansson,
Kerstin Jonsson,
Astrid Gabrielsson, 
Maud Byberg,
Gertrud Berglund, 
Gunnel Berglund,
Arne Eriksson,
Anna-Greta Åsenlund, 
Laila Hansson 
Inger Olsson 
Eivor Eriksson

Kyrkbyn, 5
Slättberg, 6

Skattungibyn, 4
}f
if

Nederberga,
yy

yy

4
4
7
6
4 
6
5
6 
6

Julpristävlingen
har rönt ett glädjande intresse aitt döma av 
de många insända lösningarna, av vilka 
också de allra flesta var rätta.

Någon anmärkte på att vi avlivat J. O. 
Wallin redan 1819. Så illa menade vi inte, 
fast det verkade nog liitet dystert med de 
båda korsen. Men biskopar har ju kors på 
sig redan under livstiden. Samma ärade 
läsare satte ”Axel Hambraeus” som lösning 
på nr 2. Ja, nog kunde fiolen vara vår 
gode kyrkoherdes och melodien också, om 
denna inte råkat vara Ole Bulls ” Saeterjen- 
tens söndag” .

Rätta lösningen är:
1) Gustaf Dalén; 2) Ole Bull; 3) Chaplin; 
4) Nils Karlsson; 5) S. A. Andrée; 6) John 
Ericsson; 7) Folke Bernadotte; 8) Selma 
Lagerlöf; 9) Martin Luther; 10) W. Chur- 
chill; 11 Polhem; 12) J. O. Wallin. 

Pristagare blev:
1. Frida Holmberg, Hansjö 10 kr.
2. Monica Rosén, Hansjö 5 kr.
3. Elsa Jämtén, Slättberg.
4. Kerstin Haseelberg, Vad.
5. Marianne Fagerlund, Hansjö.
De tre sista får Orsa Skoltidning ett år.

är säkert det första Ni lägger märke till 
hos våra kläder. Men det bör inte vara av
görande för Eder. Granska kläderna i 
sömmarna - då lägger Ni märke till, att 
såväl tyg som foder och tillbehör äro av 
toppkvalité. Det är förklaringen till att klä
der, köpta hos oss, alltid hålla stilen.

Se vårens alla nyheter i kostymer och 
ytterplagg hos oss. Vi ha även ett gott ur
val av ekiperingsartiklar såsom skjortor, 
slipsar m. m.

Nu kan Ni åter få beställa Er kostym efter mått 
hos oss med mycket kort leveranstid. Att mått- 
beställa kostymen innebär många fördelar. Ni får 
en kostym som sytts Just för Er efter Edra Egna 
mått i ett tyg, som Ni själv valt och i en modell, 
som Ni själv bestämt.

lU td s
------- O R S A -------

6



ORSA SKOLTIDNING

Skolskidtävlingen.
I år hölls folkskolornas skidtävling' i 

Slättberg' den 24 febr. i ett strålande vår
vinterväder med fint före och lagom kallt. 
121 barn från 17 läraravdelningar deltog i 
tävlingen. De bästa resultaten:

Klass 7 (2,5 km), pojkar:
1. Arne Pettersson, Kå, 13.06
2. Bertil Hansson, Ha, 13.10
3. Harald Sigra, Ha, 13.21
4. Bengt Bergkvist, Kå, 13.23
5. Bror Forsberg, Kå, 13.36

Flickor:
1. Mona Johansson, Ky, 13.57
2. Märta Wik, Kå, 15.08
3. Ingrid Jonsson, Ha, 16.12 
4- Inga Levenius, Ha, 16.17
5. Ingrid Karlsson, Ky, 16.24
Lag: 1- Kårgärde 71.59

2. Hansjö 72.43
3. Kyrkbyn 74.16

't
Klass S— G. (2,5 ken) Pojkar:
1. Nils Hassis, Ky 6a, 12.40
2. Bo Nordström, Ky 6a, 13.16 
3- Bert Holmstrand, Ha 6, 13.21
4. Ove Eriksson, Ha 5, 13.24
5. Jan-Erik Forslund, Ky 6a, 13.28

Flickor:
1. Astrid Lind, Ky 6b, 14.49
2. Näs Inger Hansson, Slättb., 14-52
3. Celi Klockar, Ky 6a, 15.12
4. Anette Andersson, Ky 5, 15.22
5. Gerd Lind, Ky 6a, 15.32
Lag: 1. Kyrkbyn 6a 70.08

2. Hansjö 6 72.56
3. Kyrkbyn 5 73.11
4. Stackmora 74.08
5. Slättberg 75.57
6. Hansjö 5 76.46
7. Kyrkbyn 6b 77.27

Klass 3—4. (1 1/4 km). Pojkar:
1. Gösta Caris, Stackm., 6.20
2. Harry Stegerwall, Ky 4, 6.24
3. Ivar Lång, Ha 4, 6.32
4. Sune Brosén, Ha 4, 6.35
5. Åke Ors, Stenb., 6.37

Flickor:
1. Gulli Frisk, Ha 4, 7.18
2. Marianne Knutars, Stenb., 7.25
3. Maj-Britt Bengts, Stackm., 7.28
4. Inger Helgesson, Ky 4, 7-37
5. Karin Hedberg, Ky 4, 7.39
Lag: 1. Hansjö 4 34.58

2. Kyrkbyn 4 35.37
3. Stenberg 36.21
4. Stackmora 36.44
5. Hansjö 3 37.27
6. Kårgärde 39.26
7. Kyrkbyn 3 39.28

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJ0L
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKA1TUNGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 50021

RACHEL to ULLA: 
Klipp ur en brevväxling mellan en engelsk skolflicka och en orsaflicka.

Cambridge, 9th September, 1949.

Dear Ulla,
Your letter came this morning. Thank 

you very much for it. As it happens I 
did have a very nice tirne on the sea. 
coming back to England. I was not sick 
at all. We all danced on the deck, and 
ran races and had a very happy time. I
am back at school now.------------We do not
have holidays for potatolifting in Cam
bridge, although many tons of them are 
grown here.

— — —■ What do you like doing at 
school? Out of school I like drawing, 
reading and swimming. Do you play games 
at school? We play hockey and netball in 
the winter and tennis and rounders in the 
summer.

You need say nothing about my elegant 
drawings!

I hope you are all well at home. Give my 
love to your parents.

Lots of love from
Rachel.

Kära Ulla!
Ditt brev kom i morse. Taok så mycket! 

Det var faktiskt mycket roligt på havet, 
då jag for tillbaka till England. Jag blev 
inte ett dugg sjösjuk. Yi dansade allesam
mans på däcket och sprang i kapp och 
roade oss storartat. Jag har .börjat skolan
igen n u .------------ Yi har inget potatislov i
Cambridge, fastän många ton potatis od
las här.

------------Vad tycker du bäst om i skolan?
På fritid tycker jag det är roligt att teck
na, läsa och simma- Har ni bollspel i sko
lan? Vi spelar • hookey och korgboll på 
vintern och tennis och långboll på somma
ren.

Du behöver inte säga något om mina 
eleganta teckningar!

Jag hoppas, att alla mår bra hemma hos 
dig. Hälsa dina föräldrar så hjärtligt!

Massor av hälsningar från
Rachel.

P. S. Din engelska är inte alls så tokig. 
Det är ingenting att rätta — bortsett från 
stavningen!

P. S. Your English is not at all bad. 
There is nothing to correct — except your 
spelling!

Forts, å nästa sida.

Påskartiklar
Löpare, bonader, 
påskkort, dekorationer.

Musik é Hemslöjd
Orsa, tel. 320

Skodon, alla slagi
B Ä S T ,  B I L L I G A S T !

AB Orsa  Skom agasin
O rsa, telefon  37
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Cambridge, 16th October, 1949.
Dear Ulla,

I thank you very much for your letter. 
It was very interesting. I think that I 
understand your sort of fair. When we 
have a fair in Cambridge (in fact we have 
them the same all over England) it is en- 
tirely for pleasure. We also have a market 
in the middle of the town every week. This 
market is for buying things at. They sell 
flowers, clothes, books, sweets, toys and all 
sorts of little things.

------------ On November the 5th we shall
have the Annual meeting of the Girl 
Guides in Cambridgeshire. It is held in 
the Guild hall. Our company has toeen 
chosen to sing sosne songs at the meeting. 
We are very proud of this, since there are 
about 20 other lots of Guides in the town. 
Some Brownies are going to sing funny 
songs. Rangers are going to do a ”Stunt” .

I help with a pack of Brownies, who are 
very sweet. They have ”sixes” (patrols) 
whlch are called Fairies, Elves, Pixies, 
Gnomes and other things like these. They 
learn those of the knots that guides do. 
The Brownies also do First Aid and 
compass and lots of funny games.

Well, I must stop now.
Cheerio,

love.
Rachel.

Kära Ulla!

Tack ska du ha för ditt brev. Det var 
mycket intressant. Jag tror jag förstår vad 
för slags marknad det är, som ni har i 
Sverige. Då vi har marknad i Cambridge 
(det är förresten likadant i hela England), 
ägnas den helt åt nöjen. Vi har också 
torghandel mitt i staden varje vecka. På 
torget kan man köpa saker. Det säljs 
blommor, kläder, böcker, isötsaker, lek
saker och diverse smått och gott.

—■ — — Den 5 november blir det års
möte för flickscouterna i grevskapet Cam
bridgeshire. Det går av stapeln i stads
huset. Vår grupp har fått i uppdrag att 
sjunga några sånger på mötet. Vi är myc
ket stolta över det, eftersom det finns om
kring 20 andra iscoutgrupper i staden. 
Några blåvingar kommer att sjunga sko
jiga sånger. Vandrar scouter uppför ett 
sensationsnummer.

Jag hjälper till att leda en flock blå
vingar, som är mycket söta. De har 
” sexor” (patruller), som kallas Feerna, 
Trollen, Älvorna, Jordandarna och så vi
dare i samma stil. De lär sig de knutar, 
som scouterna gör. Blåvingarna över sig 
också med första hjälpen vid olycksfall och 
med kompassen och lär sig en massa sko
jiga lekar.

Nej, nu måste jag sluta.
Hej!
Hälsningar!

Rachel-

Cambridge, 23rd November, 1949.
Dear Ulla,

Thank you very much for your letter, the 
little horse and the Swedish song.

— — — This year the teachers are 
going to do a Pantomime. This is something 
that we always have at Christinas in Eng
land. A Pantomime is a play with lots of 
fairy tale eharacters in it and it is 
usually very funny. One of the teachers 
at school wrote ours +  every teacher is 
going to act in it. We are looking for
ward to it very much.

I do not mind you sending some of my 
interesting (???!) letters to the Orsa 
Skoltidning, if you promise to send me a 
copy of the newspaper, if they are printed.
— —----- I åm very glad that no bear ate
you up. I should have been very unhappy 
if it had! We have very few förests and 
certainly no bears in England. I think 
there are still a few in the very Norther- 
nest part of Scotland, but I should be very 
much afraid if  I did meet one! Our 
country is very, very different from yours.

We have recently been learning about 
Sweden in Geography — that’s how I 
know! We are now learning about Den- 
mark.

------- - — Well, I must stop now, so
Cheerio
lots of love +  best guide wishes 

from
Rachel.

Kära Ulla!

Tack så mycket för brevet, den lilla 
hästen och den svenska sången!

— —• —  I år ska lärarna uppföra en 
pantomim. I England har vi alltid sådana 
vid jultiden. En pantomim är ett spel med 
en massa sagogestalter, och den är van
ligen mycket skojig. En av lärarna i sko
lan har skrivit vår, och alla lärarna kom
mer att spela i den. Vi motser den med 
stora förväntningar.

Jag har ingenting emot att du skickar 
in några av mina intressanta (???!) brev 
till Orsa Skoltidning, om du lovar att 
skicka mig ett exemplar av tidningen, om
de nu blir tryckta. — --------Det var bra
att du inte blev uppäten av någon björn. 
Det skulle ha varit mycket sorgligt, om du 
hade blivit det. Vi har mycket få  riktiga 
skogar och absolut inga björnar i England. 
Jag tror, att det fortfarande finns några 
allra längst upp i norr i Skottland, men 
jag skulle bli mycket rädd, om jag mötte 
en. Vårt land är mycket olika ert.

Vi har nyss läst om Sverige i geografin 
— det är därför som jag kan så mycket! 
Nu håller vi på med Danmark.

Nej nu måste jag sluta, så 
Hej!
Massor av hälsningar -j- scouthäls

ningar från
Rachel.

I Slipstensloppet
som i år hölls i Skattungbyn,. blev resulta
ten följande:

5— II pojkar:
1. Harald Pettersson, K. skola, 12.25
2. Sigge Nyberg, S. skola, 12.45
3. Enar Enoksson, K. skola, 12.48
4. Folke Jonsson, K skola, 13.19
5. Bror Kvarnström, N. skola, 13.37

5— 6 flickor:
1. Elin Pulkkinen, K. skola, 14.05
2. Kerstin Karlsson, K. skola, 14.17
3. Asta Olsson, S. skola, 14.22
4. Gerd Bolinder, K skola, 14.36
5. Karin Lindå, K skola, 14.48 

Lagpris: Kallmora 42.58

3—i  pojkar:
1. Arne Eriksson, N. skola, 7.30
2. Torbjörn Eriksson, N. skola, 8.02
2. Erik Berglund, N. skola, 8.02
4. Johnny, Svälaa, S. skola, 8.16
5. Kurt Karner, S- skola, 8.18 

Lagpris: Nederberga 23.34 
3—J flickor:

1. Maud Byberg, S. skola, 8.42
2. Inga-Lill Forsgren, N skola, 8.45
3. Astrid Gabrielsson, S. skola, 9.05
4. Anita Berglund, N. skola, 9.09
5. Gunnel Lång, Å. skola, 9.16.

Lagpris: Skattungbyn 27.19 
1—2 pojkar:

1. Rolf Johansson, N- skola, 4.38
2. Holger Hanssion, K skola, 4.39
3. Sven-Olov Larsson, S. skola, 4.43
4. Tore Svedgård, N. skola, 4.45
5. Sven-Olov Sundberg, S. skola, 4.48 

Lagpris: Nederberga 14.13
1—2 flickor:

1. Anna-Greta Persson, K. skola, 5.16
2. Ingegerd Eriksson, K. skola, 5.32
3. Naemi Hansson, N. skola, 5.38
4. Ann-Mari Bengtsson, S. skola, 5.40
5. Gullevi Matsson, N. skola, 5.44 

Lagpris: Nederberga 17.50

/ u d iiln ii 
p å  i'å'm i. . .

Vi har god sortering i 
tyger till övergångs- 
klänningar, t. ex. moss- 
crépe, bredd 90 cm., 
pris 12:20 pr m.

K O O PER A TIV A  
O VAN  SILJA N
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Våra blomster-lökar.

Vi satte våra lökar den 15 oktober. Vi 
gick ut i frökens trädgård och tog frisk 
jord. Så tog vi våra lökar och våra blom
krukor och så satte vi lökarna i jorden. Vi 
gjorde så här. Vi grävde ett litet hål, sen 
satte vi ner lökarna i håleit, sedan grävde 
vi över lökarna. Men en liten topp måste 
sticka opp. Om två månader tog fröken upp 
en burk ifrån källaren och satte den i ett 
mörkt rum, och lät den stå där ungefär en 
vecka. Nästa dag när vi började skolan, tog 
fröken burken och visade oss, hur knoppen 
började ititta fram. I burken var så många 
sorters lökar. .Men jag skall i alla fall 
räkna upp dem. Det var tulpaner och en 
hyacint och krokusar. De står på katedern 
och är så vackra. Fröken har inte tagit upp 
min lök ännu.

Mats Persson, klass 1.

En motorbåtstur.
För ett och ett halvt år sen var jag på 

Kårö. En dag skulle morfar och jag åka 
ut med morfars motorbåt. Jag ville, att 
vi skulle åka ut till Kläppen. Och det gjor
de vi. När vi kommit fram, band vi båten 
vid en brygga- Sen gick vi till huset, där 
fyrvaktaren bodde. Där knackade vi på. 
Fyrvaktaren själv kom och öppnade. Han 
bjöd oss på te och smörgåsar. När vi hade 
druckit färdigt, frågade fyrvaktaren, om 
vi ville se inuti fyren. Och det ville både 
morfar och jag. När vi hade kommit in i 
fyren, fick vi gå upp för en lång, lång 
trappa,, som gick runt flera varv. Högst 
uppe i tornet, kunde morfar och jag se 
långt ut över havet och skärgården. Sen 
gick vi ut ur fyren och ner till motorbåten 
och åkte hem.

Lars Svensson. Klass 3.

Glad påsk
önskar vi alla våra unga medarbetare i 
Orsa Skoltidning. I  det här numret 
återser somliga av er en del gamla be
kanta uppsatser, som ni väl givit upp 
hoppet om för länge sen. De har legat 
i en låda i tryckeriet och väntat på 
plats i tidningen, och nu på vårkanten 
kommer de fram liksom videkissarna 
och annat rart.

Någon gång i maj kommer nästa 
nummer av Orsa Skoltidning, och till 
dess är ni välkomna med nya bidrag.

Dä wi åktum skajdur uppi Ömbjarga.
Jen sundag åkt i börta Anitu. Dar wa 

Laila ö o add riggsätjun mi si, för wi 
skuldum a jåta mi wöss. Däm wa snårt 
fälugur. Do djing wi ajt ö sett o wöss 
skajder ö forum. Först ok wi o wäjern, se 
swängd wi av inni skojun. Dar åkt wi 
ättur jett spör men snårt slutt e. Do gard 
wi upp spör sjövur fast ä djick sakta. Dö 
wi komum uppi Bjos, dro wi åv wöss skaj- 
der, fär wi skuldum valla. .Se fortsättud 
wi, tast wi komum uppi Ömbjarga. Dar 
ängd wi upp riggsäcka uppi jena bjärk.

Se bird wi o djer upp spöri. Dö wi add- 
um ätji jett tag, for wi ö tom riggsäcka. 
Se for wi börti jen ällur böcka. Dar to wi 
åv wöss skajder, add åv dem snon ö sett 
wöss uppo dem, ö åtum goser ö drackum 
sjokla.

Se sett wi o wöss skajder o birdum o 
åka. Darettur gard wi upp mera spör. Dar 
råmlud wi, sö wi wam alldelös wåtur. Do 
bird ä o skrätja nidi kwidem jessun, ö wi 
tom upp måtun ö åtum. Se ok wi jett tag. 
Men do wurt wi sö trättur, sö wi wurtum 
twundjigör far em. Dö ik kom em, wa i 
alldelus wåit. Berit Nääs. Klase 5.

Skogsbranden.
En sommar, när jag bodde i Vattnäs, 

var jag på pappas kontor. Då såg jag hur 
det rökte långt uppe i skogen. Först trod
de jag, att det rökte ur en skorsten. Men 
sedan blev röken tät och gul. Just då kom 
pappa ut. Jag frågade vad det var för 
rök. Han sa, att det var brandrök. Då 
frågade jag, var det brann. Han sade, att 
det var skogsbrand. Fappa gick genast in 
och ringde till Risa. Där finns det ett 
brandtorn. Pappa fick veta, att det brann 
mellan två fäbodar, som heter Säla och 
Brunnvasselbodarna. Då åkte vi till en by, 
som heter Bergkarlås. Där var det många 
karlar, som skulle följa smed, samt två 
lastbilar. Vi fick hinkar av en karl. När 
vi kom fram, sade en pojke, som heter Bör
je, att det blivit en brandgata, som var två 
km- lång och en halv km. bred. De hade 
gjort en moteld, som jag och Börje vak
tade. Brandbilen kom också dit. Men den 
måste åka tillbaka, för slangarna räckte 
inte. Det kom så mycket folk dit. Snart 
kom brandbilen tillbaka igen. Då räckte 
slangarna. När klockan var halv åtta på 
kvällen, korn det ett flygplan från Stock
holm. Det tog flygfotografier. Sedan åkte 
vi hem. När vi kom hem, var klockan 10. 
Då hörde vi på nyheterna. De sade, att det 
var en stor skogseld i Mora socken i Da
larna. Nästa dag läste jag i tidningen om 
skogsbranden. Där var också fyra flyg
fotografier från branden. Det stod att 
skogseldens gata varit en mil lång och en 
halv kilometer på bredden, och att brand
bilen fastnat i ett snår på vägen hem till 
Rättvik. Men en lastbil hade dragit ut 
den ur snåret.

Sten Turesson. Klass 3.

Hamimld fo&madök a ') m ed  
m ckfia IwaliMA- T A P E T E R

Skall Ni tapetsera om i vå r?  Gör oss i så fall 
ett besök och låt oss visa vår nya kollektion av 

smakfulla tapeter.

H E D IN S  F Ä R G H A N D E L
Telefon 155 O R S A  Telefon 155

9



ORSA SKOLTIDNING

Till Er, som ämnar måla i år!
En färgburk innehåller en hel del mer än ögat kan se!

I burken se alla färger mer eller mindre lika ut. 
Det är först, när man börjar arbeta med dem som skill
naden kommer fram. Går man sedan ytterligare ett antal 
år fram i tiden - när väder och vind fått göra sitt - 
blir skillnaden ännu mera markant.

Att måla kostar pengar, men om Ni får ett först
klassigt material, blir det alltid i längden billigast. 
Det är god ekonomi att välja färg efter kvalité och 
inte efter pris per liter.

Tänk på att arbetet kostar lika mycket om bra 
eller dålig färg användes.

Det blir kanske aktuellt för Eder att måla i år. 
Vill Ni då veta mera om färg så vänd Eder till oss.

. En av våra förbindelser har bl. a. en utförlig 
broschyr om utomhusmålning av trähus under tryckning. 
Det är en liten handledning i materialval, målnings— 
förfarande och en hel del andra nyttiga tips för villa
målningen .

Innan Ni bestämmer Eder för hur Ni skall måla, 
vill vi rekommendera Eder att läsa broschyren. Är Ni ej 
i tillfälle hämta den hos oss, så skickar vi den gärna, 
så snart den är färdigtryckt.

Även om Ni inte tänker måla om just i år, så kan 
den lilla "handboken" vara av intresse. Rekvirera den 
på nedanstående kupong!

O R S A  F Ä R G H A N D E L
- Y. Ferneman - 

. Tel. 340

Sä n d  m ig broschyren om utom husm ålning så  snart den  kom m er från trycket!

V . g. skriv tydligt namn ock fullständig adress!



.ORSA SKOLTIDNING

När jag var till Ämåsjön och fiskade.
Vi åkte traktor med gummitrilla bakom. 

Vi var tretton personer. När vi kom fram, 
rodde pappa och farbror Åke till holmen 
och frågade, om vi fick bo där. Det fick vi. 
Jonsson kom och hämtade oss i motorbå
ten. Pappa skulle ha i gång motorn. Då 
han drog i repet, slängde han till morfars 
mössa, så den ramlade ut i vattnet, men 
vi fick tag i den.

När vi druckit kaffe, åkte vi ut. Då fick 
jag ingenting. När vi kommit hem, tog jag 
metspöet igen och då fick jag fyra abbor
rar.

Nästa morgon var vi ute klockan fem. 
Då åkte jag, pappa och morfar i en båt 
och Åke och morbror Gunnar i en annan. 
Vi rodde och tog upp näten. Det var en 
abborre på sex nät. Sen rodde vi drag. 
Då fick jag en liten gädda på ett halvt kilo. 
Nästa dag fick jag största gäddan av dem 
allihop. Sedan metade jag upp fyra 
abborrar.

På måndag for vi hem. Då började det 
regna, och jag satt mittför bakhjulen, så 
det sprutade grus i anskitet. Farbror Åke 
hade haft mössan snett, så det var en sned 
vit rand över pannan. Annars såg han ut 
som en neger.

Anita Granath. Klass 5.

Orn rackä.
Orn rackä i grår ö wajt ö jettur Roy. 

Falla a tjept ån uppi Ragunda i Jomtland 
1945, sö nu bir ån 6 år den 25 april. Ån itar 
ån mi si bört o elgjakt. Färår sköt dem 
twer elgör mi jåp åv ån. Wi am bunde upp 
jen tråd milla stugun ö ladi, sö Royen gnor 
ettur, mäss ån i bundin.

Jen göng tolkud i ettur Royen. I sätt on 
jen silo ö sjöw sätt i o mi skajdär. Wi 
djicköm börto wejun. Dar såg ån jen 
racka, ö ed bar i weg direkt. Dö ån kåm 
attur rackån, toird dem o ö slåss. Men tä 
slut måst Roy djasi, ö ik ö ån djicköm 
snopnör emåt.

Inge Andersson, klass 7.

TECKNING: Hönsens Wasalopp av 
Börje Westerberg, klass 4.

När jag var vid Enån och metade.
En dag under sommaren var jag vid 

Enån och metade.
Jag for dit vid ett-tiden på eftermid

dagen. När jag kom upp mot Torsängarna, 
lämnade jag cykeln och gick till fots upp 
till kanalen, där jag började meta.

Vid tredje kastet fick jag en laxöring, 
men den var så liten, att jag kastade i den 
igen. Strax därefter fick jag en till, som 
var ganska stor.

Sedan drog jag upp några här och var. 
På ett ställe drog jag upp fem stycken i 
följd. När jag kom ner mot Torsängarna 
på nytt, slutade laxöringen iatt nappa, så 
jag tog cykeln och for hem.

När jag eå småningom räknade fiskar
na, fann jag, att jag fått 14 laxöringar.

Dagen därpå gick jag och Einar Sjö
ström till ån igen.

På ett ställe drog vi då upp 6 laxöring
ar, jag fyra och Einar två. Den dagen gick 
vi endast en liten bit, för laxöringen nap
pade dåligt.

Arne Spännar. Klass 7.

Vanja Lofvars, klass 3.

I Skamhed.
Jag har bott i Skamhed, men nu bor jag 

i Orsa, och nu ska jag berätta om iSkam- 
hed. Vi hade en affär i Skamhed. Där fick 
jag stå ibland. Det var så roligt, tyckte jag. 
En natt var det bovar i vår affär. Först 
vaknade mor. Hon trodde, att det var nå
gon som knackade på automaten för att 
ibland brukade slantarna fastna. Så vak
nade far och så gick de upp. Mor sa om 
far ville gå in i affären, men far var lite 
skraj. Så tittade vi i fönstret. Men när de 
hade iSlagit tre slag på fönstret, då ringde 
far till polisen. Sen ringde han till Eng- 
mans. De kom i pyjamasjackan och byxor
na. När bovarna fick se dom, sprang de 
och gömde sig. Nu kom poliserna. De de
lade sig två och två. Far och en polis gick 
in i skogen, och en annan och en pojke gick 
ut på en linda. När de hade kommit ett 
stycke, då tittade Bengt bakom en vedtra
ve. Där satt bovarna. Bengt sade: ”kom” åt 
polisen, och de hittade bovarna. Nu åkte de 
i bil till Vansbro och satte dem i finkan. 
De fick sitt straff. Den ena fick sju måna
der, och den andra fick åtta månader. Det 
tyckte jag var lagom åt dem.

Hans Persson. Klass 2.

A Evdalem.
Jenn löggdas kwäld skulld i fårå a Ev

dalem mi buss. I skulld kum emåt um 
mondagsmörgon, do bidröd wi skolån.

Klucka alv fem for i mi tåg a Mora ö 
darifro mi buss a Evdalem. I satt längst 
at i bussem. Ed wa bara je keling ö i sö 
skulld a Evdalem. I såt ö semde. ” Wen 
semör du?” fågöd kelindje. Dö bussn stå- 
nöd, skulld i wajs ennör ur i add semt. 
” Sö ljott du ar semt!” sad o. Do såg i 
ettör, ö ed war jett sting jån ö jett dån.

Ed war sö micklör böckör, sö ånn issnöd 
do ån åkt nid fär.

Dö wi wåm fråmmä, skulld i kaita de 
wärsta i kundä. Do i kait ewer wäjen al- 
köd i ö slo mi i armem, sö i wart blår.

Lena Låwar. Klass 5.

Har Ni tänkt på
att cykeln behöver renoveras i 
god tid till våren. Lämna in den 
redan nu i dag.
B. S. Balters Cykel- S Rep. Verkstad 

Orsa

Redan nu bör Ni rådfråga 
fackmannen om el. installa
tion fört

Kokplattor, spisar samt övriga el. 
artiklar i hushållet. Spisar, kokplat
tor finnas för omgående leverans.

MOPA-QP/A ELEKTP. A.B.

H A N S  P E T E R S O N S

Bil- & Flygskolor
Telefon 242, Orsa

cSLalatua,

sam qe resultat.

Sök ej försäkring nAr Ipt+set ('vivtvucr /
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

Orsa Erk. Sjukkassa
Telefon 271 Exp. Socialvårdshuset.

Sjukpenning för ett och sanuna sjukdomsfall i 2 år, % av läkarvård, fri la- 
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet.
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ORSA SKOLTIDNING

MR ANGÖRAS TAKÄVENTYR.
Gun, Rolf och jag höll på att göra en 

snöfästning bakom stugan. Mr Angöra — 
det är vår angorakatt — kom och tittade 
på oss. När han suttit och tittat på oss en 
stund, sprang han bort till takstegen och 
började klättra upp för den. Jag tänkte 
flera gånger, att han skulle trilla ned, men 
han hoppade så elegant från pinne till 
pinne på stegen. När han var nästan uppe, 
tvekade han ett tag, men så fortsatte han 
och klättrade uppför den del av stegen, som 
stack upp ovanför takkanten. Ifrån änden 
på stegen hoppade han ned på taket.

Då tänkte jag, att snön skulle rasa ned 
och han följa med. Mén snön rasade inte, 
och mr Angöra klättrade upp till takåsen 
och tittade över den. Jag sprang till fram
sidan av stugan och ropade på honom. Mr 
Angöra klättrade ned för taket och hop
pade ned på förstukvisten. Men därifrån och 
ned på backen vågade han inte hoppa.

Då ropade jag ut mamma och frågade 
henne, hur vi skulle göra. Mamma tog en 
vedkorg och satte upp den till honom. Och 
efter att cirka tre gånger ha sprättat snö 
ned på mamma, klev han upp i vedkorgen, 
och vi lyfte ned honom.

Sven Berger. Klass 5.

JEN STÖRMDAG.
Jen dag wa farbror Störm ajtä ö djick. 

Ån blis sö tigelpånnor walt åv tatji ö glas- 
biter ajrdä. Nu war ån o riktit dåli umör. 
Se blis ån sö strajt, sö attn for åv jen 
kall, ö rulled börtever gato, ö se kam ä 
jen windpust sö attn flög enda uppi jen 
telefonstöpa, ö fasned dar. Ån add jett 
parapli mi si, ö jen cikel. Cikeln stelld 
ån o cikelstöd, se skuld ån kajt etter attn. 
Do walt cikeln ikull. Parapli wended si fär 
ån. Do skuld ån rukå o telefonstöpån, men 
ån wa sö rötan sö ån walt attever nido 
wejen. Kalln ö walt rakt ajti jen watulök, 
ö attn walt åv, men nug war ån bra dritun 
allt.

Kerstin Bilar. Klass 3.

TECKNING: I  snön av 
Inga Rosén, klass 4.

KAJSA.
En gång, när jag skulle gå till Kerstin 

Liv såg jag en katt. Vems var katten? 
När jag gick upp för trappan till Kerstin, 
frågade jag Kerstin vems katten var. Då 
sa Kerstin att det var hennes. Kajsa är 
vit och svart med svart svans. Och hon ser 
så rolig ut. En gång lekte vi tatten med 
Kajsa. Och för att hon inte skulle kunna 
bli tagen, hoppade hon upp i ett träd.

Birgitta Jonasson. Klass 2.

ANDERS.
Anders är två år. Han är lockig. Han 

blir så arg, när jag ska kamma honom. 
Förut satt han vid grinden och väntade på 
mig. I går lekte vi, att jag var mamma 
och Anders och dockan var barn.

Birgitta Östlund. Klass 2.

TECKNING: av Kyllikke Matslofa, klass 3.

När jag var i Bjus.
En gång skulle mamma och pappa fara 

till Stockholm. Då skulle jag och Björn 
till Bjus. Första dagen, vi var där, ploc
kade jag blommor och räfsade hö. Vi skul
le vara där tio dagar. Varje kväll gav jag 
kalven mjölk, och Björn gav hästen hö och 
vatten.

En dag gick jag'till Irene och lekte med 
henne, för jag hade så långsamt. Vi tog 
ekan och rodde bort och badade. När vi 
rodde hem, skulle vi ta upp mjärden. Först 
såg vi bara en död mört, men så tog vi upp 
mjärden riktigt, och då var det alldeles 
fullt av fiskar. Det var abborrar och en 
liten gädda.

Sedan rodde vi hem. Då kom Håkan och 
rodde rakt på oss.

Nästa dag for vi till Hornberga för att 
slå. Då räfsade jag. Vi åt där, och så el
dade jag och Björn, där vi hade lagat ma
ten.

Monica Einarsson. Klass 5.

Den roliga resan.
I sommar följde jag med pappa och 

mamma ut och inkasserade. Vi åkte bil. 
Det var roligt. Vi skulle vara borta i en 
natt. Pappa inkasserade i Älvdalen, Särna 
och Idre. På natten låg vi i Idre. Byn 
hette Drevdagen. Mitt i natten vaknade 
pappa. Då var det en karl, som stod och 
tittade på oss. För vi låg i bilen. Nästa 
dag tyckte mamma och pappa, att vi 
skulle åka in i Norge. Vi hade pass, 
så vi åkte in vid Flötningen. Tullmannen 
sa så här: ”Hur gick det att sova i Drev- 
dagen?” —- ”Var det ni som var och titta
de på oss?” — ”Ja, och då sov ni så gott.” 
Så åkte vi in i Norge. Det var så fint där. 
Jag såg höga fjäll och snö. Jag kommer 
inte ihåg vad platserna hette. En plats 
hette Trysil, det kommer jag ihåg. Det 
fanns inte en kola att köpa. Vi stannade 
och åt vid en glänta. Sen åkte vi ut vid 
Fulunäs. Det var det roligaste jag varit 
med om.

Inga-Lill Ström, klass 4.

P åM u m dla
Vid köp av radio
kan Ni m ed förtroen d e  vända Eder till oss . Vi ha  fö lja n d e  m ärken  i lager :

CONCERTON, DUX, LUXOR, MARCONI, NORNAN, PHILIPS,
hos RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice.

Valters Livsmedel Orsa Cykel- &  Sportaiiär
Tel. 106 Teleion 281, bostaden 383

Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

Moderri hårvård
Skönhetsuård, Fotvård

l

NYA DAMFRISERINGEN
O rsa , te l. 453

cLedlztee ac L L c c y i y i a e

strömma nu in dagligen. Var med från början och välj 
bland de förtjusande nyheterna hos

A U G . L A R S S O N ,  O R S A ,  t e l e f o n  21
Manufaktur, Damkappor, Herrekipering
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ORSA SKOLTIDNING

TECKNING: av Vivi-Anne Loutliander, klass 3.

Mina syskon.
Jag har fyra syskon. Tre av dem heter 

Olle, Kerstin och Margareta- De är tril- 
lingar och fyller 3 år den 14 november, 
och det är just om dem jag nu ska berätta.

På morgonen vaknar de klockan sex, och 
sedan är det ingen ro i huset mer för da
gen, förrän de sover middag. Vill man ha 
någonting i fred, måste man hänga det i 
taket. Klockan nio brukar de dricka chok
lad. Då slåss de alltid om den finaste kop
pen. Efter maten ska de gå ut ett par 
timmar. När man har klätt på en ytter
kläderna och håller på med en annan, så 
klär den förste av sig under tiden, om man 
inte ser efter honom. Sedan de kommit ut, 
måste man alltid hålla ett öga på dem, an
nars har de allt möjligt rackartyg för sig. 
Ibland springer de bort, och då får man 
gå överallt och leta efter dem. Först tit
tar man i brunnen, och sedan springer 
man ner till sjön, för dit brukar de ofta 
gå. Hittar man dem inte där, får man leta 
i alla gårdar runt omkring. När de ser, 
att vi kommer efter dem, springer de allt 
vad de orkar åt var sitt håll. När man 
fått hem dem, gett dem mat och lagt dem 
att sova, blir det äntligen ro i huset ett 
par timmar.

När de vaknar igen får de mat. Sedan 
skall de gå ut, och då är det för det mesta 
jag, som får se efter dem. Om jag tjatar 
på dem, säger de, att de skall stoppa mig 
i källaren, när jag är så elak. När vi varit 
ute ett par timmar, är det dags för dem 
att gå in och lägga sig. Då blir det alltid 
strid om nattdräkterna. Allesammans vill 
ha den finaste pyjamasen. Äntligen är de 
i säng, och det blir tyst för natten.

Nog är trillingarna trevliga, men de är 
ju så hemskt bråkiga, att jag skulle önska, 
att någon ville ha dem åt osis någon dag.

Gertrud Back. Klass 4.

Trollet Trull.
En dag när jag var ute i skogen och åkte 

skidor, hörde jag något, som prasslade i 
buskarna. Jag vände mej om, och såg att 
det var ett troll. ”Vad heter du?” sa jag. 
”Trull” , svarade itrollet. ”Vad heter du?” 
”Börje” , sa jag. ”Vart ska du?” ”Jag ska 
gå hem,” sa Trull. Så hoppade han iväg 
inåt skogen. Jag följde efter. Rätt som det 
var, fick jag se en stuga. Jag tog av mej 
skidorna och smög mej in. Där var det all
deles tyst. I ett hörn stod en säng. I sängen 
låg Trull. Jag gick därifrån. Det snöade 
ute. Jag kunde inte se skidspåret. När jag 
åkt en stund, och inte hittat spåret, för
stod jag att jag åkt vilse. Det började bli 
mörkt. Men vad såg jag? Ett ljus lysite i 
skogen. Jag åkte ditåt, där stod en gumma. 
”Varför ser du så ledsen ut?” frågade 
gumman. ”Jag har åkt vilse” , sa jag. ”Vill 
du följa mej hem?” frågade gumman. ”Nej, 
följ inte med,” hördes en viskning från en 
buske. Jag fick se Trull kika fram i en 
buske. ”Det är en häxa” , viskade Trull. 
”Nej, jag vill inte följa med dig hem,” sa 
jag till häxan. Då gick häxan. Så visade 
Trull mej vägen hem. Men hemma talade 
jag inte om var jag hade varit. Jag sa 
bara, att jag åkt vilse men hade hittat 
hem igen.

Börje Masser, klass 2.

C y k la r
av ledande märkena
Rambler, Sualan, Kroon
Cykeldelar, stor sortering
Lämna in Eder cykel nu för 
rengöring eller lackering 
innan vårrusningen börjar.
Motorcyklar 125 c/c i la
ger. Appollo, NV-Tiger och 
Svalan. Ett flertal beg. lätt- 
viktare.

Cykel-& Biltjänst
Tel. 156, Orsa

TECKNING: Nils Holgersson läser predikan ac 
Börje Westerberg, klass 4.

Jag ändrar schemat.
En dag fick jag ett brev, som var skri

vet på maskin. Jag läste brevet i en hast. 
Det första jag såg, var, att det var från 
överläraren. I brevet stod det, att jag skulle 
få ändra schemat för sjunde klassen i Han
sjö. Jag trodde inte det var sant. Men så 
började jag skriva. På måndag de två för
sta timmarna skulle vi ha lov. Tredje (tim
men skrev jag, att vi skulle ha bokföring. 
Bokföring är det bästa som finns, tycker vi 
i sjunde klassen. De två sista timmarna 
skulle vi ha utflykt. På tisdag den första 
timmen skulle vi ha teckning. Andra och 
tredje itimmen på tisdag skulle det vara 
bokföring igen. De två sista timmarna 
skrev jag lov. Jag granskade mitt schema 
för måndag och tisdag. Jag tänkte, att på 
onsdag skulle vi ha roligt, och jag skrev, 
att de tre första timmarna fick vi göra 
vad vi ville. Den sista timmen skrev jag 
räkning. Torsdag skulle vi ha lov. På fre
dag första timmen ville jag ha historia, 
andra och tredje timmen bokföring och de 
sista timmarna teckning. På lördag skrev 
jag geografi den första timmen, den andra 
timmen bokföring. Tredje timmen skulle 
passa bra till gymnastik. De två sista tim
marna ville jag ha läsning, men då skulle 
lärarinnan läsa ur en spännande bok. Juat 
så skulle jag vilja ha schemat för sjunde 
klassen. Jag skickade in det till överlä.raren. 
Men jag blev inte godkänd.

Göta Åström, Klass 7.

rf ( Kvalitets-u ( märke för

CQ
bröd.

Påskbordets
delikatesser o cl e t1 //  xstlL a c i  Lv c z L lté

kännetecknar VÅRENS NYHETER av herr- och gosskostymer
köpes förmånligast samt poplinrockar. Stor sortering.
hos Gör oss ett besök redan nu o. prova ut vår-o. sommardressen.

AB J. A. BROBERG A U G .  L A R S S O N ,  O R S A ,  t e l e f o n  21
Manufaktur, Damkappor, Herrekipering
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ORSA SKOLTIDNING

POJKEN OCH TROLLEN.
Det var en gång en pojke, som ville se 

trollen. En morgon sa han till sin mor. 
”1 dag går jag och hälsar på trollen” . 
"Å, kära foarn, gör inte det” ! svarade mor. 
Men hur det var, så gick han i alla fall. 
Han gick och han gick. Till slut kom han 
till trollens håla. Han knackade på. En 
stor ful trollgumma kom och öppnade. "En 
människounge! Nu ska vår lilla sessa få 
roligt!”

Trollen hade nämligen tagit prinsessan, 
och alla voro mycket ledsna i landet. Och 
kungen hade sagt, att den, som kunde 
befria prinsessan, skulle få halva riket och 
prinsessan. Det var det pojken var ute för 
att göra.

Nu ledde trollgumman honom till en 
mörk liten sal. När han kom in, såg han 
en liten prinsessa sitta på en sten och 
gråta. ”Varför gråter du?” sade pojken. 
”Förstår du inte det? Därför att jag har 
kommit hit till de stygga trollen” , sa 
prinsessans. ”iSka vi försöka rymma?” sa 
pojken. ” Det går inte” , snyftade hon.

Nu kom trollgumman in med mat. ”Nu 
ska ni få mat, människobarn” . ”Den maten 
kan jag inte äta” , sade prinsessan. ”Det 
kan jag väl förstå, men nu äter du!” Men 
så fort trollgumman gått ut, hällde pojken 
och prinsessan ut maten. ”Tur att man 
slapp den maten!” sade pojken.

En dag blev trollen bjudna på kalas och 
hade glömt att låsa. Då rymde pojken och 
prinsessan och tog allt guld som trollen 
hade.

Lillemor Andersson. Klass 4.

EN DRÖM.
En natt drömde jag, att jag gick, i en 

stor skog, där träden var mycket större än 
i en vanlig skog. Och det var snår, som 
jag fastnade i, och det var besvärligt att 
komma fram. Men till sist kom jag ut ur 
skogen. Då såg jag ett slott, som var av 
guld. Jag gick in i slottet. Där satt en 
prins. Han frågade, vad jag ville. Jag 
sade, att jag ville gifta mig med honom, 
men det fick jag inte. Då gick jag hem.

På hemvägen mötte jag kungen och 
drottningen. De frågade, var jag köm, ifrån. 
Jag berättade för dem, att jag hade varit 
till slottet, och att jag ville gifta mig .med 
deras son.

Kungen sade, att en sådan fattig flicka 
fick inte gifta sig med prinsen. Då vak
nade jag.

Inga-Lill Masser. Klass 4.

ÄLGFAMILJEN OCH RÄVEN.
Det var en gång en älgfamilj, som ibodde 

i skogen. Älgfar hade kommit hem till mor 
och barna. När de .stod och åt aspkvistar, 
sa far: ”Det brukar vara älgjakt en gång 
om året.” ”När då?” frågad© älgmor. ”Jag 
vet inte riktigt” , sa älgfar. ”Just då kom 
deras gode vän Pelle räv och sa: ”Jag har 
stora nyheter att berätta!” ”Vad då?” 
frågade älgfar. ”Jo, i morgon börjar älg
jakten.” ”Är det jakttid nu” ? sa älgfar. 
”Då är vi i stor fara!”  ”1 morgon stickeir 
vi härifrån” , sa älgmor. ”Ja det gör vi.” 
”Får jag aldrig se er mera då” ? frågade 
Pelle räv. ”Jodå, om du följer med.” ”Ja, 
det gör jag” , sa Pelle räv. 'Så gick djuren 
långt in i skogen, tills de kom till en hage. 
Där fanns det kor, som betade.

Då ea Pelle räv: ”Vi går i hagen, så 
tror jägarna att ni är kor!” Så gick de in 
och betade med de andra korna. När älg
jakten var över, gick de in i skogen, och 
den gången klarade de sig tack vare Pelle 
räv.

TECKNING: Pelle räv och älgen på väg till hagen AV 
Bo Nilsson. Klass 4.

ERIK W. FERLANDER
Orsa Telefon 449

Värme-, vatten- samt sa
nitära installationer.

Välgjort arbete. Infordra offert.

VID ETT MARKNADSSTÅND.
Vi hade i skolan fått i uppgift att iakt

taga ett marknadsstånd en stund.
Jag gick länge och letade efter ett lämp

ligt stånd. Till sist beslöt jag mig att ta 
ett, där de sålde läderstövlar, skor, ryor, 
rakbladsapparater, svabbar m. m. Stöv
larna stod uppresta par vid par, likaså 
skorna. Rakbladsapparaterna låg i en hög, 
och svabbarna stod uppresta mot plankorna, 
som höll upp pressenningen. Ryorna hängde 
på plankorna.

När jag tittat på allt detta, gick jag en 
bit ifrån ståndet och iakttog försäljaren. 
Han stod där och såg ut på människorna, 
som gick förbi. Ibland stampade han med 
fotterna för att hålla sig varm. Då och då 
vände han sig och sade något åt en man, 
som sålde böcker.

Så kom en gammal gumma, som hade 
trencheoat och en vit schalett på huvudet.

Mannen i ståndet lyfte upp en läder
stövel och sade: ”Säg åt gubben din, att 
han köper ett par såna här åt dig! Han 
behöver lätta på boken lite.”

”Å” , svarade gumman skrattande, ”den 
är så lätt ändå så.” Och så fortsatte hon.

Ett par äldre män kom fram och tog i 
ett par skor. Den ene sade: ”Fina skor det 
här” . ”Ja” , svarade den andre” , men det är 
fina priser också.”

Om en stund kom en gammal gubbe. 
Försäljaren lyfte än en gång upp ett par 
stövlar och sade: ” Köp ett par såna här åt 
gumman din!”

”Mja”, svarade gubben, ”hon har så små 
fotter, så hon kan inte ha dom där.”

”Jag har mindre också” , sade försäljaren. 
Men mannen gick därifrån.

Jag hade några flickor med mig, och vi 
gick fram till ståndet för att själva tala 
med försäljaren; Vi frågade, om det gick 
bra att sälja. ”Ja, det gör det”, svarade 
han lite kort.

Sedan frågade vi, vad han hette. Men 
då svarade han: ”Vet inte.” Då sade vi, 
att det gällde en uppsats i skolan. Han blev 
strax på bättre humör och berättade för 
oss, att han bodde i Mässbacken, och att 
han brukade vara ute och sälja annars 
också.

Då tyckte vi, att det räckte, och vi begav 
oss till ett annat stånd för att köpa en 
klubba.

Maj-Britt Asp. Klass 6 B.

Möt våren m e d b a rn e n s  k lä d e r  från  oss.
Gosskostymer med golf- o. knäbyxor, 
Sjömans- o. kadettkostymer, Trench- 
coats, Rockar, Skjortor, Blusar.

Kappor, Dräkter, Söta barnklänning
ar, Blazer, Kjolar, Jumpers, Långbyxor 
i manchester och ylle.

Småttingarnas galonbyxor och oantar.

F I R M A B A R N K L Ä D E R  • T E L E F O N  2 19, O R S A

Trevlig Påsk
önskar

Wikner § Co Eftr.
H O L E N

Telefon H olen 2
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TECKNING: JAG ÅKER SKIDOR OCH LASSE DRAR MIG av Anna Lena Olsson, klass 3.
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Frelins Konditori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Värm e-, Väften-, A vloppsledn in gar
utföres av
Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

Tapetsering
Rums- och B yggnadsm åining

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

Målarmäst. Väs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verksladen Hyllad till Slällberg

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

t. d. Rob. Thollanders

PERMANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. C arlssons Å k don sfabrik
Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott påskdricka
från

Storåbro  Bryggeri,  tel. 189

L i n d ä n g e t s  P e n s io n a t

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

Tel. Holen 1

CBeställ påskpermanentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS 
Telefon 66

Orsa-iniryck ■ . . Forts, från sid. 2.

en ibruttolön av 390 kr. i månaden. Som 
nu också skulle förslå till långa resor 
till arbetsplatsen. Förutom den dryga 
hyran, 200 kr. extra vid tillträdet av 
rummet! Med den summan måste 
Stadsmissionen hjälpa, sedan vi kon
trollerat, att rummet verkligen existe
rade och inte bara var ” luft” . Sådant 
förekommer nämligen inte så sällan. 
”Hyresskoj” florerar. —  Så skulle nu 
mannen ligga där och försöka bli ” lugn” 
för att bli bra, pojken skulle väl 'byta 
daghem igen och ett nytt barn vänta
des om några månader.

Nu övergår vi till det allra sista av 
det, jag lagt märke till i Orsa de här 
månaderna. Det jag nu tänker på, 
finns i Orsa kyrka. Det är krucifixet i 
valvet ovanför uppgången till koret. 
Krucifixet, där Kristus hänger. Har du 
riktigt sett på det krucifixet nå’n gång, 
försökt liksom se in i det och tänka på 
vad — nej Vem det avbildar? Jag är 
glad över, att det krucifixet hänger i 
Orsa kyrka —  det ger mig trygghet att 
se på det.

Också här kom jag att i mina tankar 
göra en jämförelse med Stockholm och 
något, jag där såg. Det var Fasta som 
nu, de veckor, då en man går upp till 
Jerusalem för att lida. En dag gick jag 
förbi en klänningsaffär på Drottning
gatan. Där i skyltfönstret, mitt ibland 
dom eleganta vårtoaletterna, stod. upp
rest ett meterhögt kors med den Kors
fästes plågade kropp på. Man hade väl 
velat komma med något extra nytt i 
skyltväg. —  Man skulle nog inte kom
ma sig för med att skylta med bilder 
av vanliga, plågade, lidande människor, 
men den Störste har vi männskor allt 
bra lite försyn för. Han som lider för 
oss. ska få förhöja skylteffekten-------- .

Och så Korset i helgd och avskildhet 
i stillheten inne i Orsa kyrka.

Kom ihåg det väldiga Korset i kor
valvet i din kyrka de veckor, som nu 
är inne, då en man går upp till Jerusa
lem för att lida.
” 0 Jesu kär, vad har väl du förbrutit, 
att sådan dom man över dig beslutit?
När blev väl du till något brott förvunnen 
och skyldig funnen?
O, höge Konung, hög för alla tider, 
ack, kunde jag Dig tacka rätt omsider —”

(Sv. Ps. 81).

Lind hs Matsalar
Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

Firma BERTIL JONSSON
O LJO N SBYN  -  T E L . ORSA 346

C^ ^ e la m m eyu ^ a n a -iS  !

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

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

Kallholsfo rs <SalckerLfaferllc
Tel. 37 Mäs s backen

HUGOS KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  
------- Telefon 318-------

John Petterssons
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad
Telefon 164

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

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

SkoreparaUone r
utföras omsorgsfullt av

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

Gummiskodon och Cykeldäck
repareras !

R I N G C E N T R A L E N
Tet. Orsa 299 och Furndat 71

Stenbergs
TRUN N A - ORSA 

Telefon 690
Medlem av Orsa hantverks- & 

industriförening

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

ta u  d,U  Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

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

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood
B E G R A V N I N G S B Y R Å

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

15



ORSA SKOLTIDNING

Från skidtävlingen

Det var spännande när man fick sätta 
på sig en nummerlapp.

Det hejades friskt utmed banan.

Stipendiefonden.
Sedan förra rapporten har styrelsen 

för Orsa .Skoltidnings stipendiefond be
viljat följande ansökningar om stipen
dier i form av kurser vid Hermods Kor
respondensinstitut :
Erik Pålar, Lindorna, Välskrivning, 

Geometri och Praktisk matematik. 
Stig Olsson, Born, Elementär material- 

lära.
Ulla 'Mårten, Skattungfoyn, Handelsräk

ning.
Olle Wiström, Hälleforsnäs (tidigare: 

Tallhed), Välskrivning.
Heders,listan över de stipendiater, 

som under den sista tiden fullbordat 
sina kurser, utökas nu med: 

den 77:de oeh 78:de:
Erik Pålar, Lindorna (Välskrivning och 

Geometri).
Den 79:de:

Olof Knuts, Vängsgärde (Engelska).
Av ovanstående synes att några ha 

fått och även fullföljt flera kurser. När 
någon visat ett sådant studieintresse, 
har stipendiefondens styrelse känt upp
muntran i sitt arbete. Inför den nya 
studieterminen ville vi hoppas att fler 
följde de goda exemplen. Ansökningar 
kunna sändas till folkskoll. S. Lilja, 
Kårgärde, Orsa.

i Slättberg • . . Skolnytt.

Smörgåsarna smakade bra i solskenet, 
medan man väntade på prisutdelningen•

Ett lagpris beundras.

Känd person.
Lille Lennart har kommit långväga ifrån 

för att bo hos släktingar i Orsa en tid. En 
dag frågar honom en granne vad han heter.

— Jag heter Lennart Jonsson. Men mitt 
namn har väl farbror hört förr. Det stod i 
tidningen förra vintern, då jag vann första 
pris i småskolans skidtävling hemma.

■*
I första klassen i småskolan har de 

haft räkning. De har räknat några små 
uppgifter på ett papper, som lärarinnan 
sedan rättat. Mats har fått ett Rätt efter 
varje tal. 'Och han är så glad över detta, 
att han knappt vet, hur han ska bete 
sig. Men så kilar han fram till lärarin
nan fru L., klappar henne kraftigt på 
axeln och säger: ”Du är allt bra kul du 
fröken!

T(h pådhm...
Bonader, löpare, påskägg, 
kycklingar, påskkort, 
dekorationer.

Största sortering i
Orsa Tobaks* & Pappershandel
Telefon 238

Skolöverstyrelsen
har för Orsa folkskolor fastställt kurs

plan i engelska språket.

Skolstyrelsen
har beslutat fortsätta aktionen mot bar

nens okontrollerade utevistelse sent på 
kvällarna. I samband därmed kan medde
las, att föräldrarna till samtliga nybörjare 
i höstaa underskrev förbindelsen att under
stödja aktionen. Och året före var det 
också nästan hundraprocentig anslutning. 
Endast 2 barns målsmän nekade då.

Vid årsskiftet
har i skolstyrelsen förrättats en del val. 

Till ordförande under år 1950 har omvalts 
fabrikören Herry Borgquist och till vice 
ordf. nämndemannen Nissa E. Ersson.

Reparationskommittén
består under det nya året av hrr Finn 

Erik Hansson, J. Karner och E. Svan.

Sörmedsjöns centralskolebygge,
som beräknas komma igång under våren, 

har fått särskild byggnadskommitté, bestå
ende av hrr R. Bloom, Arthur Eriksson, 
Nissa E. Ersson, J. Karner och E. Svan.
Tj änstebostadsby gget

i Hansjö har också fått särskild bygg
nadskommitté: hrr H. Borgquist, J. Kar
ner och Finn Erik Hansson.
Bambespisningskommittén

består av skolkökslärarinnan Helén 
Bergman-Rehn, fröken Maria Liss, hrr 
Nissa E. Ersson, A. Lustig och tjänstgö
rande skolläkaren.
Musikkommittén

har av medel från instrumentfonden och 
julkonserten inköpt 10 mandoliner, 2 fioler, 
1 klarinett, 1 trumpet och 1 flöjt för sko
lans musikundervisning.
Överlärare E. Keding

har beviljats avsked fr. o. m. 1 juli 1950. 
Tjänsten har utannonserats, och samtliga 
ansökningar prövas nu av Skolöverstyrel
sen, som skall upprätta förslag.
Till ord. lärarinna

vid Kallmora-Åberga skola har valts 
folkskollärarinnan Rut Hasmats, Hög
strand. Fröken Hasmats är född i Orsa och 
har även en tid tjänstgjort vid Orsa folk
skolor. Hon hälsas välkommen till vårt 
distrikt!
50 år

fyllde den 4 jan. 1950 -småskollärarinnan 
fru Helny Emretsson i Hansjö.
60 år

fyllde den 11 mars 1950 folkskollärare 
Anders Byrén i Torrvål.
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