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OBS A  SKOLTIDNING

O M F IC K PENG A R 
O C H  S P A R M Å L

För Orsa Skoltidning av 
konsulent Fritz Andersson.

I barnens och ungdomens lättsinniga 
sätt att handskas med pengar möter oss 
ett av de farligaste urartningsfenome- 
nen inom svenskt samhällsliv just nu. 
Det är ett ont, som med varje dag gri
per alltmera omkring sig, och som vi 
därför med all makt måste bekämpa.

Mina samtal med föräldrar och måls
män om detta problem brukar jag inleda 
eller avsluta med rådet: ” Ge barnen re
gelbundet en liten slant att handskas 
med i frihet men under ansvar!” På det 
sättet lär de sig att fundera ut, hur 
man ibäst bör använda slantarna. Vi 
vuxna kallar detta ”att kalkylera” eller 
”att göra upp en budget” . Den regel
bundna veCkoslanten eller månads- 
pengen väcker hos barnen ansvars
känsla och sinne för planmässig hus
hållning. De lär sig snart nog inse, att 
det inte alltid är så lätt att köpa allt 
vad man önskar sig. Vid ett besök i 
Orsa för någon tid sedan hörde jag be
rättas, att samhällets skolbarn slösat 
bort c:a 600 kr. på marknadsnöjen un
der en enda dag. Det är tydligt, att 
föräldrarna i detta fall varit alltför 
frikostiga med sina penninggåvor. Den 
pojke eller flicka i 10— 14 årsåldern, 
som året runt får 50 öre i veckan att 
hushålla med, har helt enkelt inte råd 
att slösa bort 3 kr. på marknadsnöjen. 
Men kan man hämta pengarna hos far 
och mor i det ögonblick, karusellen bör
jar snurra, ja, då behövs det inte någon 
eftertanke. Det skulle vara bättre be
ställt med mången familjs ekonomi och 
med samhällets sociala förhållanden, om 
föräldrarna mera allmänt ville pröva 
”fickpengsystemet” . Nu sticker man åt 
barnen en slant då och då. Det ligger 
en stor fara förborgad i ett sådant till
vägagångssätt. Barnen får uppfatt
ningen, att slanten är en gåva, som kan 
jämföras med en leksak, en bok, en boll 
eller dylikt. Men i de vuxnas värld är 
ju pengar i de flesta fall ersättning för 
en arbetsprestation. Därmed har jag 
inte velat säga, att vi ovillkorligen 
måste avtvinga barnen en arbetspresta
tion, innan vi betalar ut veekoslanten. 
Att väl sköta skolarbetet ooh att på ett 
nöjaktigt sätt anpassa sig efter vår 
ganska tilltrasslade kultur anser jag 
vara en arbetsprestation så god som 
någon. Skulle någon far eller mor vilja 
göra veckoslantens eller månadspengens 
storlek beroende av barnets arbetspres
tation, får inte detta föra med sig, att 
varje litet ärende skall betalas. ” Vad

får jag för de’ då!” är ett uttryck, som 
aldrig får höras i ett hem.

”Det tjänar ingenting till att ge bar
nen fickpengar, de köper ändå bara 
snask för dem, och det är inte nyttigt” , 
sade en gång en mor, då vi diskutera
de barnens ekonomiska fostran. Högst 
10 % av våra svenska hem torde till- 
lämpa fickpengsystemet, och ändå räk
nar man med att Sveriges barn —  före 
ooh under skolåldern —• år 1939 kon
sumerade sötsaker för i runt tal 36 mill. 
kronor. För den summan kunde man ha 
köpt 180.000 nya cyklar. I en liten väst
svensk stad köpte 1200 barn gotter un
der ett år för 18.000 kr. Under samma 
tid placerades 16.000 kr. i biografkas
sorna. Under ett besök i Skåne hörde 
jag av en handelsman, att 45 barn i en 
närbelägen skola hade köpt för 30 kr. 
”mums-mums” före frukost.

Fickpengarna bör vara ”fria pengar” , 
men märker vi, att slantarna i alltför 
stor utsträckning användes till rena 
onyttigheter, bör vi naturligtvis hjälpa 
barnen till rätta och visa dem vägen. 
Det finns väl knappast något barn, som 
inte går och bär på en hemlig önskan. 
Gösta längtar efter en ny cykel, Folke 
drömmer om ett par nya, blanka rör- 
skridskor och Aina skulle så gärna vilja 
ha en sådan där axelväska, som stora 
syster Ihar. De flesta önskningar är 
emellertid förbundna med stora utgif
ter. Här har vi ett utmärkt tillfälle 
att slå in på den ekonomiska fostrans 
väg. Klargör för barnen, att de själva 
lätt nog kan förverkliga sina drömmar 
genom att regelbundet spara en del av 
sina slantar! Men övertala inte en 7- 
åring att börja spara till en cykel, om 
veekoslanten är 25 öre! En färglåda, 
som kostar 3 kronor är ett lämpligare 
sparmål, för det är lättare att nå. 
Under decennier har kloka, ansvarskän- 
nande föräldrar gett sina barn blanka, 
fina silverslantar och samtidigt det go
da rådet: ”Köp nu inte gotter för slan
ten utan lägg den i sparbössan, så att 
du kan skaffa dej ett eget hem, när du 
gifter dej” . Låt oss sluta upp med att 
tillämpa den uppfostringsmetoden! Den 
blir resultatlös. En 7-åring kan inte 
fatta tjusningen i att flytta in i ett 
skuldfritt hem om 20—25 år. Men den 
glädje pojken eller flickan känner, då 
den sparade slanten möjliggör inköpet 
av en fin kompass, blir en sporre till 
nya krafttag. Vem vet! Kanske det 
egna hemmet är sparmålet, då ungdo
marna har nått 20-årsåldern!

Så till slut några sammanfattande
synpunkter.

1. Att lära barnen självbehärskning 
och att vänja dem vid god ordning 
innebär förberedande sparsamhets- 
fostran.

2. Redan under småbarnsåldern stif
tar ibarnen den första bekantskapen 
med pengar. Den åtrådda leksaken 
är för dyr.

3. En planmässig sparsamhetsfostran 
inledes lämpligen vid barnets in
träde i skolåldern.

4. Sparbetonade samtal med stoff 
hämtat från vardagslivet är ett ut
märkt uppfostringsmedel.

5. Starkare än ordets makt är det 
goda exemplets.

6. Pengarnas värde bör klargöras för 
barnen på ett åskådligt sätt.

7. Redan i 9-årsåldern bör barnen till
hållas att anteckna sina utgifter.

8. Man bör redan på ett tidigt sta
dium göra klart för barnet att 
sparande betyder uppfyllda önsk
ningar. ”En bra och nyttig sak” 
bör vara foarnasparandets främsta 
mål. Men målet skall kunna nås 
inom rimlig tid.

9. De regelbundna fickpengarna är 
sparsamhetsfostrans kärna.

10. Genom ett öppenhjärtigt menings
utbyte bör målsmännen komma 
överens om någorlunda likartade 
normer för beviljandet av fick
pengar. Barn, som har för rikligt 
tilltagna fickpengar, utgör en ut
maning mot de kamrater, vilkas 
föräldrar lever i små ekonomiska 
omständigheter.

11. De erhållna fickpengarna bör bar
net få förvalta utan alltför när
gången kontroll.

12. Pengar bör inte användas som på
tryckningsmedel i uppfostran.

13. Sparandet får inte inskränka sig 
till att främja endast den egna för
delen.

14. Hem och skola bör med förenade 
krafter söka bibringa barn och ung
dom ekonomisk fostran.

Litteraturanvisning: Barn och peng
ar av Ellen Kälvesten-Elmér.
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skinnskräddaren berättar.

Så här ser rättsnageln ut . . .

En yrkesgrupp här i Orsa, som allt 
mer försvinner, är de gamla skinnskräd- 
darnas.

På den tid, då orsakariarna gick kläd
da i knäbyxor och förkläde av skinn, 
” livstycke och väst” av skinn och lång 
päls, och kvinnorna använde jacka och 
kjol av skinn, fanns det i socknen 
många skinnskräddarmästare, som med 
sina arbetslag gick från gård till gård 
och sydde vad som behövdes av skinn
kläder och fällar.

Nu är de gamla skinnkläderna näs
tan helt bortlagda, och de få orsaskinn- 
skräddare, som ännu finns kvar, ha fått 
söka sig nya arbetsfält.

Orsa Skoltidning har gjort ett besök 
hos den gamle skinnskräddaren Spiris 
Jon Eriksson i Lindorna och bett honom 
berätta något om sitt yrke.

Spiris Jon är 'en ståtlig gammal vit
hårig man, nyter och glad och pigg att 
berätta.

Visst har jag sytt skinnkläder. Jag 
har varit både gårdfariskräddare och 
herrskräddare. I skinn sydde jag på 
senaste årtiondena mest ibara fällar. Jo,

. . . och så här användes den.

jag sydde en päls åt min dotter för ett 
par tre år sedan, men det var nog min 
sista päls. Jag ser alltför dåligt nu för 
att kunna sy mer. Se, jag fyllde 84 år 
i fredags.

När tidningens medarbetare uttrycker 
en stilla undran, om Spiris Jon verkli
gen kan vara så gammal, säger han:

Nog var det 84 jag fyllde, och riktigt 
som förr känner man sej ju inte, men 
om jag finge som jag vill, så skulle jag 
bra gärna vilja bli 100 år. Fast min fru 
tycker att hon är gammal nu, och då är 
■hon hela 11 år yngre än jag!

Och så berättar Spiris Jon, att när 
han var 41 år, var han mycket sjuk och 
besökte en läkare i Norrköping.

Jag kände mig så dålig, så till slut 
frågade jag doktorn, om han trodde, 
att jag kunde leva stort till.

Var lugn, sa doktorn. Om ni tar den 
här medicinen och följer mina ordinatio
ner, så kommer ni att leva till 200 år.

Men nog har då den doktorn själv

Skinnet bråkas.

dött för länge sedan. Och jag skulle 
vara nöjd, om jag kom till 100.

Men det var skinnskrädderiet vi skul
le höra om. Och Spiris Jon berättar, 
att han år 1875 fick följa med som lär
pojke i skräddarmästaren Dordlofva 
Anders’ lag. Dordlofva Anders var far 
till gamle Dordlofva Erik.

Jag minns så väl, att det var några 
gårdar i Åberga vi först skulle till. Jag 
var 13 år då. Vi var 5— 6 man i det la
get. Det fanns ju inga symaskiner, utan 
alla sömmar måste göras för hand. Då 
behövdes det många flinka fingrar för 
att få arbetet fort färdigt. De yngre i 
laget gjorde i ordning olika bitar, och 
de äldre sydde sedan ihop bitarna.

Medan de sydde, hade gesällerna på 
huvudet små röda mössor, som tjänst
gjorde som nåldynor. Där skulle nå
larna fästas mycket noga, för man mås
te vara afctsam om sina nålar.

TECKNING: Spiris-Jon av R.R.

I de största gårdarna, där mycket 
skulle sys, stannade laget kanske en hel 
vecka. Vi vandrade från hösten till 
fram emot midsommar. Det var foåde 
sommar- odh vinterkläder, som skulle 
sys, den enda gång på året då skräd
daren kom i gården. Ofta var det utom 
skinn också stora, långa vadmalsvävar, 
som skulle sys. Vinterbyxorna var av 
sämskskinn och sommarbyxorna av 
mollskinn. Sommarrock var ”vit väs
ten” av vadmal.

I orsakarlarnas sockendräkt kallas 
västen för livstycke, och rocken med 
ärmar och med mycken vidd bak kallas 
väst.

När skräddaren kom till en gård, hade 
gårdens folk själva betat de skinn, som 
skulle sys, d. v. s. lagt dem i en tunna 
med varmt vatten, mjöl och mycket salt 
några dagar innan. Så skulle vi bereda 
skinnen. Och det var ett ” ljott” arbete. 
Men annars var skrädderiet ett fint 
göra! Tänk, att kunna göra andra fi
na! Jag valde det yrket, för jag tyckte 
att det var det finaste av alla yrken. 
Tänk, när man hade lyckats riktigt bra 
med ett plagg!

Och skaparglädjen och yrkesstolthe
ten lyser om den gamle mannen, när 
han säger de orden.

Så får vi gå med ut på logen och se 
hur beredningen gick till. Skinnen spän-

Skräddaren i arbete.
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des fast över en ställning eller bock och 
skrapades rena med ett redskap, som 
spiris Jon kallar ”rättsnagel” . Den ser 
närmast1 ut som ett brett knivblad med 
ett 30— 40 cm. långt träskaft upptill av
slutat av en rundad klump, som skall 
ta stöd mot armhålan, då man skrapar 
skinnen. Sedan ska skinnen till ” 'bråk- 
ringen” , en stor metallögla, som sitter 
fästad i dörrposten. Här ska skinnen 
”bråkas” , d. v. s. dras fram och tillbaka 
tills de bli mjuka. Så ska de skrapas 
om igen. För att få skinnen riktigt vita 
beströs de med krita, medan de skrapas.

Fastän det fanns många skräddarlag 
i socknen, måste man tinga dem i god 
tid. Skräddarna var alltid välkommet 
storfrämmande, som trakterades med 
nybryggt dricka och den bästa mat går
den kunde åstadkomma.

Men att det inte alltid var så lätt att 
visa skräddarlaget stor gästfrihet hörs 
i en gammal vaggvisa från Orsa. En 
mor, som steg upp i ottan och vyssade 
sitt barn, sjöng:

Skräddaren sover så länge, 
skräddaren sover så länge,

Skräddaren, som låg i fållbänken i 
samma rum, hörde sången och sa: Ska 
jag inte få sova på natten heller?

Sov du skräddare!
Jag bara sjunger för barnet, 
jag bara sjunger för barnet.

I en annan vers heter det:
Det stryker så hårt utav smöret, ' 
det stryker så hårt utav smöret. 
Ska jag inte få äta smör nu heller ?
Ät du skräddare!
Jag bara sjunger för barnet, 
jag bara sjunger för barnet.
Odh vad fick ni i betalning för ert 

arbete? frågar vi Spiris Jon, som sva
rar:

Mäster tog betalt per plagg. En päls 
tog han ungefär 3 kr. för. Sen avlöna
de han de övriga i laget. Som lärpojke 
fick jag gå 2 år utan någon betalning 
annat än maten. Som gesäll fick jag 
sedan 75 öre om dagen.

Hur lång arbetsdag hade ni för den 
dagpenningen ?

Ja, nog blev det 12 timmars dag och 
mer. Klockan 6— 7 körde mäster upp 
oss, och sen fick vi hålla på till 9—10

Spiris-Jon och hans hustru.

pä kvällen. Det gällde att bli fort fär
diga. Vi skräddare var ju också bön
der, som måste vara hemma och sköta 
gården någon tid.

Skinnskrädderiet övergick så små
ningom till herrskrädderi, då orsa- 
karlarna övergav sockendräkten för mo
dernare ” slimskläder” . Knäbyxorna blev 
först bortlagda. År 1904 var jag i Lek
sand på en kurs i finare tillskärning, 
och sen dess har jag mest sytt herr
kostymer, överrockar och någon kappa. 
Min fru har också en kappa, men hon 
kan då aldrig gå någonstans i en sån.

Och tonen, med vilken Spiris Jon sä
ger detta sista, skvallrar tyd-igt om, 
hur pass han själv värdesätter ”slims
kläder” .

Ett sådant vandrande skräddarlag 
måste bestämt ha haft mycket roligt 
tillsammans och upplevat åtskilliga

Spiris-Jons vackra gammelstuga.

äventyr. Har Spiris Jon ingenting att 
berätta därom?

Jo, visst hade vi roligt, svarar han, 
letar i sitt minne och ler åt minnena. 
Jag minns en gång, när vi giok till 
Näokådalen. Jag var 20 år då. Mästa
ren den gången var gubben Blå, som 
hade sin son med sig och gesällerna 
Rask Hans och jag. Vi gick den 10 nov. 
Vi hade kommit överens om den dagen 
uppe i slipstensgruvan tidigare. Vi gick 
till fots hela vägen över Fryksås. 
Näckådalingarna hade skickat efter 2 
kannor brännvin, som vi skulle bära 
med oss dit upp. Under vägen blev det 
ett förfärligt yrväder, och ute på Kall- 
bolsfloten tappade gubben vägen med 
oss, så att vi till slut hamnade i Häll- 
bergs fäbodar. Där måste vi övernatta, 
tills det blev ljust och bättre väder. Då 
smakade vi på näckådalingarnas skicke- 
gods, så den natten i Hällberg gick gan
ska fort.

Nästa dag var det fint igen. Vi kom 
till Näokådalen och stannade där i 3 
veckor odh sydde i alla gårdarna. De 
sjöng så mycket i Näokådalen, och var
je söndag höll de gudstjänst. Det var 
en gammal Hol Hans som predikade, 
och hans son var ”klockare” .

Från Näokådalen gick vi vidare till 
Untorp och sydde där en vecka. När vi 
skulle gå hem, följde flickorna i Untorp 
med oss till Näokådalen, och där blev 
det dans. En gumma, Korp Kerstin, 
hade kokat brännvin, så det blev slags
mål också. Jag minns, att i Untorp och 
Näckådalen blev vi alltid bjudna på älg
kött. De var duktiga jägare där uppe.

Den gamles tankar svävar långt bort 
i minnenas värld.

När vi har tackat Spiris Jon för vad 
han berättat och just skall till att gå, 
upptäcker jag på spiselmuren en liten 
snidad, knappt färdig trähäst och und
rar, vem som gjort den. Då tar den 
gamle mannen fram en låda med många 
liknande trähästar och berättar, att han 
nog snidat minst 10 dussin sådana häs
tar i vinter, och så säger han:

Se, man måste syssla med nånting, 
annars folir man gammal på en gång. 
Ooh så glömmer man alla krämpor, när 
man ser, att man kan åstadkomma nån
ting.

D. H.

^ c i e n l  a^ n cllc i Kontrolleral trädgårds- och blomslerlrö
från W. YVeibulls och B. Gustavssons trädgårdsodlingar. Kalksalpeler och T. G. gödning.

i Nya järnhandeln! Håll Edra odlingar fria  från ogräs med Klorex, från skade

insekter med Itoxol m. fl. l)D T-prepara l fö r såväl bepud-

ERIK ANDERSSON ring som besprutning.

Utför I n k  as  s o u p p d r a g .  
Förrättar A u k t i o n e r ,  Bo
uppteckningar och Arvskiften. 
O m b u d  fö r  S to ck h o lm s , G ö te b o rg s  m . fl. 
k ö p m a n n a fö re n in g a r . T E L .  4 0

HEDINS FÄRGHANDEL, O rsa
Telefon 155
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Här ska spelas!
Nu skall det spelas i skolan.

Musikdir. Erik Göransson har gjort 
mycket för att skaffa skolbarnen i 
Orsa lämpliga instrument, så att de 
skalle kunna lära sig det elementä
raste i musikväg, d. v. s. efter noter 
kunna spela en enkel melodi. För den 
skull har han också nu ■— sedan instru
mentfrågan lösts —  nedlagt ett väl
digt arbete på att utarbeta arbetsblad 
för undervisningen. Redan för flera 
år sedan uppgjordes fordringar för  
och trycktes musikdiplom, som skulle 
vara mycket lätta att erövra av bar
nen.

Och nu pågår .alltså i vårt skol
distrikt ett ganska unikt pedagogiskt 
experiment. Inte så, att det skulle 
vara endast där, som barnen får in
strument i skolan. Sådana försök har 
gjorts på många andra håll med in
strument av olika slag, blockflöjter, 
fioler m. m., ja, kanske rent av lik
nande instrument, som vi har i Orsa. 
Mera originellt är det med arbetsbla- 
den, som veterligen inte har några 
föregångare. Och framförallt är det 
kombinationen av instrument, arbets
blad och musikdiplom, som är det nya 
och originella.

Vi har bett musikdir. Göransson be
rätta litet om den nya undervisnings
materiel, som vi begåvats med, och vad 
han väntar sig för resultat av den
samma.

Den fina gåva, som skolorna i Orsa 
nyligen fått av kommunen, nämligen 
musikinstrument, som 'barnen får lära 
sig att spela på, är ingen ny uppfinning, 
som kanske någon tror. Utomlands har 
dylika förekommit, tydligen speciellt 
gjorda för undervisningen. Efter ett 
sådant har våra instrument, xylofoner, 
om man vill kalla dem så, tillverkats i 
Orsa Sågbladsfabrik, och mycket billi
gare och samtidigt bättre, med en stark 
trälåda som omhölje.

Då det nu kanske frågas, vad som av
ses med dessa musikinstrument och var
för det skall vara instrument vid sång- 
undervisningen, då man i skolan tidiga
re endast behövt använda sångrösten, 
är kanske en förklaring på sin plats. 
Kortfattat ikan man svara så, att instru
mentet är till för att öva gelhöret och 
att vara ett hjälpmedel vid noternas in
lärande. Det sistnämnda tarvar nog 
emellertid en något längre förklaring.

Notkunskap.
Nu för tiden strävar man i skolan till 

att förbinda kunskapsinhämtandet med 
någon sysselsättning, s. k. arbetsskola, 
och därvid skall så många själsförmö- 
genheter som möjligt tagas i anspråk. 
Barnen får t. ex. med pennan lösa vissa 
enklare uppgifter, varvid de erhållna 
kunskaperna skall utnyttjas. Beträf

fande sångundervisningen har något så
dant hittills inte förekommit med tanke 
på att barnen genom sången skulie få 
den behövliga självverksamheten. Men 
detta har inte visat sig vara tillräckligt, 
ty hur än skolan har bjudit till att på 
den korta tiden giva eleverna någon 
kunskap om noterna, vilket ju skall ske 
vid sångundervisningen, har barnen inte 
fått någon verklig kunskap, som blivit 
levande för dem, utan det har mest bli
vit sånger inlärda gehörsmässigt.

Den nya metod, som nu skall tilläm
pas, går ut på, att barnen skall få lära 
sig noterna i skolan, så att de i hemmet 
kan spela skolans sånger på sitt instru
ment. —  Då skolsångböckerna inte är 
uppställda med tanke på en sådan an
ordning, har särskilda arbetsblad måst 
utarbetas, och dessa är även inköpta av 
skolstyrelsen, så att varje barn får ett 
sådant blad (denna undervisning före
kommer i folkskolan från 3 ve klassen 
och uppåt). Den antagna serien kom
mer att omfatta 15 blad1 och skall räcka 
för undervisningen under två år.

På varje arbetsblad finns först en 
s. k. förövning, som innehåller de nya 
moment, som förekommer i den därefter 
följande skolsången. Till detta är fogat 
en liten musiklära med förklaringar 
över dessa nya moment. Slutligen kom
mer själva sången, vars notskrift bar
nen skall analysera genom att med pen
nan utskriva notnamn, notvärden, takt- 
räkning m. m. Då detta är genom
gånget vid undervisningen, får barnen 
i uppgift att lära sig att spela sången i 
hemmet.

Kerstin spelar.

K ö p  Å b e r g s  
goda charkute- 
rivaror!

Här är det uppspelning.

Vid uppspelningen, som naturligtvis 
göres under en sånglektion, kan man 
låta flera barn spela samtidigt. Under 
tiden sjunger de övriga barnen samma 
sång. —  På detta sätt hoppas jag allt
så, att eleverna grundligt kommer att 
inhämta kunskap om noterna. Om ett 
sådant arbetsblad får taga en tid av en 
månad eller t. o. m. fem veckor, hinner 
man med kursen på två år och får ändå 
tid till inlärande av sånger efter gehör 
och det övriga, som tillhör skolans sång
undervisning.

För att få ett mål för barnens musik
övningar har jag slutligen uppställt 
fordringar för något, som blivit kallat

Musikdiplom.
För något mer än 10 år sedan kom 

jag efter en idrottstävling på tanken 
att inom musiken försöka skapa en mot
svarighet till idrottsmärken, som ju är 
så omtyckta. Då ett barn oftast är för 
blygt att sjunga ensamt, skulle provet 
kunna få avläggas på valfritt instru
ment. Efter samråd med ett par kolle
ger beslöts att fordra följande: att kun
na spela sammanlagt 15 sånger, givet
vis endast melodistämman, i C-, F- och 
G-dur, varvid melodierna skola inne
hålla enkla notvärden, alltså inte sex
tondelar eller punkt efter åttondelar. 
Vid provets avläggande skall den prö
vande dessutom få i uppgift att efter 
noter spela upp en lika enkel melodi, 
som han förut inte känner till, sedan 
han fått en halvtimme på sig att lära 
den i ensamhet.

Diplomen trycktes (på kyrkokörens 
bekostnad), och efter ett par år hade vi 
utdelat ett 20-tal till folkskolelever. De 
flesta som erövrade dem hade lärt sig 
att spela melodierna på de orglar, som 
fanns i hemmen. Men jag förstod snart 
att till någon mera allmän användning 
skulle diplomen inte komma, enär det 
fattades övningsinstrument för ibarnen. 
Sedan dess har jag sökt efter möjlig
heten att få ett passande sådant, men 
inte förr än nu tror jag mig ha lyckats. 
Nu hoppas jag alltså att åter få utdela 
musikdiplom åt skolbarn i Orsa, och då 
kanske det blir mer än hälften av alla 
barn, som kan bli godkända.

Fordringarna

på ett skolbarnsinstrument är ganska 
stora. Tonerna skall vara givna, alltså 
som på en orgel men inte som på en fiol. 
Instrumentet skall vara någorlunda 
renstämt och inte kunna bli ostämt. Det 
skall inte kunna nötas, så att ersätt-
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Inne klockan 9.
ningsdelar behöver anskaffas. Det skall 
vara lätt att (bära mellan skola och hem, 
och det- skall kunna taga emot ganska 
liårda stötar. Det skall vara, stämt i 
barnens tonomfång, så att det går att 
sjunga till, då man spelar. Och det skall 
vara uppställt så, att det är enkelt att 
uppfatta hela och halva tonsteg och de 
olika tonarterna, alltså som klaviaturen 
på ett piano. En fördel är också, om 
tonen är relativt svag, så att barnet inte 
stör andra personer, då det över sig 
hemma. Slutligen måste instrumentet 
ju vara billigt.

Ja, då blev det en s. k. xylofon. Att 
jag lyckades övertala Orsas framgångs
rike företagare Birger Olsson att upp
taga denna tillverkning beror nog bl. a. 
på att han är intresserad av musik, se
dan han i sin ibarndoms folkskola fått 
lära sig noterna och även att spela ett

Raimo är också intresserad.

instrument. Och jag tror, att barnen är 
nöjda. Det finns väl knappast heller 
något barn, som inte gärna vill sitta och 
försöka taga ut en melodi på ett instru
ment, bara det får!

Hittills
torde inte kunskapen om noterna vara 
så värst mycket utbredd. Om man kun
de taga reda på hur många människor 
söm skulle kunna klara av ett så pass 
enkelt prov, som beskrivits här ovan, 
tror jag det skulle stanna med e n pro
cent. Jag hoppas att kunna öka anta
let upp till 30 å 40 procent bland bar
nen, och det kommer säkerligen att av
sätta spår i ökat musikintresse. Bl. a. 
kommer det att öka antalet notkunniga, 
som önska vara med i våra körer och 
orkestrar.

Erik Göransson.

Skolarbetet
kräver o m v ä x lin g  i dieten!

Dagligen färsk fisk och strömming. 
Grönsaker m. m.

Orsa Fisk- & Viltaffär
Tel. 180, bost. 457

Det upprop angående barnens ute- 
spring på kvällarna, som av socknens 
ansvarskännande myndigheter utsänts 
till samtliga föräldrar, har mottagits 
mycket välviliigt. Det har underskrivits 
av praktiskt taget alla föräldrar i hela 
socknen. Och annat var väl heller inte 
att vänta. Mer överraskande är att det 
dock f i n n s  enstaka föräldrar —  även 
om de i hela Orsa kan räknas på fing
rarna —- som inte inser barnens bästa 
och vill stödja aktionen.

Skoltidningen har vänt sig till några 
personer och frågat, vad de tycker om 
uppropet och hur det verkar.

En mamma inom Torrvåls skolområde 
svarar:

Vad jag tycker om uppropet? Ja, det 
kan väl en vettig människa inte ha mer 
än en uppfattning om —  att det är bra. 
Fastän nog är det skamligt, när för
äldrar inte känner större ansvar för det 
uppväxande släktet, än att det ska be
hövas en påstötning utifrån, så att säga. 
Tänker vi nu också på, vad vi skrivit 
under ? Om vi alla hjälptes åt att hålla 
ordning på ungarna, så skulle uppropet 
kanske få den verkan, det åsyftade. Jag 
har märkt, att barnen själva har 
respekt för ”papperet” .

En helgdagskväll, det var ingen till
ställning på -Sker, hade ungdomarna, 
eller kanske rättare ungarna, samlats i 
bystugan till dans. Klockan var 9. Jag 
gick in för att se, vad där var för 
publik. De flesta var sådana, som bor
de legat och sovit vid den tiden. Och 
där försiggick mycket, som borde varit 
bannlyst, där frisk och sund ungdom 
träffas. En läsflicka . satt t. ex. och 
dinglade med inte mindre än tre cigar
retter, som hon rökte på samtidigt. 
Allt annat att förtiga. Det behövdes 
sannerligen en jättekvast: för att städa 
rent bland ungarna. Jag tog den jag 
hade till hands —  uppropet. Och då 
blev det liv, ska jag säga. Ungarna 
flög som agnar för vinden. Dagen efter 
frågade jag en målsman, när hans pojke 
kommit hem. Ja, så där vid 11-tiden. 
Då påminde jag honom om, vad han 
skriftligen lovat. Vi behöver tydligen

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

Bil- & Flygskolor
Telefon 242, Orsa

( £ W r

Skolorna, som ge resultat.

bojor. Vi är inte värda friheten, för vi 
tycks inte rätt kunna bära den.

I Stenberg har en hemmansägare bli
vit tillfrågad. Han framhöll, att själva 
idén var mycket god och att uppropet 
var välbehövligt. En iakttagelse om 
verkningarna, som han gjort, var den, 
att barnflocken vid korsvägen vid Taber
naklet försvunnit på kvällarna. Nu hade 
det blivit lugnt och trevligt där.

I Skattungbyn blev ” offret” en ung 
mamma med två barn i skolåldern.

Hon var tacksam för det initiativ, 
som myndigheterna tagit. En påtaglig 
förbättring har inträtt. I stort sett hål
las barnen inne efter klockan 20 under 
den mörka årstiden. Värre blir det nog 
att få barnen att komma in klockan 21 
under den ljusa årstiden.

Hon var även missnöjd över att alla 
bioföreställningar i Skattungbyn börjar 
kl. 20; alltså kunna aldrig några ibarn 
gå på bio häruppe. En hänvändelse 
från föräldrarna till biografägaren att 
barntillåtna filmer visas t. ex. kl. 16 
vore av nöden. Annars bli barn och för
äldrar lagbrytare.

Då det är vi vuxna, lärare och måls
män, som bär ansvaret för den ungdom 
som växer upp, böra vi ta verkliga 
krafttag för att bereda de unga större 
och bättre möjligheter att föra deras 
fritids- och nöjesvanor in på sundare 
banor.

Vi kommo överens om att de bygde- 
gårdar, som nu komma att byggas ute i 
byarna, först och främst skola bli ung
domsgårdar med tillfällen för ungdomen 
att odla sina hobbyn. En vaktmästare, 
som vore utbildad ungdomsledare, gär
na med en kurs från Steneby folkhög
skola, skulle övervaka de unga och ge 
dem goda initiativ till fruktbärande 
hobbyn. Det musikaliska intresset 
skulle odlas i rätt riktning, och de 
unga skulle få öva sig på olika instru
ment, som skulle finnas tillgängliga.

Finge sedan ungdomen tillfälle att 
dansa i bygdegården åtminstone e n 
gång i veckan, skulle den inte dras till 
alla dessa olika danshak eller till den

Nii skall det vara

Sommarskor
Köp dem hos

AB. Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 37
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nöjesindustri, som bara är till för att 
plocka dem på deras slantar.

ORSA SKOLTIDNING

Skolläkaren a e a vd  e t .Och så en röst från Kårgärde skol
område :

Jo, visst var det bra med det där 
uppropet, som vi skrev under. Det är 
bra att kunna säga till barnen: ”Ni vet 
vad vi lovat. Senast kl. 9 ska ni vara 
inne.” Åtminstone under den tid som 
gått kan jag då säga, att våra barn hål
lit sig 'efter föreskrifterna.

Intervjuaren: Det blir väl värre nu 
på våren, då det är ljust och lockande 
att vara ute om kvällarna.

— Ja, jag är rädd för det. Det kan
ske blir som på valborgsmässokvällen. 
Ja, den kvällen räknade jag inte med 
nyss, när jag sa, att våra barn hållit 
föreskrifterna. Den får väl anses som 
något särskilt". I alla fall lovade bar
nen, att de inte skulle gå på Sker, sen 
de bränt sin kase. Men de gick ändå 
och kom. inte hem förrän kl. 1. Och när 
de fick sin skopa ovett efteråt, svarade 
de: Ja, när a.lla andra gick ■—.

Intervjuaren: Men det är ju emot 
alla förordningar, att minderåriga 
släpps in på Sker utan föräldrarnas säll
skap.

—  Ja visst. Men så görs det, och inte 
bara på valborgsmässokvällen. Skriv 
om det i skoltidningen! Säg att vi för
äldrar verkligen önskar, att de som är 
med i ledningen för dansbanorna ska 
samarbeta med oss och hålla dansbane- 
grindarna stängda för barnen. De bara 
gör ofog, om de släpps in, springer t. ex. 
och letar cigarrettstumpar, som de sen 
smygröker, eller håller sej framme, om 
någon tappar en slant, som de själva 
snart lika lättvindigt ” tappar” på ett 
eller annat sätt. Nej, dansbanorna är 
ingen lämplig lekplats för barnen!

En dam på Sandhed, som inte är 
mamma men ändå har mycket barn om
kring sig, säger: Ja, det där papperet 
har då gjort underverk. Nu kan föräld
rarna få in sina barn på kvällen. Det 
kunde de inte förut. Och skrivelsen har 
t. o. m. haft den verkan, att barnen är 
sömniga på kvällarna nu. Det var de 
aldrig förut.

Forts, å sid. 12.

* Alldeles riktigt. Att tvinga in bar
nen klockan 9 den sista april har nog' ald
rig varit meningen. Red.

Den efter enhetliga linjer upplagda 
skolhälsovården i vårt land har till mål 
att befrämja elevernas kroppsliga och 
själsliga hälsa och därigenom under
lätta deras utbildning och anpassning i 
samhället. Detta är en stor uppgift 
och kräver en myckenhet av arbete men 
till syvende och sist är framgången be
roende av föräldrars och målsmäns in
tresse för ”planen” , på deras vilja till 
samarbete med lärare, sköterskor och 
skolläkare. Det fordras ett ömsesidigt 
förtroende särskilt i de situationer, där 
nyare åsikter brytas mot gamla, veder
tagna sedvänjor. Allt detta kan icke 
hoppa fram som gubben ur lådan, det 
måste växa sig fram under gemensamt 
ansvar och arbete för barnens bästa.

Man hittar vid undersökningarna syn
fel, blodbrist, sneda ryggar, något bråck 
o. s. v. och vidtager de åtgärder, som 
kunna anses befogade. En av de bety
delsefullaste undersökningarna är enligt 
min uppfattning tuberkulinprövningen. 
Tuberkulosen är som alla vet en allvar
lig sjukdom, allvarlig kanske mest där
igenom att diagnosen ställes för sent. 
Sjukdomen ger ofta inga stormande 
symtom utan låter sitt offer hoppas att 
”förkylningen” skall gå över eller att 
” tröttheten” är tillfällig. Så småningom 
uppsökes kanske en läkare och i tur
samma fall ställes diagnosen omedel
bart, i andra fall kan det dröja och den 
angripne kan i sin tur smitta andra. 
Man hör ibland föräldrar antyda att 
”tuberkulinprövningen gjordes för ]/2 år 
sedan” , man tycker att det kan vara 
onödigt med en ny. Provet såsom så
dant kan icke anses vara av svårare art. 
Sprutan ser hemsk ut men det visar sig 
att praktiskt taget alla barn klarar 
sticket utan någon svårighet. Och min 
uppfattning är den att man hellre bör 
göra provet 10 gånger för ofta än en 
enda gång för litet. Önskvärt vore att 
förutom tuberkulinprovet vid höstunder
sökningarna en ny sådan kunde göras 
vid vårterminens början och slut, i varje 
fäll en gång under vårterminen. Så 
småningom har jag tänkt mig genomfö
ra Calmettevaccinering på de barn som

ha föräldrarnas medgivande. Man skän
ker barnen ett visst skydd mot tuberku
los med detta förfarande och några 
större olägenheter har man icke att räk
na med.

Även under detta år kommer frivillig 
ympning mot difteri att genomföras. 
Det är önskvärt att alla de barn som 
icke ympats 2 gånger inom de sista åren

TECKNING: Doktor A. Rådman av A. R.

möter upp denna gång. Efter den 2 :dra 
ympningen” beräknas skyddst vara 5 år 
mot endast 1 år efter första sprutan. 
Det är av största betydelse, att så 
många barn som möjligt ympas, om 
sjukdomen skall kunna drivas undan.

Några ord om barnens vila och sömn 
kanske kunna vara motiverade. Vår 
tid präglas av rastlöshet och jäkt. Men 
försök att hålla barnen kvar i de gamla 
goda sederna att komma tidigt i säng! 
Låt dem göra sina läxor ostörda av 
radiomusik! Barnens nerver äro käns
ligare än de vuxnas i många avseenden 
och ett barn, som börjar tjura om da
garna, är vresigt eller osällskapligt, bör 
med största sannolikhet läggas tidigare 
om kvällarna. Bestämda och goda va
nor i vad avser sömnen är av största 
betydelse för själslig hälsa och kropps
ligt välbefinnande.

A. Rådman.

Högsta kvalité ger bästa valuta!
Anlita därfö r oss vid köp av barnens kläder. Större 
sortering än någonsin av a llt som hör till barneki- 
peringen.

F I B M Ä  H Å i M I Ä P S e
Elsa Bengtsson Tel. 219

R IN G  3 3
M Ä S S B A C K E N

och beställ Eder permanent till Pingst!

Britta Klarkvist
Damfrisering, Mässbacken
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Q
Min artikel i sista: numret av Orsa Skol

tidning om ” De första finnarna i Orsa” har 
stycket: ”Finnar hade redan under 1580- 
talet bosatt sig i Värmland, och före slutet 
av 1500-talet torde de även ha invandrat 
till en del socknar i vårt landskap.” Då i 
en tidning med anledning av detta citat 
framhållits, att ”invandringen härledes från 
Värmland” har jag härmed velat meddela, 
att varken jag eller redaktionen av Orsa 
Skoltidning läst detta citat på detta sätt. 
Om någon skulle ha frågat mig, varifrån 
finnarna i Orsa kommit, skulle jag utan 
tvekan sagt: ” De ha kommit från öster.” 
I min bok ” Svärdsjö socken”  har jag själv 
återgivit en tradition, som bestyrker ett 
sådfnt påstående. Men fastän jag har bi
bringats en sådan uppfattning, är det icke 
säkert, att alla finnbyar i Orsa kolonise
rats från öster. Folkskolläraren och orga
nisten E. Eriksson, f. 1846, d. 1938, har i en 
intressant och värdefull uppteckning om 
finnarna meddelat, att de ”sägas ha kom
mit norrifrån och först slagit sig ned i 
norra delen av socknen. För sannolikhe
ten av denna sägen talar även------------ för-
hörsböckerna” . Om A n d e r s  M å r 
t e n  s s o n, som var den första bebygga- 
ren i Rosentorp, skriver Gottlund: ” Han 
hade överkommit med hustru och dräng 
och f ö r s t  v i s t a t s  n å g o n  t i d  
i N o r g e .  Här kvarlämnade han sin 
hustru, så länge han själv med sin dräng 
gick att se sig om efter någon tjänlig bo
ningsplats ned åt söder. Han hörde här
under omnämnas Orsa stora skogar och be
gav sig därför dit för att om dem taga en 
närmare kännedom. Här uppslog han sin 
första koja på ett ställe, som kallas Autio- 
rnäki (öde backe), beläget % f  järn del syd
väst från den nuvarande byn.”

Den första inbyggaren i Rosentorp kom

således icke från öster utan från väster 
eller mera sannolikt från nordväst.

Dateringen av den företa finnbebyggel- 
sen i Orsa överlämnar jag åt skriftställa
ren R. Gothe, som efter grundliga arkiv- 
studier behandlar detta ämne i den kom
mande Orsaboken. Enligt meddelande från 
honom har han hittills funnit, att Björk
berg koloniserats av finnar redan 1618.

Beträffande Myggsjö har den gamle lä
raren E. Eriksson meddelat, att han själv 
sett en avskrift av en avskrift från Untorp 
av samma brev (7/11 1622) som det av 
mig nämnda till ” finska bönder Palved 
Olsson, Zakarias Mattsson och Olov Mar- 
kusson” . Detta brev spökar sålunda både 
i Myggsjö, Tandsjö och Untorp. Möjligt är, 
att mottagarna av detta brev, som icke an
ger någon viss plats, slogo sig ned på olika 
ställen i ”skogar uti Österdalarna, var som 
de bästa lägenhet finna” , som det heter i 
kungabrevet. Enligt uppgift av R. Gothe 
har måhända en flicka från Hamra, som 
säges ha gift sig till Myggsjö, tagit med 
sig en avskrift dit av kungabrevet. Gothe 
meddelar också, att en och annan Värm- 
landsfinne kommit till Orsa ” längre fram 
på 1600-talet” men att invandringen av fin
nar i stort skett, såsom ovan framhållits, 
”från öster eller nordost västeröver” .

I skrivelser till biskop och domkapitel, i 
biskops- och prostvisitationsprotokoll, i hus- 
förhörslängder samt i domböckerna erhåller 
man vissa underrättelser om språkförhål
landen och kristendomsundervisning under 
särskilt de två första århundradena av fin
narnas vistelse i olika socknar i vårt och 
andra landskap, där de slagit sig ned.

Av gamla förhörsböcker under 1600- och 
1700-talen framgår, att ett stort antal fin
nar bosatt sig i flera socknar i Västerda- 
larne. Kyrkoherden Tobias Westblad i Orsa

berättar därom i skrivelse till Samfundet 
Pro fide et Christianismo den 25 oktober 
1774. År 1698 funnos i Orsa, säger han, 
” omkring 20 hushåll men stiga de nu till 
några och 40, inemot 300 själar” . I detta 
antal ingår helt naturligt antalet finnar i 
samtliga byar, som då tillhörde Orsa finn
mark.

Angående deras modersmål säger kyrko
herden, att ” deras språk, som är vida skilt 
från rätt finska, nog synes gå bort” . Fin
narna fingo av honom beröm för att de 
talade ren svenska och bättre än de i sock
narna födda och uppfödda, och han om
nämner, att, då han 1744 kom till Nås, det 
var icke mer än två gummor, som icke kun
de annat än finska språket och som prästen 
därför måste tala med genom tolk.

Kyrkoherden Westblads uppfattning, att 
finnarna icke kunde tala finska språket, 
delades även av andra. Då den finske stu
denten Karl Axel Gottlund 1817 kom till 
Svärdsjö och frågade, om det fanns några 
finnar i socknen, fick han veta, att prästen 
hade sagt till finnarna i Svartnäs, att deras 
språk var oförståeligt av finnar, och dessa 
hade för två mansåldrar sedan överenskom
mit att aldrig i svensk mans närvaro tala 
finska, vilket de så mycket hellre gjorde, 
då de voro överlämnade åt sig själva,. Gott
lund berättar, att han i Svartnäs en avlö
ningsdag vid bruket på finska språket frå
gade en gammal gubbe med ljusgult stri- 
pigt hår, om det fanns några, som talade 
hans språk. ” Gubben teg, som han hade 
fått lås för  munnen” , säger Gottlund, ”men 
på hane min kunde jag likväl märka:, att 
något försiggick inom hans inre. Jag fort
for därför att tilltala honom på finska. Väl 
öppnade sig munnen på honom, men han 
fick intet ord fram. Och alla de andra 
växlade härvid betydelsefulla blickar med

öhl ins Möbler > L r d ,ijcLa och Itevnal!

Den som tänker sätta bo eller komplettera finner 
många fynd hos oss. Alla slags såväl finare som 
enklare möbler i stor sortering till extra laga priser.

GUNNAR ÖHLIN
Orsa, tel. S38, bost. S64 Furudal, tel. 70
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varandra, liksom de hade sinsemellan lagt 
om råd. Slutligen utbrast han och kort 
därpå även de andra på en ren och vacker 
savolaksisk dialekt och förklarade, att de 
icke trodde sina öron, då de hörde mig tala 
deras eget modersmål” . Under samtalet 
skyndade sig bokhållarna ut från ett inre 
rum för  att se och höra, vad som var på 
färde. Ett sådant språk hade de aldrig hört, 
och brukinspektoren och andra hade nyss 
förut försäkrat, att finska språket var ut
dött.

Gottlund berättar också, som omnämndes 
i föregående artikel, att alla de unga män
nen, som han träffade i Rosantorp 1817, 
talade en ganska god finska, och han talar 
i annat sammanhang om finnar, som träf
fades i Stockholm, varvid Torneå-, Värm
lands-, O r s a- och Ovanåkersbönder blevo 
som genom ett trollslag ” förvandlade till 
rena och rama, finnar” .

Det är således tydligt, att finnar i Orsa 
kunde tala finska språket ända in på 1800- 
talet utan att sockenfolket hade någon vet
skap däijom, och helt utdött torde det inte 
ha varit förrän omkring 1880. Den siste 
finsktalande i Hamra, Olov Mickelson Nor- 
desett, dog 1882, och den sista, som talade 
finska i Svartnäs, dog 1884.

Finnarnas språk och deras avlägsenhet 
från den centrala delen av socknen gjorde 
det svårt att inrangera dem i det svenska 
folkundervisning,sväsen, som började utfor
mas under 1600- och 1700-talen. Att sända 
barnen tre, fyra och ända till tio mil ner 
till sockenskolan eller någon av de bysko
lor, som funnos redan under 1700-talet, 
var icke möjligt, och att inrätta skolor i 
finnmarken för barn från de vitt spridda 
finntorpen var lika otänkbart.

Någon gång sändes en lärare till en del 
finnmarker för att undervisa barnen i 
svenska språket och kristendom. Från 
Västerdalame berättas 1749, att läraren 
”med alla barnen någon vecka bleve i varje 
finntorp och de alla således följdes åt från 
den ena byn till den andra” . Från Loos 
meddelas, att konfirmationsläsningen i 
Orsadelen av finnbygden gick till på sam
ma sätt. Ungdomen mötte prästen vid 
”finnskogens” sydligaste gräns, och sedan 
följde den med från by till by, där den 
ständigt deltog i husförhör och dessemel
lan erhöll särskild undervisning av präs
ten. Sedan omkring tre veckor på detta 
sätt förflutit och en vandring skett på 12 
till 16 mil, ansågos dessa konfirmander be
redda att begå Herrens nattvard, vilken akt

Trädgårdsmöbler

Carl A. Pettersson, Orsa

Vi presentera Kårgärde skolas två högsta klasser. Främsta raden: Marta Da
len, Inga-Lill Andersson, Britta Jakobsson och Margit Rehn. Andra raden; Margot 
Fallgren, Ann-Britt Wi/c, Bengt Carlsson, Stig Nilsson och Anders Jonsson. Tredje 
raden: Åke Jonsson, Rolf Nilsson, Torsten Nilsson, Gunnar Smids och Ingemar 
Borbos. En elev, Alice Lorentz, saknas. Lärare: Sven Lilja. Foto: O. S. april 1946.

vanligen ägde rum på det ställe, där vand
ringen börjat.

Denna undervisning bedömdes av biskop 
eller prost vid deras visitationer. Vid en 
sådan visitation av biskop Andreas Kalse- 
nius 1746 fann han finnarna ” till större 
delen mäkta svaga i sån kristendom” . Bi
skopen frågade därför, om de ville ”ha 
någon till sig i sina hemvisten, som lärer 
deras barn svenska och på det språket läsa 
sina kristendomsstycken” eller om de 
framgent ville förbli ” i sådant okunnig- 
betsmörker, som de tillförne varit och en- 
del ännu äro” ? Deras uppsyningsman sva
rade, att de inte ville vara i mörker, men 
han föregav, att de inte hade råd att under
hålla någon prästman hemma hos sig. Bi
skopen, som inte var nöjd med svaret, ho
tade dem med ” att da, som således tred- 
skas och äro så vårdslösa, att lära sig för
stå sin salighetsväg, skola bli flyttade här
ifrån denna orten till Finland, skolandes 
väl finnas svenska familjer där i landet, 
som gärna vilja komma hit i deras ställe” . 
Härav finner man, att försvenskningen av 
finnarna gick mycket långsamt, ehuru re
geringen redan 1682 utfärdat ett strängt 
påbud, att finnarna omedelbart skulle lära 
sig svenska.

Det bestämdes något senare, att Jakob 
Godenius, som vid denna tid var klockar- 
präst och skolmästare i- Orsa, skulle hålla 
skola och predika, i finnmarken från slutet 
av augusti till andersmässan och från 
februari till sista föret på våren, under

vilken tid finnarna skulle hålla honom med 
kost och husrum.

Någon tid därefter meddelas, a tt , Olov 
Gagnelius, som utnämndes till klockarpräst 
och skollärare 1742, varje år vid bartolomei- 
tiden vistades i finnmarken för att under
visa barnen. På 1750-talet omnämnes, att 
”ett kvinnfolk från Härjedalen, som för
tjänar gott beröm” , höll skola i en del a!v 
Orsa finnmark.

Vid denna tid brukade de äldre finnarna 
begå nattvarden i Sveg eller Färila, dit de 
hade kortare väg än till moderkyrkan. Men 
andra kommo fram till moderkyrkan några 
gånger om året, ehuru de som kyrkoherde 
Westblad 1774 framhåller, hade fyra till 
elva mil till kyrkan.

Så småningom synes prästernas och and
ra lärares undervisning krönts med fram
gång. Biskop Lars Benzelstierna, som 1770 
visiterade i Orsa, synes ha varit nöjd med 
undervisningen. Han framhåller nämligen, 
att största delen kunde ge nöjaktiga svar.

Om finnarna i Orsa berättar kyrkoherde
Westblad 1774: ”V a d ------------ kristendomis-
kunskapen beträffar, ha de (finnarna) 
väl förr varit nog okunniga, men nu finner 
man, att de flesta kunna, svara för Luthers 
katekes samt Laurelii och Svebelii frågor 
och giva ingalunda efter utan fastmer visa 
i förståndet kvickhet och munterhet, så att 
i proportion man kan finna flera vårdslösa 
i socknarna än i finnmarkerna” . Detta 
överensstämmer med ett ungefär samtidigt 
avgivet omdöme av den norska prästen

BIRGER LUNDHOLM
Telefon 30

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

och Inteckningsärenden.

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

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 21

LIDAS DAMFRISERING
Rekommenderas! Tel. 306, Orsa
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Axel Christian Smith, som i sin 1784 av
givna ” Beskrivelse over Trysild Prseste- 
gjeld” bl. a. säger om finnarna, ” at de ere 
ligesaa gode og agtwserdige som de andre 
af sognets -beboere” .

Man skulle annars vara böjd att tro, att 
den så avsides boende befolkningen skulle 
förete en stor okunnighet på det religiösa 
området. Detta vederlägges dock av 
Loos förste kyrkoherde, dr J. R. Norelius, 
som framhåller, att detta antagligen här
rörde från en länge vidhållen god sed att 
inom varje byalag om söndagarna turvis 
samla gamla, och unga hos någon av hus
bönderna för att hålla gudstjänst, ”därvid 
handbokens ordning noga följdes och en 
predikan ur en god postilla lästes” . För 
detta ändamål fordrades en s. k. läsare, 
som efter några år måste avlösas av någon 
annan. Då det ansågs som ett stort förtro
ende att utses till innehavare av denna be
fattning, gjorde sig de unga männen ” täv- 
lingsvis skickliga att koras till denna plats” . 
Samme kyrkoherde meddelar, att en viss 
frimodighet och ledighet var utmärkande 
för finnbefolkningen. Han omnämner även, 
att i den forna Orsadelen av Loos åtminsto
ne för några år sedan i varje hem fanns ett 
exemplar av Nya testamentet på finska,, 
skänkt av konunig Oskar I, då han var kron
prins. Dentne hade på Ladugårdsgärdet in
låtit sig i  samtal med en soldat, en finne 
från Orsa, och fick då höra, -att finska språ
ket alltmer försvann bland finnarna,. Med 
anledning härav yttrade kronprinsen, ” att 
folket -borde söka bevara sitt gamla moders

mål, och en kort tid efter soldatens hem
komst anlände en sändning av Nya testa
menten i finsk översättning, och utdel-ades 
enligt förordnande ett exemplar till varje 
hushåll på skogen. Avsikten med den furst
liga gåvan förfelades dock, och finska språ
ket dog ut” .

Skriftställaren R. -Gothe, som genomgått 
en -del husf-örhörslängder från Orsa, medde
lar i sin bok ” Från trolldomstro till kristen
dom” bl. a., att det i -dessa böcker om fin
narna 1690— 1700 antecknats (läser) ”på 
finska” eller ”fennice” och ” mixtim” , vil
ket betyder, att en del läste på fin-ska språ
ket och att andra blandade ihop finska och 
svenska uttryck. År 1732 före-kommo så
dana uttryck som ” läser några böner” , 
”kan intet på svenska” , ”-kan varken tala 
eller läsa svenska” .

Om finnar från gränstrakterna av Häl
singland och Härjedalen har antecknats: 
” förpassad till Hälsingland” eller ”förpas
sad till Herdal” .

Som avslutning till denna artikel torde 
vara lämpligt att citera, vad Otto von Unge 
i sin bok ”Vandrin-g genom Dalarne”  (1829) 
i korthet skriver om Orsa finnmark: ” Till 
Orsa socken hör en stor finnmark, vars 
gräns norrut kanske är 10 å 12 mil avläg
sen från kyrkan. Dit gör prästen varje 
höst en tur för att besörja den kristliga 
undervisningen förmodligen på sv-enska, 
ehuru s-ockenfinnarna sinsemellan har sitt 
eget språk, och under de veckor, han där 
tillbringar, åtföljes han såsom en verklig

herde a,v alla barnen ifrån by till by. Då 
förrättar han även, för hela året om, vigsel, 
dop och begravningar, varvid ofta händer, 
att både livets och dödens mästerstycken 
äro årsgamla, så att, ifall han av dop-barnen 
har att frukta något motstånd, han åtmin
stone i senare fallet icke riskerar att be
grava sken-döda. Jag vet icke, om det lass 
av ost, smör m. m., varpå han sist anträder 
sin återresa, är en gåva eller om det är av- 
yäkning på dessa sockenfinnars skyldighe
ter till pastor.”

Fastän det icke hör till ämnet för denna 
artikel, frestas jag att återge den omedel
bar fortsättningen av von Unges finn- 
marksbeskrivning. Hani skriver: ” Nedre
delen av Orsa s-ocken utgöres av ett odlat 
och bebyggt berg, Dig-erberget, sonr sträc
ker sig långt utåt sjön och Moravägen så
som en amfiteater, tillredd, som det synes, 
för en skördefest. Ifrån byarna ovanpå 
berget har man- en vitt omfattande synvin
kel och många vackra utsikter. Den, som 
äger sinne för  det sköna, har också en egen 
förmåga att uppsöka de-t. Stora säde-slotter 
dela berget. Vildmarken är erövrad av den 
välgörande industrien och skiftad åt männi- 
skotrevnaden. Orsa är en av Dalarnes 
kärnsocknar, och deras inbyggare äro må
hända i rak nedstigande linea från de -gamla 
Göt-er. Deras vänskapliga mottagningssätt 
är icke av artighet utan av välvilja; det är 
ej egennyttans, som besvärar, utan hjärtats, 
som fängslar.”

Så generöst -beröm ger denn-e vandrare 
naturen och folket i Orsa.

välklädd!
Ni har stora möjligheter att bli välekiperad ty Hanssons han nu 
erbjuda en verhligt stilfull sortering i kvalitetskläder.

1 iärger
och i svart ha vi sommarens eleganta 
kappor. Den, som är avbildad här 
bredvid, är bara en modell bland de 
många.

Har Ni proval plaslic, det nya genom
skinliga materialet till regnkappor? 
Det är fullständigt vattentätt, färg- 
äkta åldringsbeständigt. Kan ej tor
ka eller spricka. Regnkappor av det
ta material finnas nu i modeller för 
både damer och herrar oeh äro o- 
väntat prisbilliga.
Regncape med huva . . . från 28:50
D a m reg n k a p p a ................ „ 34:—
H erregnkappa...........................41:—

För herrarna
är det bara att välja bland de nya 
sommarkostymerna, som i det mo
derna utförandet med låg knappställ
ning, längre slag och ledig vidd re
presentera ett väl lyckat mode. Fär
ger; grått och beige. 
Kamgarnskvaliteter . . . från 137:— 
Streichgarnskvaliteter . .. 110:—

Överplaggen domineras av de ljusa 
rockarna av poplin. De finns i slipon- 
och trenchcoatmodell i prislägen 65:-, 
75:-, 104:- kr.

Hallen finns hos Hanssons. Ett full
komligt fredsmässigt, urval i nya, 
populära modeller. Grönt, grått och 
brunt i prislägen från 17:—.

vdutet tu i vatje p tu !
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I KONFIRMATIONSTIDER

Varje år, då det är konfirmation i 
Orsa . kyrka, föres tankarna till andra 
konfirmationer som ligga långt tillbaka 
i tiden.

Förr fiök läsbarnen själva ombestyra 
städningen av kyrkan så gott de för
mådde. Och märk! Det var den enda 
städning, som förekom under hela året, 
men det var minst ett femtiotal par 
händer, som hjälptes åt. Då var det 
stim och liv i kyrkan, ska jag säga. 
Dammet stod i högan sky, men det 
gjorde ingenting. Det gick lika bra 
ändå. Fordringarna var inte så stora. 
Barnen tyckte det var roligt att få  göra 
kyrkan fin, tills de skulle ” stå på 
gången. När städningen var överstö
kad, gick flickorna i gårdarna i Kyrk
byn och' lånte krukväxter för att pryda 
altaret, och gossarna kom släpande med 
de grannaste björkar, som skulle pryda 
korväggarna, och altaret prunkade i de 
mest skiftande färger. Men grant var 
det mot björkarnas ljusa grönska.

Under tidernas lopp har mycket för
ändrats. Barnantalet har tunnats ut 
och klädedräkten är nu helt annorlunda. 
Men ett står kvar: Kyrkan prydes ännu 
i dag med blommor och grönska liksom 
till fest, och det är ju också, kan man 
säga, de ungas högtidsfest. Det är 
Vår!

Den första maj 1909 var det just 
konfirmation i Orsa kyrka. Många år 
har sedan dess förflutit och mycket har 
hänt och skett. Men det är så roligt 
att gå tillbaka i tiderna och påminna 
sig, hur det var då, och jag hoppas, att 
det ännu finns några kvar av dem, som 
”stod på gången” det året, och nu kan 
erinra sig något från konfirmationen, 
då han eller hon läser nedanstående ra
der, fast det är ju endast några frag
ment.

Den högtidliga akten i Orsa kyrka, 
då det årets konfirmander förhördes i 
sin kristendomskunskap och avlade sina 
trohetslöften, började med psalmen 352. 
Därefter talade kyrkoherde Gabrielsson 
över orden: ” Jag skall icke lämna eder 
faderlösa; jag skall komma till eder” .

I varma ord tolkade han den kärlek 
och det stöd, de hade i Gud, deras Him
melske Fader, om de blott troget ville 
hålla sig till Honom. Nu stodo de fär
diga att gå ut i livet, där så många fres
telser och faror lurade på dem, och då, 
vad vore säkrare än att förlita sig på 
Herrens löfte: ”Jag skall icke lämna 
eder faderlösa; jag skall komma till 
eder.”

Därpå följde förhöret, och de unga 
avlade sina löften. Till sist sjöngo 
flickorna, där de stodo framme i koret, 
en sång, vilken gjorde ett mäktigt in
tryck. Även följande dag, söndag, 
sjöngo de tillika med gossarna sången 
”Tryggare kan ingen vara” .

Många komma säkert ihåg de sånger, 
som de sjöngo i sitt livs högtidligaste 
stund. De äro likt vägledande stjärnor 
på ens levnads himmel.

På söndagen hade en stor människo
skara samlats i kyrkan för att åse de 
ungas nattvardsgång. Då fick man se 
personer, vilka nästan aldrig eljest be
sökte kyrkan. De kanske känna ett be
hov av att då komma dit, ty huru starkt 
påminnes man icke vid ett sådant till
fälle om sin egen konfirmation, då livet 
ännu icke visat sina skuggsidor.

”Mina ögon skola följa eder” voro de 
ord, pastor L. Karlsson omedelbart efter 
högmässans slut riktade till de unga. 
Han framhöll däri, huru Herrens ögon 
skulle följa dem på deras vägar, såsom 
en moder hittills följt och övervakat 
dem. I livets mångahanda frestelser

Konfirmand omkring 1909.

skulle Herrens blick vila på dem, an
tingen milt förebrående 'eller i förlåtan
de kärlek, såsom hans blick träffade 
Petrus, när denne hade förnekat sin 
Mästare. Talaren lade dem varmt: på 
hjärtat dessa Davids ord: ”Herre, du 
utrannsakar mig; Gud, du känner mig; 
du ser alla mina vägar!” Ja, på deras 
vägar, vare sig de voro onda eller goda, 
skulle Herrens Iblick följa dem. Djupt 
tränga orden till hjärtat; man tycker 
sig själv vara en av dem som står där 
framme och mottager minnesspråken 
för livet. I sådana stunder måste det 
hårdaste hjärta mjukna oCh påminna 
sig något minnesord från sin egen kon
firmation. Starka och underbara käns
lor brusa genom ens själ, och ”Mina 
ögon skola följa dig” , ljuder som ett 
eko.

Därefter ställde pastorn sitt tal till 
föräldrar och målsmän.

”1 går, då konfirmationen började, 
greps jag av att se ett par mot himlen 
riktade, tårdränkta ögon. Det var ett

L Å W A F % Damskrädderi och Tillskärarskola
in—... Rnv 1054 Orsa Telpfon 470

Utför all slags sömnad i damkläder

( S fy e c fc it ’ y itz c n s y ta L t!

Anordnar längre och kortare kur
ser för yrkesutbildning i tillskärning 

och sömnad.
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par modersögon. Hon visste nu, att 
hennes ibarn gick att möta livets fres
telser, och vad var då bättre än att rik
ta blicken uppåt mot himmelen och till 
den kärleksfulle Frälsaren i bön över
lämna det barn, som man inte längre 
kunde med egen blick följa ut i livet. 
Men därför skall man icke lämna dem 
utan fastmer följa dem med sina böner 
och förböner, och alla iborde göra så — 
rikta blicken mot höjden, varifrån hjäl
pen och kraften kommer.

Huru många hundratals barn samlas 
icke så varje år omkring Herrens ibord 
och avlägga heliga löften. Förstå de, 
månne, vad de löften, som de då avläg
ga, innebära ? Något mera djupt tän
kande barn fattar måhända innebörden 
ooh förbliver sitt konfirmationslöfte tro
get.' Men huru många är det icke, som 
snart glömmer det och kanske seglar i 
kvav på livets villande, stormuppfyllda 
hav. Då behövs !en from moders böner, 
och då vore det gott om Herrens ögon 
träffade den vilsne vandraren.

Det var en gång en yngling, som höll 
på att styra orätt kurs bland dåliga 
kamrater, och dessa lockade honom —  
åtminstone försökte de att leda honom 
in på en ond väg —  men moderns böner 
räddade honom, dock icke så, som hon 
önskade. Gud nedlade honom på sjuk
bädden, ooh där träffade honom blicken 
från Herrens öga. Pastorn i försam
lingen besökte honom ofta, och en dag 
begärde den sjuke att få begå Herrens 
nattvard. Själv läste han syndabekän
nelsen och prästen sade, att han aldrig 
varit med om en sådan nattvardsgång. 
Det är uppbyggligt, sade han, att sitta 
vid en sådan sjukbädd, ty det är sällan 
man får se en så ung man vara hänvänd 
åt Gud och sin Frälsare. Jublande ut
ropade han också: ’En själ har blivit 
frälst!’ Icke långt därefter dog han, 
endast sjutton år gammal.

Underbara äro Herrens vägar. Han 
hörer en moders böner för sitt förvilla
de barn på sitt särskilda sätt, som kan
ske för henne kännes smärtsamt, men

Inbjudan.
Härmed inbjudes till ungdomstävlingar i 

allmän idrott å Lillåvallen, Kristi Himmels
färdsdag den 30 maj kl. 14.00.

gossar födda 1929— 30 100 m., längd
ii 11 1931— 32 80 11 11
ii " 1933— 34 60 11 11
ii 11 1935— 36 60 11 11

flickor 11 1929— 30 80 11 11
ii 11 1931— 32 60 11 11
ii 11 1933— 34 60 11 11

i ii 11 1935— 36 60 11 11
Kurirstafett 3x60 m. för skollag.
I händelse av stort deltagande kommer 

försökstävlingar att anordnas onsdagen den 
29 maj på kvällen. Priser utdelas i mån av 
deltagande.

Anmälningar mottagas senast måndag 
den 27 maj av Göte Gallon, box 396 b, rt. 
402, Orsa, efter kl. 18.00.

Orsa Idrottsförening.

som ändock är bättre och nyttigare än 
hon kunnat tänka.”

”Jag skall icke lämna eder faderlösa; 
jag skall komma till eder” och ”Mina 
ögon skola följa dig” voro för de unga 
dyrbara minnesord vilka pastorn hoppa
des och önskade att de djupt skulle be
vara i sitt hjärta.

Dig mitt hjärta vill jag 'giva.
Dåt mig helgas av din nåd.
Din för alltid vill jag ibliva:
Led mig i din Andas råd.
Du som ej försköt den späda!
Nu min ungdoms tillflykt var.
När jag i en värld skall träda,
Där så mängen vilse far.

Monica.

Orsa Motor- & Mek. Verkstad
Bilreparationer - Biltillbehör 

Reservdelar

Tel. 28 och 558

tillie klocknn 9. Forts, från sid. 7.

Och så ett yttrande från Nederiberga:
Om vi ska komma till rätta med den 

svårlösta frågan om barnens utevistelse 
om kvällarna kräves medverkan från 
alla berörda parter. Syftet med den 
utsända skrivelsen är ju dels att göra 
föräldrarna uppmärksamma på de 
bestämmelser som finns och som såväl 
föräldrar som barn har att rätta sig 
efter, dels -att genom underskrift få 
målsmännens löfte att följa givna reg
ler. Måtte föräldrar och målsmän bara 
inte glömma bort att ett löfte är till för 
att hållas. Och hur skulle de vara med 
lite kontroll från myndigheternas sida 
vid dansbanor och biografer?

Kyrkbyns röst:
—• Jag säger bara att det är stor 

skam att inte föräldrarna häller reda 
på sina barn och håller -dem inne utan 
att såna här upprop ska behövas. Men 
det är nog många föräldrar, som låter 
barnen styra sig, fast det borde vara 
tvärtom.

Och vad säger ibarnen själva? Vi 
låta ett par sådana avsluta dessa utta- 
talanden.

En flicka 13 år:
—  För mej har det inte blivit nån 

ändring. Jag har aldrig fått vara ute 
på kvällarna länge. Fast nu slipper jag 
då vara avundsjuk , på dom andra. Det 
har varit svårt att gå hem många gån
ger, då en del kamrater fått vara ute 
mycket längre.

En pojke 11 år:
—  Det där papperet var då inget vi

dare. Och inte gör det nån nytta hel
ler. För jag somnar aldrig förr än 
mellan 10 och 11 i alla fall jag. Och 
då gör det väl detsamma fast jag är ute 
också.

//
A vit

5 *

b lo tta r obarm härtigt skavankerna på Edra tapeter. —  Ni behöver sä

kert göra om ett e ller annat rum nu till helgerna och det skall bli oss 
ett nöje få visa vår kollektion, som i år är omsorgsfullare vald och 
rikhaltigare än någonsin.

A
RS A FÄ R G H A N D E L

Telefon 340 — Y. F E R N E M A N  - Telefon 340
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ORSA SKOLTIDNING

Småprat.
I anledning av en under rubriken ”Små

prat”  införd artikel i föregående nummer 
av Orsa Skoltidning få  vi anhålla om plats 
för nedanstående:

Egendomligt nog har författaren till ifrå
gavarande artikel icke i första hand vänt 
sig till idrottsföreningens styrelse och gjort 
de erinringar, som fanns att göra mot pro
grammet vid den s. k. eldfesten i höstais. 
Får det inte rent principiellt anses lämp
ligare, att den, som är direkt ansvarig för 
ett begånget misstag, först får del av an
märkningen och har möjlighet att avge en 
förklaring, innan det ges publicitet åt sa
ken och den får större proportioner än nöd
vändigt är. Då denna uppfattning icke 
hyllas av artikelförfattaren, få vi nu anföra 
följande. Vi vilja på intet sätt försvara 
utan beklaga det inträffade, men vi påpeka, 
att arrangörerna inte uppmanat den upp
trädande att framföra den anstötliga histo
rien. Han hade ombetts deltaga för att 
publiken skulle få  omväxling i programmet, 
och förlitande oss på hans goda smak hade 
han fått välja program själv.

I den nämnda artikeln äro dessutom cite
rade en del uttalanden, såsom ” Man skall 
inte förlöjliga religionen.”  I detta fall vill 
vi helt instämma, och vår förening har un
der sista åren sökt ytterligare kontakt med 
kyrkan, som den minnesgode läsaren säkert 
erinrar sig. Det återstår endast att konsta
tera, att det inträffade var en synnerligen 
beklaglig malör, som händer då och då, an
tagligen även för  artikelförfattaren.

Till slut vilja vi påpeka, att det icke här
med är vår mening att starta någon tid- 
ningspolemik.

Orsa i april 1946.
Orsa Idrottsförening.

STYRELSEN.
*

Till detta må anföras följande:
1. Idrottsföreningens styrelse påstår sig 

i början vara ”direkt ansvarig” för malören 
vid eldfesten. Jag är av helt annan upp
fattning. Idrottsföreningen är inte ”direkt

ansvarig” . Det fanns och finns ingen an
ledning att ställa den till svars. Och sty
relsen gör ju också en liten logisk kuller
bytta och söker i slutet på samma stycke 
påvisa, att ansvaret ligger hos den uppträ
dande.

2. Jag tror fortfarande, att det var av 
stor betydelse för idrottsföreningen och 
idrotten att det verkligen offentligt fram
hölls, att man måste skilja mellan idrot
ten och ” en av idrottsföreningen lejd under
hållare.”  Jag har träffat folk, som inte 
kunnat det. Och dessa skulle ha kunnat bli 
idrottens fiender, om inte saken förts fram. 
Genom att rensa luften ville jag hjälpa och 
inte stjälpa.

3. Ifråga: om själva saken konstateras, 
att OIF:s styrelse och min artikel är röran
de eniga.

4. Jag tackar för ” kängan”  på slutet och 
erkänner att även ” malörer händer då och 
då för artikelförfattaren.”

Det var roligt med lite udd på bitarna i 
Skoltidningen också.

Red.

Det finns ingen bättre

tionsgåvan för livet —  ett 
kvalitetsur med garantibrev 
som gäller över hela landet. 
Hos oss kan Ni välja bland 
världsmarknadens förnämsta 
märken.

Urmakare Gust. H e l g e s o n

Sparvisa.
Efterföljande lilla visa sjöngs av klass 6 

i Kyrkbyn i samband med sparbanksjubi- 
leets firande i Godtemplarlokalen i höstas. 
Den publiceras här på begäran.

De tre värsta fienderna till barnens 
bankböcker är väl snask, ibio och veckotid
ningar. Och därför har vardera fått sin 
strof. Kan sjungas på melodien ” Kalle 
Tistel”  i skolradiohäftet för höstterminen 
1945.

Var lördag vi stoppar i sparbössan ner 
de slantar vi tjänar och pappa oss ger.
Vi sparar och sparar, och snart kan vi få  
båd’ cykel och skidor och stuga också.

Men stackars Pelle Snasltegris, 
men stackars Pelle Snaskegris, 
han inget spar, 
han inget har 
av sina slantar kvar.

På skolresa kanske vi fara i vår, 
till den har vi sparat i tre fyra  år.
Så nu kan vi resa så långt som vi vill, 
till Kairo, Chicago och Madras och Lill! 

Men stackars Lisa Biovän, 
men stackars Lisa Biovän, 
hon inget spar, 
hon inget har 
av sina slantar kvar.

Och Stina hon köper så ofta hon kan 
”Hela Världen” och ” Vecko-Revyen” min

sann.
Men jag lånar gratis en spännande bok, 
som gör mej så glad och så pigg och så klok. 

Men stackars Stina Tidningsvän, 
men stackars Stina Tidningsvän, 
hon inget spar, 
hon inget har 
av sina slantar kvar.

Hj. H—v.

I Skattungbyn finnas tre odlingar, som 
heta Sturup, Pajnu och Grälu. Stens momo 
(mormor) förklarar namnen så: ” Trast åmi 
add gifta si, kåm ånn börti Sturup (stort 
hopp), se kåm ånn börti Pajnu (pina), ö se 
kåm ånn börti Grälu.”

lör vår- och sommarekiperingen. . .

Gosskostymer, Golibyxor, 
Knäbyxor, T ren ch -coa ts , 
Skjortor, Slipsar, Slipover,

^  Golfstrumpor, Overalls.

Många trevliga vårnyheter in> 
komna till bra prislägen.

Kappar, Dräkter, Regnkap- 
por, Blazer, Snibbar, Scar- 
ves, H an dväskor, Hand
skar, Vita o. kulörta klän
ningstyger, Hasker, Mös

sor, Lekdräkter m. m.

U M M Å
Orsa, telefon 125. Manufaktur, Konfektion, Garner.
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ORSA SKOLTIDNING.

FRÅN SKOLBÄNKEN
GLAD SOMMAR
önskar vi alla skolbarn i Orsa. Snart 
slutar skolan och sommarlovet börjar. 
Skolsalarna står döda och tomma, för  
det var ni som var livet där inne. 
Men det finns en lärosal, som är mest 
levande just om sommaren, och det 
är hela vida naturen, skog och hage, 
sjö och älv. Ut på upptäcktsfärd! 
Gå tyst och kliv varligt, så upptäcker 
du nya under överallt. Rita av något 
intressant som du ser! Anteckna nå
got som du upplever! Och när hösten 
kommer, skickar du in dina bidrag till 
Orsa Skoltidning, så får vi alla gläd
jas åt dina upptäckter.

%
Yårvattnet.

En dag när jag var ute och lekte, såg 
jag, att det var något som (blänkte. Jag 
sprang dit och såg då, att det var en liten 
sjö på em linda. Jag skyndade mig hem 
och tog två båtar, en gammal och en ny. 
Jag lät Anders få  ta den han ville, han 
tog den gamla. Jag biand ett snöre i min 
båt och satte på ett segel av ipapper. Just 
då ropade mor och sa, att jag  måste hem. 
Jag sa, att jag ville prova ibåten först, 
det fick jag. Jag prövade Ibåten, sen gick 
jag  hem'. Niär jiag ikom dit nästa gång, så 
igicik det inte att åka med båten, för att 
det var för grunt. Men d dag går det att 
åka med båten, iför att vattnet har ökat 
tre decimeter.

Jan Karlsson. Klass 3.

Nya Damiriseringen
få r Ni den VÅRPERMANENT Ni önskar. 

Elektrisk - kemisk eller den nya kallper- 

maneten Ad-M ira Curl. Telefon 453

Sommarnyheter
i stilfulla dam- och barnhattar 
samt mössor i många p iffiga  
modeller. Handarbeten samt 
garner fö r stickning i stor sor
tering.

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär, tel. 4, Orsa

Vår.

Se på träden 
hur de knoppas!
Hela världen 
börjar hoppas.

Solens värma 
smälter snön.
Våren närmas.
Blå är sjön.

Marianne Almfjord. Klass 6. 

Vårdikt.
Nu är våren här.
O, så skönt det är!
Nu blommar sippor små, 
och man hör, hur lärkor slå.

Ann-Mari Nylén. Klass 5.

TECKNING: Prinsessan vår av 
Ulla Ersson, klass ‘2.

I SEGERS S koa ffä r
få r Ni kvalitefsvaror. 

till låga priser.

Orsa, Tel. 23 2

Pojkarna Irivs i 
sporliga kläder Irån 

KONSUM

Golfbyxor från 16:50 till 22:—
Golfstrumpor ». 3:80 „ 4:50
Sportskjortor „ 4:75 » 6:25
Slipowers ,, 6:— » 8:75

Vår hund Tanja.
När Tanja var i Älvho var hon så kär i 

hästen. En gång var hon i skogen med 
hästen. Hon gick och plumsade i snön och 
till slut blev hon så trött i benen att hon 
hoppade upp på lasset och åkte ända hem.

Solveig Söderlund. Klass 2.

Trollfamiljen Jocko.
Det var en gång en trollfamilj, som bodde 

i en liten grå och ful stuga. Där bodde 
far och mor och tre barn. Trollfar hette 
Jocko och mor Löjn och barnen Kvick, 
Trist och Flink. Kvick var tio år och Trist 
sju och Flink fem år. Trist var duktigast.

En dag sade trollmor, att alla barnen 
utom Flink skulle gå och försöka få  tag 
i någon mat. Far skulle också följa med 
föstås. De togo på sig kläderna och gingo. 
När de hade gått en stund, sade Trist, att 
han såg något röra sig i en buske. Han 
sade till! far, att de skulle gå och titta, vad 
det var. När de kommo dit, låg en hugg
orm där och solade sig. Då blev de så 
rädda, att de sprang, allt vad de orkade 
rätt genom buskar och allt som fanns. De 
sprang och sprang och tittade sig inte för. 
Rätt som det var, kom de till en stad, där 
det var ett fint slott. När de sågo slottet 
fram för sig, bljevo de så rädda, att de 
sprang och ropade oj, oj, oj.

När de kommo hem till Löjn, sade de, 
att de inte hade sett en enda harpalt. Hon 
sade, att det var en väldig otur, just när 
de inte hade en enda bit mat.

Astrid Nilsson. Klass 4.

El. kokp la tto r och ugnar.

Då det gä ller belysningen vänd Eder 

med förtroende till fackmannen.

M ora~0rsa Elektriska A.-B.
Orsa, telefon 192

C Y K L A R
Renoveringar
Bensin och o ljo r 

B I L T V Ä T T

Orsa Cykel- & Biltjänst
Telefon 156
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En blick tillbaka, då vi sluta skolan.
En morgon för sex år sedan vaknade jag 

vid, att mor stod bredvid sängen. Jag skulle 
upp till min första skoldag. När jag rul
lade upp gardinen, fick jag se, att det reg
nade ute, och jag började känna mig litet 
ruskig till mods. Hur såg lärarinnan ut 
månntro, och var hon snäll ? Tänk, om 
några timmar bara, skulle jag sitta i en 
skolsal med en massa barn omkring mig, 
som jag inte éns kände igen! Kanske nå
gon skulle gå samma väg som jag. Mor 
ropade och frågade, om jag visste, vilken 
tid jag skulle vara där. Men det visste 
jag inte. Då gick far till en granngård 
och ringde och frågade. Under tiden åt jag 
och gjorde mig i ordning. Klockan tio 
skulle jag vara där. Jag skyndade mig att 
få på mig min kappa och hatt. Och så 
skulle jag få  låna mors röda paraply. När 
jag vinkat farväl, sprang jag iväg utför 
backen.

Nu gick jag på vägen och funderade. 
Tänk, sex långa år skulle jag gå i skola! 
Ulla-Britt var lycklig hon, som skulle börja 
”femte” nu. Hon var ju snart ”färdiglärd” . 
Jag var snart framme. På skolgården var 
bara några pojkar. De frågade, vad jag 
hette, men jag var så blyg, iså jag vågade 
inte svara. När jag kom in, stod där två 
tanter. Jag visste inte riktigt, vem som var 
lärarinnan. Jag tog av mig och satte mig 
på en bänk bredvid några andra flickor. 
Om en stund gick den ena tanten in i skol
salen och tog en klocka och ringde in. 
Sedan ställde hon upp oss. Därefter fick

vi marschera in i skolsalen. Jag fick sitta 
bredvid en flicka, som hade flätor. Hon 
hette Karin Lind. Lärarinnan ropade se
dan upp oss och frågade, när vi voro födda. 
Om en stund fingo vi gå hem.

Vår lärarinna: hette Inga Berg. Hon var 
mycket snäll. Ibland fick vi ha utflykter 
i skog och mark. Då brukade lärarinnan 
köpa frukt åt oss. När mor låg på lasa
rettet, fick jag komma till lärarinnan och 
äta.

På rasterna voro vi bakom skolan och 
lekte. Det var sådana, lekar som tatten, 
rymmare och fasttagare m. m.

En examen minns jag särskilt bra. Per- 
Olov och jag skulle sjunga en sång, Per- 
Olov den första versen och jag den andra. 
Men så hände det hemska. Jag kunde inte 
komma på melodien. Där stod jag. Jag 
började gråta:. Då fick jag gå och sätta 
mig. Hela dagen var förstörd, tyckte jag.

De två första skolåren voro snart gångna. 
Nu skulle jag börja i tredje klass. Då 
skulle jag få nya lärare och nya kamra
ter. Det skulle bli spännande, tyckte jag. 
Det stora skolhuset och de många barnen 
var något helt nytt.

Hjalmar Hedman hette läraren. Han 
hade glasögon och var ganska lång. Vi 
fick inte ha honom så värst länge, för han

A. KOCKS
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 !

blev inkallad. Då fick vi en vikarie, som 
hette Olov Engström. Han var från Eskils
tuna:. När vi gingo i femte klass, blev ock
så då Hedman inkallad. Då blev det Monte- 
lius, som blev vikarie. Sedan har vi haft 
Hedman hela tiden.

Mina bästa ämnen är teckning, räkning, 
modersmål och slöjd. Att rita av saker 
tycker jag är mycket roligt. Räkningen 
är också ett bra ämne. Men det beror på, 
om det är division, multiplikation, addition 
eller subtraktion. Division är inget vidare, 
tycker jäg. Slöjden tycker jag nästan är 
bäst. Att eitta och sy och brodera tycker 
jag är mycket intressant.

Men det värsta är historiska årtal och 
uppsatsskrivning. Att lära sig årtal är 
hopplöst, tycker jag. Vad har man för 
nytta av att veta, när Gustav III blev kung 
och när Finska: kriget bröt ut i praktiska 
livet? Om jag satt och läste en hel dag, 
så kunde jag inte lära mig de årtalen. Att 
skriva uppsats kan jag inte heller och har 
aldrig kunnat. Jag kan inte finna ord. 
Men det går då litet bättre att skriva än 
att uttrycka: oig muntligt.

Jag är mycket tacksam att ha fått gå i 
skola. Nu skulle jag inte alls velat slippa 
gå i skolan. Tiden har gått så fort, tycker 
jag. Jag minne min första skoldag, som 
om den ver för några veckor sedan.

Både staten, kommunen och föräldrarna 
har lagt ut stora kostnader för oss. Varje 
barn kostar tretton tusen kronor, då de 
slutar skolan.

Inga-Britt Lundéll. Klass 6.

”  Varthän Dig ödet föra må 
Till Aug. Larsson bör Du gå 
Att välja ut från topp till tå 
Kläderna åt Er alla stora och små.”

j j )c— J e\ stundar konfirm ation, examen och skolav

slutningar, helgerna pingst och midsommar; högtide r då 

a lla , och i synnerhet ungdom arna, v ilja  vara p ropra  och 

vä lk lädda . Vi rekom m endera Eder d ä rfö r vå rt vä lsorterade

lager av:

Konfirmationskostymer 
Ljusa o. mörka kavajkostymer 12— 18 år
Sportkostymer, enf. och mell. 5— 18 år
Blazer 8— 18 år
Långbyxor 10— 18 år
Golfbyxor 4— 18 år
Kortbyxor 4— 18 år
Sportjackor, Slipower, Pullower, Golf
strumpor, Skjortor, Hängslen, Livrem
mar, Sport- och skolmössor.

AUG. LARSSON. »RSA
Manufaktur -  Damkappor -  Herrekipering Telefon 21
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Våren.

0, så härligt att våren snart är här! Jag 
blir så glad.

Vårens glada fåglar börja komma. En 
dag var Britta och jag ute och gick. Vi 
gick ett stycke in i skogen. Då sade Britta: 
”Nej men se en trana!” Jag svarade: ”Ja, 
då är våren här” . Då sade Britta: ”Ja, det 
är så roligt, när våren är här” .

Lärkan har börjat drilla sina vackra dril
lar högt i skyn.

Nu börjar vårblommorna spira upp. På 
östra sidan av vår stuga börjar hästhoven 
sticka upp. Ett litet gult huvud sticker 
upp. Det är tussilago. En dag var jag 
ett stycke in i skogen. Då hittade jag blå
sippor. Då jag kom hem, sade mamma:

” Nej, men se självaste fröken Blåsippa!” 
En dag gick jag på södra sidan av vår 
stuga. Där såg jag, att vitsipporna hade 
kommit opp. Det var några enda, som 
slagit ut. Jag har redan varit bort och 
plockat en bukett blåsippor och litet vit
sippor med. Nu har vi börjat spela kula. 
Där borta är Karl-Erik och Stig. Karl-Erik

TECKNING: Spela kula av 
Gullan Holmström, klass 5.

har vunnit av Stig tio stycken kulor och 
Stig står och ser lite ledsen ut. Se, där 
håller ju Ingrid, Kerstin, Gunilla, Rut och 
Gullevi på att bolla. Pojkarna håller på 
att slå långboll. Det är Per, Erik, Hans,

I lekstugan.
I går lekte jag i Margits lekstuga. Vi hade 

så roligt. Margit bodde nära sandstacken 
och jag bredvid bron. Sen gick vi bort och 
plockade lingon. Det fanns så mycket. När 
vi hade plockat en stund, gick vi till lekstu
gan, och där gjorde vi lingonsaft. Sedan 
gjorde vi lingonsylt och till socker hade vi 
sand. Vi gjorde också tårtor. Vi gjorde dem 
av sand och vatten och potatisblom. Hans 
hade en cykel. På den togo tramporna var
ken framåt eller bakåt. Och vi skrattade åt 
honom så. Han åkte omkull bord och leksa
ker för Margit, så allt trillade åt alla håll.

Alice Lorentz. Klass IV.

Sigurd, Rune, Helge och Martin.
Jag tycker våren är den största och 

bästa av årstiderna. För man får plocka 
så fina bljommor och för att man har så 
roligt.

Våren är nu här, 
för mig så kär.
Fåglarna sjunga, 
för gamla och unga.

Karin Persson. Klass 4.

I många lormer 
trivs det sköna..
Titta bara på en av Berglinds kvalitets- 
kostymer, den har det snittet, som god 
konfektion skall ha. Det väl utarbetade 
bröstpartiet, de eleganta slagen, den per
fekta längden på kavajen, allt har den 
måttfulla elegans, som bevisar, att ”i 
många former trivs det sköna”.

Föredrar Ni en blazer och udda byxor,
då bör Ni titta in och se, vad vi ha att 
bjuda på.

Vi ha den rätta skjortan och slipsen till 
Er nya sommarekipering. Vackra färger, 
trevliga mönster och en utmärkt pass
form -  där har Ni tre egenskaper, som 
gjort våra skjortor så omtyckta.

En lätt poplinrock eller en bra gummi- 
rock är just vad Ni behöver för den var
mare årstiden, då vädret hastigt kan väx
la från sol till regn. Vi lia mycket att 
välja på av sådana praktiska och triv
samma plagg.

Vänd Eder till oss, så skall vi tillsam
mans lösa Ert klädproblem på ett till
fredsställande sätt. Våra många stam
kunder kunna intyga, att vi alltid hålla 
höga kvaliteter och rimliga priser.

Berglinds, Orsa
1 6



ORSA SKOLTIDNING

Vårpermanentningen
beställes nu som fö rr med bästa resultat hos oss.

O stb e rg s  Dam frisering
Telefon 208, Orsa

BOKNYTT

H. ZETTERBERG: Två fredlösa. Haft. 
8: 50, inb. 12: —. Lindblads förlag, Uppsala.

Boken handlar om fjällräven och järven, 
vilka nu decimerats så hårt, att man kan be
fara deras utrotning under en snar framtid. 
Författaren har förskaffat sig en ingående 
kännedom om de förhållanden han skildrar. 
Professor Sven Ekman, som läst boken, skri
ver härom: ”Ingen nutida svensk zoolog äger 
och ingen tidigare har ägt en så grundlig 
kännedom om järvens och fjällrävens lev
nadsvanor som jägmästare Zetterberg” .

I boken redogöres för de båda arternas bio
logi, jakten och fångstmetoderna. Det största 
utrymmet ägnas dock åt skildringen av en 
rad framstående jägares och fångstmäns liv 
och äventyr i Västerbottensfjällen.

En bra bok för djurvänner i allmänhet och 
jägare i synnerhet.

Hj. H—n.

ASTRI HEIMER: Trygghet i storm.
Lindblads förlag, Uppsala. Pris häft. 3: 50, 
inb. 4: 50.

Det börjar bli ganska gott om samlingar 
av betraktelser för skolans morgonböner. Och 
det skadar inte. Då kan den intresserade 
läraren få ständigt nya uppslag och därige
nom undvika slentrian och ”likriktning” av 
andaktsstunderna.

Den samling, som här anmäles, är avsedd 
för 12—16 års åldern. De har hållits i en 
kommunal mellanskola. Som utgångspunkt 
har oftast tagits i en liten berättelse, en dikt, 
en fråga eller något annat, som är intresse
väckande. Och oftast utmynnar sedan be-

A lla  inom yrket
förekommande arbeten utföras 

Verkstad i Godtemplarhuset

Målarmästaren A k s e l E. Roseen
Verkstaden Tel. 265, Bostaden Tel. 253

Plantor för trödgåden

Blommor till realen och Mors Dag.

A llt i största sortering och bästa kval.

E. Wikners
Handelsträdgård, tel. 305, Orsa

traktelsen i ett bibelord. Detta är nog en bra 
princip i allmänhet och på detta ålderssta
dium i synnerhet. —• En förtjänst hos boken 
är också det enkla, vardagliga språket. — 
Däremot ställer sig anmälaren litet frågande 
inför en del starkt tidsbetonade betraktelser. 
Att i en bok, som ges ut 1946, ta med en be
traktelse från 1940, där det talar om ”våra 
bröder på andra sidan Sundet, om vilkas 
dystra öden vi så litet veta; och vårt norska 
broderfolk, som ännu kämpar sin ojämna 
kamp för friheten” är väl inte så lämpligt.

Som helhetsomdöme måste dock sägas att 
boken är bra. Vi kan säkert få användning 
för den även i folkskolans högre klasser, 
även om vi måste ”korta av” de flesta styc
kena med hänsyn till vår begränsade tid för 
morgonbönen. Hj. H—n.

*
En resa.

En söndag var jag till Falun. Jag följde 
pappa. Vi åkte tåg. På vägen ,såg jag så 
stora stenar. Tåget gick fort. När vi kom 
fram såg vi stora breda gator. Sen gick 
vi och drack kaffe. Jag fick sockerdricka. 
Jag fick en tunna. Det stod kaffe på den. 
Det var en ring och karameller i den. Och 
när vi kom ut så fick vi se att det var 
marknad. Det var en stor flicka som var av 
trä. Den stod ute på gatan. Och det satt 
en tant och sålde lotter. Och sen gick vi 
till en å. Där fick vi se änder. De stod 
på huvut. De fick kex av mej. Och sen 
gick vi till tåget.

ERIK W. FERLANDER
Orsa Telefon 449

Värme-, vatten- samt sa
nitära installationer.

Välgjort arbele. Infordra offert.

Påskminne.
Gerd Berglund, klass 1.

Då jag var till Trullbo.

I somras fick jag följa  morfar till Trullbo 
och hämta messmör, smör och ost. Vi åkte 
häst dit. Vi for, då klockan var 2 på nat
ten.

På kvällen före lade jag mig lite tidigare, 
för att jag skulle orka föfja. Vi kom fram 
8 på morgonen. Jag hade inte sovit något 
på heia tiden. När vi kom fram, var det 
en å, som vi skulle över. Hästen fick pulsa.

Ulus Hans skulle just gå med korna på 
bete i skogen, då vi kom.

Mats och jag lekte. Mats hade gjort en 
bil av papplådor. Vi var där medan de 
mjölkade. Sedan for vi hem, då klockan 
var 8. Jag sov hela vägen hem. När jag 
kom hem, och morfar hade kört in i ladan, 
frågade morfar, om jag skulle sova ute i 
ladan. Nej, sade jag. Sedan gick jag in 
och lade mig i sängen.

Sonja Gran. Klass 2. Marianne Pettersson. Klass 4.

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

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

Vulkanisering av cykeldäck.

försäkring /jvisef- br(r%r%e\-/
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

Orsa Erk. Sjukkassa
Adress: Box 687. Telefon 271 Exp. Socialvårdshuset.

Sjukpenning för  ett och  samma sjukdomsfall i 2 år, 2h av läkarvård, fri la- 
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet.
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TECKNING: D et börjar bli vår av 
Gunhild Matsson, klass 4.

Det börjar bli vår.
Nu så 'börjar det att bli vår och vi sljäppa 

ut våra får och klippa av dem ullen. Och 
alla%springa ut och leka i sanden och tävla 
med båtar, och de bli så våta, så våta. Och 
sen får de ligga i svår pina och grina. Här 
dansar fjärilar, och fålar hoppa och gnägga. 
Och fåglar lägga ägg och bygga bo i ro. 
Om en månad till -så ska vi bränna kase, 
och nu så ska vi dra ihop en kase. Då så 
köper vi påsksmällar och smäller av. Vi 
bygga kåtor och sitter därinne och gissa 
gåtor. Nu har myrorna kommit fram och 
klättrar uppför varenda stam. I skogen 
springer harar och ekorrar och lägga -ungar. 
De springer och ropar och sjunger om vå
ren. Karl Erik Eriksson. Klass 4.

Gunnar Hampus
Hansjö, tel. Orsa 506

Försäljning av cyklar 
och molorcyklar. 
Lackeringsverkstad. 
Reparationer.

En blåsvädersnatt.

De sista dagarna har det varit nästan 
storm. I en gård ungefär 300 m. nedanför 
oss brann soteld, så det stod höga eldkvas
tar ur skorstenen, och -stora glödande 
kol flög nästan opp till oss, innan de slock
nade. I natt har det blåst hårdare än de 
andra -nätterna. Jag vaknade och hörde 
hur takplåtarna på vår logbyggnad smäll
de. Då tryckte jag på lyset och gick till 
fönstret och tittade ut. Jag såg att flera 
tegelpannor hade blåst av på källartaket. 
Det var alldeles -månljust ute. Plötsligt 
kom det en så hård vind så jag trodde fön
sterrutorna skulle blåsa in. Jag gick och 
lade mig igen. Då tänkte jag hur svårt 
alla fartyg skulle ha det nu. Jag tyckte 
jag hade det skönt, som fick sova utan att 
vara rädd för någonting. Så drog jag täc
ket över mig och somnade.

Ingemar Borbos. Klass 6.

En jakt.

En dag såg jag, att katten jagade råttor. 
Jag smög mig efter, så tyst jag kunde, och 
han märkte mig inte. När vi hade gått en 
stund, kommo vi till ett sort stenröse. Där 
hade råttorna troligen byggt bo. Katten 
började att krafsa mellan ett par stenar. 
Nu smög jag mig tyst fram och kikade 
ner i hålet. Då såg jag två stycken stora 
och tjocka råttor. Jag började att plocka 
undan några stenar. -Snart hade jag fått 
ett stort hål ner till råttorna. Jag kikade 
ner i hålet igen, och där såg jag dem.

Nu hade 'Greta fått syn på oss. Hon kom 
springande, allt vad hon orkade. ”Vad gör 
ni här?” sade hon. ”Vi jagar råttor.” Då 
hjälpte hon mig att plocka undan stenarna. 
Snart var hålet så stort, att katten kunde 
krypa ner. Då hoppade han ned i hålet 
och kom opp med den största råttan. Han 
sprang hem med den och åt upp den. Men 
det var en råtta kvar i hålet ändå. Jag 
tog en käpp och slog ihjäl den. Därpå 
gingo jag och Greta hem.

Karin Eriksson. Klass 6.

PORTRÄTTET
konfirmations- och examensdagar

b lir ett minne fö r hela livet.

V C U ” l l i l l  C f /

Tegmans Foto, Orsa, tel. 93

TECKNING: N är ja g  p lockar blom m or av 
Elvy Nilsson, klass 4.

I Söderhamn.

I somras var jag med mamma och pappa. 
Vi reste till Söderhamn. När vi kom in i 
staden såg jag att det var en fin stad. 
Nästa dag sade farbror Gustav att vi kunde 
åka ut till fiskarstugorna. När vi kommo 
fram såg jag att en båt låg vid en brygga. 
Jag vart så glad att jag nästan hoppade i 
sjön. När vi kommo längre bort rodde vi 
i-n till land. Där viar vår -stuga. D-är skulle 
vi -bo. Vi åkte ut på sjön igen och då såg 
jag en stor båt. Den var så stor så. Pappa 
sia att -de riktiga ibåtarna är ändå större. 
Då vart jag så förvånad. Jag skall bli sjö
man då jag blir stor, kanske jag får åka 
på ändå större båtar.

Lars Myrberg. Klass 2.

Nyheter i hattar!

Modeateljén
Inneh. Fru Anna Bäckar 
Stenberg, Orsa, tel. 286
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l ^ k t l ^ L C l

annonsörerna!

0„.,̂ 4M PERMANENTNING
utföres ot

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons Åkdonsfabrik
Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Ryggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott bordsdricka
frän

S toråbro  B ryggeri, tel. 169 

LINDANGETS PENSIONAT
Telefon Hoien 1 

Ny regi m!

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

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Märta Gareby.

CBeställ Vårpermanentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

M A T B R Ö D E T
alltid gott, välsmakande från

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 38  Orsa

Prova min omtyckta kavring!

Berglunds C ond ito ri
REKOMMENDERAS

Vördsamt KONRAD BERGLUND
Telefon 66

Låt reparera S K O D O N E N  hos

E. IVIorIing
Omsorgsfullt arbete -  Moderata priser

Freiins Konditori
Telefon 27
Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Lislverk,
Auktoriserad försäljare för 
Masonile 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

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

--------- T e le fo n  3 18---------

John Petterssons
Sadeimakeri, Tapetserareverkslad
Telefon 164

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

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

Skofeparaiioner
utföras omsorgsfullt av

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

Gummiskodon och Cykeldäck
re p a re ra s !

KIN G CENTRALEN
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs
TRUNNA -  ORSA

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

fSycan  KlS 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, möbler. 
Plywood och W allboard.

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 37 M ä s s b a c k e n  Tel. 37

Värme-, Vatten-, Avloppsledningar
utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T a p e t s e r i n g
Rnms- och Ryggnadsmålning
Omsorgsfullt arbele. Bästa maferial. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offerf!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verksladen Hyllad till Slältberg

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

f. d. Rob. Thollanders

n » i A C 7 Å

C a f é  & M a t s a l a r

Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN -  TEL. ORSA 346

C!QelantMencLe.ea\S !
Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

Tid för vårplanleringen!

Fröer, sätllök, planior i stor 
sortering. Rikligt urval av

Itlors Vags -  och 
Bxamensbtommor

Lindqvist Eitr. Blomsterhandel
-  John A. Levenius -

Tel. Affären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

Gör som Orsa 
Skoltidning, 
tryck hos

Beckm ans Tryckeri
Telefon 247
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Skolnytt.
F emtio år

fyller den 26 maj lärarinnan fru Anna 
Rudfeldt i Stackmora.

Avsked med pension
har av skolstyrelsen beviljats lärarinnan 

Anna Dunell i Skattungbyn fr. o. m. den 1 
juli 1946. Tjänsten har lédigförklarats.

Tredje klassen i Kyrkbyn
kommer nästa år att få nära 50 elever. 

Skolstyrelsen har därför begärt att få dela 
den i två avdelningar och alltså tillsätta en 
e. o. lärare.

Enligt rapporten
från simkurserna i somras bevistades dessa 

av 119 gossar och 107 flickor. Under kurser
na avlades inte mindre än 133 godkända prov 
för olika simmarmärken.

För första gången
kommer i år utdelning av stipendier att ske 
från ”Mårten P. Perssons donationsfond” . 
Mårten P. Persson i Åberga, grosshandlare P. 
Åbergs fader, donerade på sin tid bl. a. en 
aktie till dåvarande skolrådet som grundplåt 
för en stipendiefond. Sedan fonden kommit 
upp till en viss summa, skulle avkastningen 
utdelas till förtjänta barn vid Orsa folk
skolor.

Till Sfcattungbyns klass 4 
har gått ett andra pris i radiotjänsts tra
fiktävling. Pristagaren heter Börje Hedén. 
Gratulerar!

FRÄN HÅRDA ÄR. Intryck och upp
levelser från Finland 1939—1944. Av flera 
förf. under redaktion av prof. G. O. Ro- 
senqvist. 224 s. Lindblads förlag. Pris 
7: 50.

Inte mindre än 25 författare medarbeta 
i denna bok. Det är inga krigsskildringar i 
vanlig mening. Boken ”avser att samla 
vackra mänskliga drag från Finlands hårda 
år. Den gör det i syfte att uppbygga. Upp
satserna äro verklighetsskildringar.”

Framställningen av det ena människoödet 
efter det andra är verkligen gripande. Krig 
drar alltid med sig mycket ont, det förråar 
och sänker människorna. Men denna bok vi
sar, att mitt i nöden och lidandet framlockas 
också mycket av det bästa och största hos 
människan. Den är i högsta grad läsvärd 
och rekommenderas både enskilda och biblio
tek.

Hj. H—n.

Damväskor av 
nylon inkomna.

Carl A. Pettersson, Orsa

Namnpristävling.
Det nya skolbarnsinstrumentet har kal

lats xylofon, men någon riktig sådan är det 
ju inte, eftersom ljudet på en dylik ialstras 
genom slag på avstämda träbitar. Inte 
heller torde det passa med metallofon, som 
nog är betydligt större och mest användes 
i orkestern som klockspel. Att det är ett 
slagstavspel är alldeles klart.

Orsa Skoltidning utlyser härmed en pris
tävling med förslag till namn ipå. instru
mentet. Det finns avbildat bl. la. på vår 
första sida. Åtminstone två olika namn
typer skulle kunna tänkas. Dels skulle 
man med namnet avse instrumentets egen
skaper. Ett sådant namn är t. ex. klang
spel. Dels kunde tänkas ett rent fantasi- 
namn, t. ex. meto (av metallofon). —  
Flera förslag kan insändas samtidigt. 
Adressen är Orsa Skoltidning, Orsa. Av
sändarens namn och adress skall vara 
tydligt angiven, och kuvertet bör märkas 
med ordet ” Namn” .

Den först öppnade lösningen, som inne
håller det namn, som sedermera kommer 
att antagas, erhåller 10 kr. Även ett andra 
pris å 5 kr. utdelas till bästa förslag med 
namn av en annan typ.

Rebuspristävlingen
i nr 1 var visst ganska knepig. Särskilt tycks 
slutet på rebusen ha vållat svårigheter. Detta 
framgår av de många ganska långsökta lös
ningar, som inkommit.

Den rätta lösningen är: Både föräldrar och 
lärare i vår socken önska se barnen inne 
efter 9 e. m.

Pristagare blev:
1. Birgitta Rosén, Seminariegatan 21, Falun.
2. Inger Sigra, Bjus, Hansjö.
3. Lisa Olsson, Skattungbyn.
4. Evald Karis, SHL Herrgården, Sigtuna.

Alla våra ur-
kvalitéer är prövade av
t{ r  /ne. t/’ r  i  (  c l' /11\< l  c < j ! rc.\‘/i in cj J 7 / /  j/Un  fel.

Detta är en garanti fö r fu llgod kvalité, 
men även utseendet är en viktig fråga, 
då man köper e tt ur. Se vårt skyltföns
ter eller kom in och lå t oss visa vad 

som finns i senaste nyheter.

Rich.  T h o r  by, O rsa
Telefon 90

Alla  ur allriskförsäkrade utan 
särskild kostnad.

Stipendiefonden.
Nya stipendiater.

Vid sammanträde i april med .styrelsen 
för Orsa Skoltidnings Stipendiefond bevil
jades 5 ansökningar om stipendier, som 
samtliga gäller kurser vid Hermods Kor
respondensinstitut.

Erik Hansell, Holen, aritmetik.
Grev Erik Jonsson, Holen, aritmetik.
Ann-Maj Ullars, Holen, välskrivning.
Hans Rehn, Lisselhed, välskrivning.
Kurt Eldh, Viborg, aritmetik m. m.

*
Säkert är det ännu fler, som tänker vid

ga sitt vetande genom någon liknande kurs. 
Fundera då på saken och rådgör med din 
lärare! Kom så tillbaka med en ansökan 
senast den 1 sept.!

Till alla stipendiater, nytillkomna såväl 
som äldre, vill jag  samtidigt rikta en upp
maning. När ni möter svårare uppgifter i 
edra kurser, bör ni inte låta detta av
skräcka er. Begär hjälp och råd av någon 
lärare eller vänd er till stipendiefondens 
studieledare, Sven Lilja, Kårgärde, tel. 
Holen 64.

Sluta inte med er kurs, förrän sista bre
vet är insänt. Största nyttan får ni natur
ligtvis av en fullständigt genomgången 
kurs.

S. L.

K. G. JONSSON: Lärobok i räkning för 
småskolan. 19:e uppl. Lindblads förlag. 64 
s. Pris 75 öre.

Boken innehåller många exempel inom 
varje talområde men den har för få talbil
der. Multiplikationstabellen åskådliggöres 
genom upplösning i faktorer. Vidare be
handlas längd- och rymdmått, vikt och tid 
samt myntsorterna. Den skriftliga räkningen 
upptar allt för höga tal för att barnen på 
lågstadiet ska kunna uppfatta talens värde.

E. P.

MÄRTA TAMM-GÖTLIND: Djuren
som skrämde bort trollen. Saga från Väs
tergötland med teckningar i  pastell av 
Kerstin Frykstrand. Lindblads förlag. 
Pris häft. 1: 75, inb. 2: 75.'
E.n liten trevlig bilderbok. Varje upp

slag har en textsida och en färgbildsida. 
Texten är tryckt med stor stil, varför bo
ken passar bra för smått folk, som nyss 
lärt sig konsten att läsa.

Hj. H—n.

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 67 — 24 maj 1946) 

utgives av Orsa Lärareförening. 
Redaktör: H j. Hedman, Orsa, tel. 479. 

Postgirokonto nr 13 65 58
Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av kr. 1:40. Skriv lyd* 
ligt namn och adress på girokorlels kupong.

llpplaga 2000 ex. Beckmans Tryckeri, Orsa, 1946 Pris 35 öre.


