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OKS A  SKOLTIDN IN G

Skoltidningens serie "De gamla berätta" fortsätter här medEn pratstund MED PÅLA KISTI HANSSON I SKATTUNGBYN

Vi låter henne själv berätta. Jag föd
des 1872 i Torsmo, som då var fäbod, 
och kristnades i Ore, dit vi roddes över 
Skattungen. Falla hette Pärar Juga och 
männa Brita Ehn. Mina två döttrar har 
jag mist och senast även mannen. Nu 
är jag blind, och före jul bröt jag lår
benet. Men jag vill vara nöjd, och jag 
får så god vård hos min måg och mina 
barnbarn.

Jag började skolan för Gutå Hans i 
gamla skolstugan vid Långtågatan. 
Han var en snäll lärare. Han mötte oss 
på rnornarna och bar då de minsta över 
Talnbäck, han lekte med oss på raster
na och lät oss åka på kesor. Den förre 
läraren, Jågas Jerk, var sträng och 
brände upp barnens kesor. Sedan gick 
jag för Dal Anna, som hade 3 klasser. 
Men vid andra examen sa hon, att nu 
fick jag fortsätta i folkskolan, för nu 
hade hon inte mer att lära mig. Så kom 
jag till Carolina Palmén, som var ung 
och glad, men hon aktades ej mycket, 
ty hon var kvinnfolk. Skolan pågick 
från kl. 9 till 4 med 1 t. middagsrast. 
Biblisk historia eller katekes lästes var
je dag första timmen, och allt skulle lä
ras utantill. Efter två år för Palmén 
gick jag 6 veckor för Er. Britte. Sedan 
måste jag sluta för att hjälpa till i hem
met. På grund därav fick jag intet av
gångsbetyg. Och då jag sedan skulle 
börja nattvardsskolan för Abenius, sade 
han nej. Han var sträng och frågade, 
om jag kunde bibi. historia och katekes, 
och efter ett par timmars förhör gav 
han med sig, och jag fick t. o. m. be
röm för min utanläsning. Sturk Brita 
hade läst ett år förut men ej sluppit 
fram, nu gick hon om vid 18 år.

Orsa^czeen
Telefon 1060

Rekommenderas vid alla 
lillfällen.

Till abonnenter lämnas 10 
procents rabatt.

ölrättigheter.

SK O L F R U K O ST  
T IL L  B IL L IG T  PRIS.

Läsningen pågick 3 dagar i veckan 
mellan 9— 5. Vi måste gå hemifrån se
nast kl. 5 för att hinna fram i tid. Mat
säcken bar vi i bögen. Mellan läsdagar
na bodde vi hos Gref Hans i Kyrkbyn 
(nuv. Elfners). Vi var fem flickor om 
två utdragssoffor och trivdes gott hos 
det snälla folket. Pastor Åkerman, som 
läste med pojkarna var mycket snäll och 
slutade 3:e läsdagen kl. 2 för att de 
skulle hinna hem i tid. Men tror någon 
att de gick hem? De inväntade oss för 
att retas och bråka. Värst var Klucker 
Juga (Jonas Trygg) och Edv. Jävert.

När vi »gick fram» sommaren 87, var 
det gammalmodigt med överdel och 
häsklä. Vi hade orsakjol och blank- 
magd men åtsitt-tröja med häskläskra- 
ge, krusad med blått silke. Männa gick 
till Jågsel och tröskade för 75 öre om 
dagen för att köpa tröjtyg åt mig.

TRIVSAMT

Goda idéer lörenade med 
rytm och proportion lår 
Ni alltid när Ni tar del 
av vårt. möbelurval.

Uppslag på en prak- 
■ tisk bokhylla, en vil

sam gungstol, en be
kväm fåtölj eller ett 
prydligt bord ger en 
titt på möbelurvalet 
hos oss.

Carl A. Pettersson

Mycket annat hade Påla Kisti att be
rätta. Hon talade om när männa skulle 
följa till Orsa för att kristna Rasken. 
Det var i februari och bitande kallt. De 
åkte efter oxe, och ett under var det, att 
den nyfödde ej frös ihjäl. Men präster
na var stränga, det dugde ej att dröja.

Då Pärar Juga, Kistis far, kom för 
att ta ut lysning, sade Sernander nej, 
emedan han ej tagit nattvarden, sen han 
gick fram. Juga svarade med Bibelns 
ord om ovärdigt ätande och drickande, 
och efter häftig dispyt och mycket lä
sande gav prästen med sig. Ett par från 
Hansjö var där samtidigt. De var klena 
att läsa men Juga läste både innan och 
utan i stället för dem. Och så fick även 
de löfte om att gifta sig.

Kistis morfar var korpral och hade 
vant sig vid kaffe, mest korn. Därför 
fanns en kaffepanna i hemmet jämte 2 
koppar liknande spilkumar utan hand
tag. Då grannarna hade skräddare, lån
te de den pannan och kopparna. Pan
nan finns kvar i gamla Borggården, och 
i ingen annan panna blir kaffet så gott 
som i den. Men en gång, då falla gjort 
räkning med Svalas, kom han hem med 
ett paket. Nyfikenheten var stor. Där 
fanns 6 kaffekoppar med öron och blå 
rand!

Sist kom vi att tala om en kvinna, 
längesedan död, som i vårt tycke gift 
sig oförståndigt. Det ska vara så, sa 
Kisti. Det är nedlagt i människan att 
hon ska ha någon, därför ska hon ha 
som ett töcken för ögonen, annars skul
le hon ej våga gifta sig. Men nog gick 
det bra för Erik och mej, vi var aldrig 
osams, slutade Kisti.

A. D,

Biltjänst
Uno Carlsson 

Telefon 156 och 490

Auktoriserad återförsäljare för 
AB Hans Österman

DKW motorcyklar

Tillbehör 
och reservdelar

Bensin, oljor samt service.
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Till Suorkojärvi sameläger och nomadskola
Folkskolinspektör Axel Calleberg berättar om en inspektionsresa i Lappland.

__________________________________________________________________________________________________________________ O R SA  SKO LTID N IN G

Det var storkrig i världen. Vårt kära 
grannland Norge var ockuperat. Samer- 
na i Könkämä och Lainiovuoma lapp
byar, som brukade ha sina sommarvis- 
ten i Norge, hade inte det här året vå
gat sig dit med sina familjer. De hade 
stannat med sitt sommarläger inom 
Sverige. Men renarna de frågade ej ef
ter människornas strider utan hade be
givit sig till de gamla betesmarkerna i 
havriket. Och själva renvaktarna hade 
givetvis måst följa med och denna som
mar bo borta från sina familjer.

Samernas sommarskolor hade nu ock
så förlagts inom Sverige. Långt upp vid 
Lainioälvens vattendal låg alltså de två 
lapplägren helt nära varandra. Och dit 
vill jag föra mina läsare. Där hade jag 
ordnat med s. k. visteskola — klasserna 
1— 3.

I sällskap hade jag kyrkoherden i Ka
resuando. Han skulle hålla gudstjänster 
för sina fjällbor. Ingen väg fanns dit 
upp annat än älven. Jag hade lejt två 
forskarlar, som med en typisk forsbåt 
skulle hjälpa oss och våra tält m. m. 
den nio mil långa vägen upp till samer- 
na. Vår utgångspunkt för resan var den 
ödsliga byn Övre Soppero. Och endast 
en familj bodde på färdeleden. Karlarna 
måste staka båten uppför älven och en
dast, när det var lugnvatten kunde präs
ten och jag få stiga in i båten. Annars 
var det att gå hundstranden mil efter 
mil. Men vi hade inga bördor på ryggen 
och det var lätt att gå. Vi fiskade på 
lämpliga ställen. Och gott om härliga 
fiskar var det, laxöring, röding och harr. 
Det vi inte orkade äta upp, saltades in.

Den 16 juli 1941 startade vi. Och nu 
bara några få glimtar från resan upp
för. Det var det härligaste väder. Så 
varm sol, att myggen inte ens orkade 
vara riktigt ettrig. Våra roddare svetta
des väldeliga, där de stakade uppför äl
ven. Ibland måste de fästa en lina i fö 
ren på båten och dra den uppför forsar
na. Man måste beundra dessa människor 
och deras sätt att hantera båtar. Och 
ännu mera imponerande var det att se 
dem vid färd utför älven och forsarna. 
En har styråra och den andra sitter vid 
årorna och ror med full kraft utför. De 
klarar alla stenar med förunderlig sä
kerhet.

Det ringer in. Lainiovuoma visteskola 1941.

Vi svettades vi också, där vi vandra
de fram utmed den vackra älven. Men 
vi njöto i fulla drag. Då och då en fisk, 
blommor i mängd med de klaraste fjäll
färger som Kung Karls spira, fjällnejli
kan m. fl. Och så fåglarna. Än såg och 
hörde vi den svarta korpen och strax 
efteråt underbara vita sångsvanar. 
Fjällvråken bodde överallt i dalen och 
hade sina bon med ungar i. Och fågel
pappa och fågelmamma var väldigt arga 
på oss, när vi ville filma deras ungar. 
Efter 25 km färd beslöt vi oss för att 
slå läger för natten. Vid en fors slog vi 
upp vårt tält. Kurrakoski hette forsen 
och många och fin-fina fiskar fick vi 
där. Just när klockan var 24 och solen 
stod rakt i norr, fick jag upp en stor 
harr, den största jag någonsin fått på 
spö. Den var 53 cm. lång. Härliga tider!

Nästa dag iväg igen. Då gästade vi 
samen Per Sompio. Han hade slagit sig 
ned här utan tillstånd. Hans hus var 
byggda av krokig fjällbjörk. Han bodde

Sällskapsresor
i nya moderna turistbussar

St tanÅ* BUSSTRAFIK
Skattungbyn, tel. 51 0  51

knappt människovärdigt. Och lappfog
den ville köra bort honom. Men Sompio 
trivdes här och flyttsamerna var glada 
åt att ha honom i sin flyttningsväg. De 
brukade bo hos Sompio. En gång berät
tas det, att lappfogden föll i forsen. 
Han räddades och fick mat, värme och 
vård av Sompios. Sedan blev det ej tal 
om att driva bort de vänliga människor
na härifrån, utan de fick till och med 
hjälp av lappfonden till att förbättra 
bostaden. Och nu har Sompio också te
lefon. Den familjen har fyllt och fyller 
en stor uppgift i ödemarken. När vi for 
förbi och gästade hade han 23 getter 
och lax tog han ur älven. En gång hade 
han fått 4 laxar och den största vägde, 
som han sa, 22 kg.

I tre dagar färdas vi vidare i det skö
nast tänkbara väder, innan vi äro hos 
nomaderna. Och innan vi nått dit, har 
älven bytt namn och heter nu Tanaälv. 
Den går rakt i väster, under det att dess 
syster, som heter Rostoälv, fortsätter i 
riktning nordväst. Vi färdas förbi vråk- 
bo på vråkbo. Här och var sjunger alla 
möjliga fjällets fåglar. En kull vildgäss 
kommer fram. De är rädda och ängsliga. 
En mamma lockar. Hon gryntar som 
renen och efter en stund är alla samla
de sätt intill mor. Underbart stiligt i 
denna vackra natur. Vattnet är alldeles 
blått och blå och grönskimrande är 
fjällen. Och här utbreder sig Skandina
viens förnämsta betesland för renar. 
Marken är jämn och det är alldeles 
grått milslångt av finaste renlav. Ju 
mer vi närmar oss målet, desto fler 
berg och fjäll se vi. I norr Tipanatber- 
get med liksom tre gubbar på toppen. 
Samerna har det berget som symbol för 
treenigheten. Men vi se också snöfjäl
len. Tjåktjåfjället lyser riktigt vitt och 
blått i solen.

Det var lördag, då vi kom till våra 
vänner samerna. Pappi (prästen) skulle 
hålla stor gudstjänst på söndag och se
dan hälsa på hos gamla, medan jag in
spekterade skolan. Stor var glädjen i 
lägren över besöket. Alla hade redan 
satt på sig helgdagskläderna, fast det 
var bara lördag. 18 kåtor fanns här. De 
låg utbredda över ett rätt stort områ
de. Över en mil var det mellan de yt-

Forts. å sid. 9.

Sök ej försäkring  när huset brinner!
Fr. o. m. I juli 1952 er hålles följande förmåner uid medlemskap i Orsa Erkända Sjukkassa:

Sjukpenning upp till 14:- pr dag. 
Bamtillägg.
Ersättning för sjukhusvård, läkar
vård och läkemedel. 
Moderskapshjälp 
Konvalescentvård 
Ersättning för kostnader vid intag

ning å och hemresa från sjuk- 
vårdsanstalt, resa till specialläkare 
och sjukhuspoliklinik samt intag
ning å Borrgårdens konvelescent- 
hem.
Ersättning för röntgen-, radium-, 
kortvågs-, diatermi-, hetluft- och

ljusbehandlingar, elektr. behand
ling, massage och sjukgymnastik 
samt medicinska bad. 
Inträdesåldem höjd till 55 år. 
Möjlighet finnes för kollektiv an
slutning och uppflyttning oavsett 
ålder och hälsotillstånd.

f -----------;----------- ----
Erforderliga upplysningar lämnas av

O rsa Erkända Sjukkassa
Adress: Kv. Hjorten 4
Tel. 271, kassörens bostad 435 b
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Ur svenska hjärtans djup en gång 
en samfälld och en enkel sång, 
som går till kungen fram, 

sjöng vi i Kungssången, när konung 
Gustaf VI Adolf besökte Orsa lördagen 
den 12 september 1953. Och här sjungs

ännu sen kungen har rest en samfälld 
sång ur alla hjärtans djup: Va rar han 
var!

—  Så enkel och trevlig han verkade!
—  Han var strålande!
—  Hur orkar han vara så uppmärk

sam och vänlig?

Kungen anländer. Foto: E. Borgert
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—  Han hade ju intresse för allt och 
alla.

I alla tonarter sjungs kungens lov av 
ung och gammal. Och en strålande fest 
var kungabesöket i Orsa. Allt samver
kade därtill. Också vädret, som varit

ostadigt hela dagen, strålade upp till 
den grannaste höstdag just den timmen 
kungen var här.

Här hade fejats och ordnats långt i 
förväg. Vägarna hade hyvlats och bätt
rats på, kyrkmuren putsats (på fram
sidan) och korset på kyrktornet var ny-

Kungen hälsar på barnen.

förgyllt. Vid sockengränserna och här 
och där efter kungens färdväg var 
flaggstänger utplacerade. Framför tings
huset hade tre nya flaggstänger rests, 
och skolbarnen hade dagen före varit 
nere vid tingshuset och —■ som de sa —  
beställt plats, där de skulle bilda häck.

Redan långt före kl. 4 på den stora 
dagen var tingshusparken proppfylld av 
en förväntansfull menighet. Och så kom 
konungen.

Företrädd av sockenfanan och spel
mans laget, som spelade Orsas egen Di- 
gerbergslåt, gick Majestätet upp till sto
ra trappan, där han möttes av en spon
tan applåd från allt folket. Så sjöng vi 
»Mandom, mod», varefter konungen häl
sades av kommunalfullmäktiges ordfö
rande Sigvard Lorenz med följande 
mycket väl funna tal:

Eders Majestät!
Då vi i dag med uppriktig glädje 

önska Eders Majestät välkommen till 
Orsa är det första gången vi kunna 
hälsa landets konung med vår egen 
sockenfana. De tre slipstenarna i fa
nan äro en symbol för det torftiga 
hantverk våra förfäder idkade på den 
tid, då kampen för livet var en bister 
verklighet, då frosten ofta tog vad 
bonden sådde och då skogen, som 
sträckte sig i långa mil genom vår 
socken var en fiende, bekämpad av 
svedjarens yxa och eld.

Som genom ett under blevo dessa, 
fordom så värdelösa skogar, i slutet 
av förra seklet en källa till arbete och 
inkomster, skapade genom tillkomsten 
av Orsa Besparingsskog en fast eko
nomisk grund åt vår socken och gåvo 
i senare tid impulser till nya näringar, 
som i dag ge bröd åt vår bygd. Det 
materiella uppsvinget gav möjligheter

Längst fram var det bänkar för de gamla.
F oto: E. Borgert

Kommunalfullmäktiges ordf. Sigvard Lorenz hälsar konungen.

KUNGA- 
BESÖ KET

/  väntan p å kungen.
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Kungen i Orsa kyrka -av prosten A. Hambraeus

Finn-Erik överlämnar jordägarnas minnesgåva.

till upplivande och bevarande av vårt 
kulturarv och den provinsiella egen
art, som här lever kvar i språk, klä
dedräkt och sedvänjor.

Vi skulle så gärna ha velat visa 
Eders Majestät hela vår vackra bygd, 
exempelvis från Pilkalampinoppis 
topp på Orsa Finnmark, där åsarna 
blåna i ständigt nya vågor mot hori
sonten, eller här vid Orsasjön, den 
vackraste av sjöar. Då detta inte låtit 
sig göra, ha vi samlats här från alla 
dessa berg och dalar för att välkomna 
Eders Majestät och för att fram
föra vår underdåniga tacksamhet för 
Eders Majestäts omsorger om vårt 
folks personliga frihet och fredliga 
utveckling. Dessa omsorger tolka vi 
som ett löfte om, att vår fana i fram
tiden skall vaja över ändå flera lyck
liga hem. I vårt leve för Konungen in
nefatta vi denna vår tacksamhet och 
våra varma välgångsönskningar för 
framtiden.

Så trädde Finn Erik Hansson fram 
och bad att till konungen få överlämna 
första delen av Orsa-boken som minne 
från Orsa jordägande socknemän. Han 
lovade att komplettera gåvan allt efter
som sockenbeskrivningen blir färdig.

Därefter talade konungen till folket, 
tackade för det vänliga mottagande han 
fått, besvarande uppmärksamt hr Lo- 
renz’ tal och lyckönskade orsaborna till 
att få leva och verka i en så vacker och 
rik bygd.

Kungen får blommor av Ingegerd Kusen 
i Skattungbyn.

När en kung kommer till en kyrka 
tänker han nog —  om han är en riktig 
kung —■ inte på kyrkan som någon sorts 
museum med allehanda märkliga före
mål i, valvmålningar, altartavlor och 
gamla helgonbilder, utan han tänker på 
att kyrkan är folkets urgamla gudshus, 
där människan ödmjukt träder inför 
Gud, konungars konung och herrars 
herre.

Orsa kyrka ligger nära tingshuset. 
Kungen anmärkte under vandringen att 
det ligger något symboliskt däri. Lag 
och rätt har sin rot i gudsfruktan.

Det var något underbart att vid 
konungens sida vandra mellan leden av

Sedan konungen hälsat på och pra
tat med åtskilliga av de äldre personer, 
som satt bänkade närmast trappan, gick 
han in i tingssalen, för att under mö
belhandlare E. Borgerts ciceronskap ta 
en hastig titt på Orsa sockens fina bild
arkiv. Kungen var mäkta imponerad.

Ledsagad av prosten Hambraeus och 
komminister Östlund begav sig kungen 
så till kyrkan, som var väl fullsatt. De 
som lyckats komma in där berättar, att 
de få minuterna i kyrkan blev en oför- 
glömmelig högtidsstund. Prosten Ham
braeus berättar själv därom på annan 
plats i tidningen.

Från kyrkan gick färden till försam- 
lingsgården, där fattigvårdsstyrelsens 
ordförande John Pettersson och husmor 
Ellen Carlsson tog emot. Trots att tiden 
i programmet överskridits, hann kun
gen med att ge ett vänligt ord eller en 
klapp på axeln åt de flesta av gamlin
garna där. Ute på gården stod persona
len uppställd och kungen tackade dem 
för deras arbete.

Till sist tackade prosten för besöket 
i Orsa och kungen for vidare mot Mora.

På söndagsmorgonen passerade kun
gen åter Orsa på sin väg mot Ore, Boda 
och Rättvik. På många platser i Magg- 
ås, Viborg, Stenberg och Kallmora stan
nade kungen och hälsade på folk, som 
samlats vid vägen.

I Skattungbyn blev det ett kort uppe
håll. Komminister Sundelin hälsade 
kungen välkommen till de vida vyernas 
bygd och en barnkör sjöng Skattung- 
byns egen visa, Kristallen den fina. Där 
liksom i Orsa var det många national- 
klädda, och kungen uttryckte sin stora 
glädje häröver. Men skattungborna var 
missbelåtna för att inte kortégen fick 
fara över Harabacken, så att kungen 
verkligen fått se de vida vyerna.

Så är kungens besök i Orsa ett minne 
blott, men ett strålande och stimuleran
de minne. Alla instämmer vi säkert med 
henne, som sa: Det var roligt att det
kom. en kung till Orsa!

I). H.
Foto: A. Rosén

skolbarn och andra småttingar med 
flaggor i händerna. De stod så allvar
liga, de små, och såg med stora ögon på 
den vänlige mannen, som vinkade ät 
dem. En liten flicka hade blommor i 
händerna.

Skall jag ha dem? sa kungen.
Ja, sa flickan på inandningen.
Kungen log och tackade.
I stigluckan stod en kulla i sin vack

ra Orsadräkt.
Se där står prostens piga, sa prosten.
Nej men se, sa kungen och vinkade 

med handen.
Vid kyrkporten mötte två av kyrk

värdarna i Orsadräkt.
Under tonerna av en gammal marsch 

av Händel i bearbetning av den franske 
orgelmästaren Guilmant gick kungen 
fram i koret och satte sig i en gammal 
karolinsk stol, som fru Kolmodin lånat 
kyrkan och i vilken Gustaf V satt vid 
sitt besök i kyrkan 1924.

Kören stämde upp Otto Olssons ton
sättning till Davids 121 psalm: Jag lyf
ter mina ögon upp till bergen. Det är 
en av de skönaste andliga tonsättningar 
vårt folk äger. Den sjöngs också under
bart vackert, och sånt förstår kungen 
sig på.

Sedan yttrade prosten följande ord:
»Varje söndag, allt sedan i vårt 

land mässan begynte läsas på sven
ska, ha svenska män och kvinnor och 
små barn i denna kyrka bett till Gud 
för Sveriges konung: 'Välsigna
konungen och hans hus! Led vår 
konung och all överhet i Din sannings 
ljus!’

Särskilt varm har den bönen stigit 
ur våra hjärtan, när fara hotat vårt 
land och konung och folk slutits sam
man närmare än eljest för fosterlan
dets bästa.

Det är för Orsa församling en stor 
glädje att den konung, som vi så 
högt värdera och älska, i dag gästar

Kungen hälsar på Erik Kalén med dottern 
Anna Jansson i Skattungbyn.
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denna bönens helgedom. Vi hälsa 
Eders Majestät välkommen under des
sa åldriga valv och vi, som i dag haft 
glädjen att se Eders Majestät vandra 
på de golvstenar, som våra fäder hug
git och där de ristat sina bomärken, 
vi skola alltid, när vi bedja kungabö- 
nen minnas denna stund.

Gustaf II Adolf lär en gång, enligt 
vad Per Brahe berättar, ha yttrat att 
’han var så högt försäkrad om sina 
undersåtars kärlek och trohet mot ho
nom, att han tryggeligen kunde lägga 
sitt huvud neder och vila på var och 
en sin undersåtes knä, där så skulle 
behövas, det ingen annan potentat 
lätteligen skulle fördrista sig att 
göra’.

Vi tro att de orden gäller än om 
förhållandet mellan Sveriges konung 
och Sveriges folk. Och vår bön är att 
vårt folk under Ers Majestäts led
ning skall få så fostras och utveck
las, att den Gud som styrer folkens 
öden skall låta sin nåd och sin barm
härtighet vaka över vårt fosterland 
och dess frihet.

Gud välsigne och bevare Eders Ma
jestät, Sveriges älskade konung!»

Efter dessa ord reste sig församlin
gen och sjöng kungaversen av psalmen 
511: Lycka ske konungen! En liten flic
ka lämnade en stor bukett, som kungen 
fick löfte att ge bort och som hamnade 
hos husmor på ålderdomshemmet. Sedan 
skrev kungen sitt namn på första sidan 
i kyrkans nya gästbok, och den namn
teckningen slarvade han sannerligen in
te iväg. Den präntades med en omsorg 
och konstnärlighet som det var en sann 
njutning att beskåda.

På ett bord i koret brann två ljus, 
och mellan dem låg några av kyrkans 
äldsta skatter, ett par pergament och en 
oblatask (ett litet runt skrin för natt- 
vardsbrödet). Av pergamenten fick kun
gen två vackra foton, det ena var- en 
sida ur ett breviarium /bönbok/ från 
tolvhundratalet, handskriven, det andra 
en sida ur ett graduale /mässbok/ från 
1400-talet.

Oblatasken tog kungen i beskådande 
och prosten läste den märkliga inskrif
ten från häxprocessernas dystra tid: 
»Dänne Oblat-Ask är Giffuin /given/ till 
Orsa Kyrchja (Gud(s) Nampn till Ähra 
A. (anno) 1671, tå Gudh haffuer /ha
ver/ nådeligen hört sin Församlings 
Böön och stillat thet ynkeliga Sathans 
Raserij /med häxornas brännande/ så 
med gambla som med unga, därmed 
Socknen straffat var uthi vacantia pas
torali cura et studio (ombesörjande un
der kyrkoherdevakansen av) Mathiae 
Beningii et /och/ Canuti (Knut) Andreae 
Salandri Comministrorum, Erik Hans
sons, Länsmans Olof Ohlssons Ifvars- 
sons Kyrckjovärden(e)s.» Kungen tyck
te nog att denna oblatask var lika 
märkvärdig som dopfunten och dess un
derrede, som han var här och beskåda
de incognito som kronprins för tio år 
sedan.

Kring kungabesöket

Magister G. Montelius var bas för 
skolbarnens flaggparad. Det var säkert 
ingen lätt uppgift att få ordning på de 
rörliga leden. Här samlar han ihop flag
gorna efteråt.

Bland de många gamlingar, som ville 
hälsa på kungen, var också G. A. Falk. 
Han sträckte ivrigt fram handen, hälsa
de och sade: Vi är precis lika gamla vi 
två.

—  Nej, men så roligt! Då är vi kan
ske lika gråa också båda två. Får jag 
se, sa kungen och lyfte artigt på hat
ten. Då först upptäckte hr Falk, att 
han i ivern glömt att lyfta på hatten 
för kungen. Nu blottade han sin allde
les kala hjässa, och kungen skrattade 
hjärtligt.

Skoltidningens fotograf råkade vara 
näst intill och fångade situationen till 
första-sidesbild.

Men nu såg landshövdingen på kloc
kan och började bli orolig, vilket för
anledde en del pressmän att förebrå 
prästmännen för att ha fördröjt pro
grammet med tjugu minuter. Men den 
förseningen hade inträffat redan före 
kungens ankomst till Orsa, vilket det 
väntande folket kan intyga.

Höst
nyheter!

Nu är rätta tiden 
att förse Er med 
b e lysn in g sa rm a
tur. Finns för alla 
ändamål hos

MOPA-OP/A ELEKTP. A  B.

Alla var förtjusta över dagens hög
tid utom den besvikne lille femåringen, 
som kom och lämnade tillbaka sin flag
ga med orden: Det där var väl ingen
riktig kung. Han hade ju ingen krona 
på sig.

På ålderdomshemmet hade gamlin
garna med stor spänning och förväntan 
sett fram mot den dag, då kungen skul
le komma. De hade t. o. m. tänkt ut vad 
de skulle säga till kungen eller fråga 
honom om. Så också Bur Anders. Men 
när kungen sen kom och frågade ho
nom: Känner du igen mig? Du har kan
ske sett mitt porträtt nån gång? så 
kunde den gamle —• gripen av stundens 
högtidlighet —  inte få fram ett ord till 
svar.

Har någon sett en midsommarstång 
klädd med enris och rönnbär? En sådan 
finns i Skattungbyn. När det blev be
stämt att kungen skulle stanna vid maj
stången, tyckte skattungeborna, att 
stången såg för tråkig ut i sin vissnade 
midsommarskrud, så de klädde helt re
solut om den i höstskrud med mycket 
effektfullt resultat.

En orsakvinna sa: Vad jag tycker
synd om kungen, som ska vara så hyl
lad och uppvaktad och omgiven av folk 
jämt! Om jag fick som jag ville, skulle 
jag bjuda honom stiga in i mitt kök, 
och där skulle han få sitta i lugn och 
ro och bara vara en vanlig människa.

Vid Nissa Pers gården längst väster
ut i Hansjö hade den gamla Nissa Anna 
tagit på sig orsadräkten och gått ut till 
vägen för att se på kungen. Han kom, 
stannade bilen och vinkade. Men när 
han fick se, att hon har svårt för att 
gå, steg han ur bilen och gick fram till 
henne och hälsade.

Den ska jag ta hem till drottningen, 
sa kungen, när han fick en docka i rik
tig orsadräkt, egenhändigt tillverkad av 
socknens äldsta invånare 92-åriga Bogg 
Anna på församlingsgården eller Löv
bergs mor som hon också kallas.

I skolan haglade förstås kommenta
rerna följande skoldag:

—  Tänk, fröken, att kungen hade tio 
kostymer med sig och inte hade nån fi
nare på sig.

—  Han såg väl inte ut som nån kung, 
bara som en snäll farbror.

—- Kungens bil var då inte alls den 
finaste i kortégen. Den såg ju ut som 
en taxi.

Man spekulerade över förra kungen 
oc}h nästa kung o. s. v. och till slut sa 
någon: Men om kungasläkten skulle ta 
slut, hur ska man då bära sej åt?

Ja, det har hänt några gånger i Sveri
ges historia, som ni ska få läsa om sen. 
Då har de fått välja en ny konung.

Ja men int’ lär då det bli nån i den 
här klassen heller. Det tror jag då inte, 
sa Bertil.
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Ni minns väl »Gubb-Olle» ? Om jag 
inte är alldeles fel underrättad, så var 
just han den »Ors-kall», som vid vasa- 
loppsmålet i Mora fick ge en »Mor-kall» 
ordentligt svar på tal. »Mor-kalln» lät 
antagligen en aning försmädlig, när han 
sa’, så här: »Ni har väl inget vasalopp 
ni där uppe i Orsa?» Men här fanns en, 
som kunde ge svar: »Nä, nä. Skuld Gus
tav Wasa ’a kommi tä Orsa, så ’ad dä 
då alldri vurti nå vasalopp åv».

Gustav Wasa kom inte till Orsa, och 
inte är det många av våra monarker, 
som hittat hit. Och bara korta visiter 
har det varit fråga om. Den första kung, 
som sökte sig till bygden, var för övrigt 
ingen svensk kung. Det var Sverre av 
Norge, som med en del trogna birke- 
beinare drog här förbi år 1178.

Först år 1673 fick Orsa-borna upp
leva sensationen att inom egna landa- 
mären se sin konung. Han var Karl XI, 
»Gråkappa» kallad. Om detta besök vet 
vi föga, men ett av konungen egenhän
digt undertecknat donationsbrev förva
ras i socknens arkiv. Det lyder sålunda: 

Carl meclh Guds nåde Sweries 
Giöthes och Wändes Konungh, 
Stoorfurste till Finlandh, her- 
tigh uti Skåne, Estlandh, Lijff- 
land, Carehlen brehmen, Wär- 
den, Stettin, Pommeren, Casu- 
ben och Wenden, furste till 
Riigen, Herre öfver Ingerman- 
landh och Wismar, så och 
Pfaltzgrefve vidh Reijn, i 
Beieren till Gulich Cleve och 
Bergen Hertigh.

Wår synnerl. ynnest och nådige be- 
nägenheet med Gudh Altzmechtig, 
Effter som Vij äre, Troo Mcinn Hrr 
Rijksskattmästare och Sampteliga 
CammarRådh, vidh Wårt genomree-

A föx- Lä^tenÅ tu A
— Gislaveds Gummiskodon

H IB B Y, gosstövel, fodrad, 
svart ribbad sula och refflad 
klack. Lättare utförande. 

Prisex. 31—34 kr. 18: —

P L A S K, dam- och barn
stövlar, skiffergrått gummi, 
mönstrat sulband.

Prisex. 3 1 -3 4  kr. 12:50 
3 5 -4 2  kr. 15:25

T O K, arbetsstövel, fodrad, 
ribbad sula, refflad klack. 

Pris 4 0 -4 8  kr. 22:50

KOOPERATIVA
Varuhuset, Orsa

Tidigare kungabesök i Orsa 
Av folkskollår. Joh. Hasmats

sande a ff  österdahlarne i erfahren-  
heet kom m ne dhet Orsa kyrkia, skall 
på åtskillige stellen wara räm bnat, 
så att till befahra är, deth d er så
dant i tijd icke bootat blifver hon 
ther a ff  en större skada tagandes 
w arder, och W ij fo r dån skull till 
b :te  kyrkias reparation i nådher  
hafva förärat treehundrade D :r  
S ö lf :r  M :t. Ty är till E d e r  herm edh  
V å r nådige Willia och befallningh  
den förordnin gh  att giöra, dhet b :te  
penningar till samma värk medh  
fodherligaste m åge erlagdh och be- 
tahlte blifva. H var m edh skier Vår 
nådige Willia, och W ij befalle E d h er  
Gudh A lsm echtigh Datum  Orsa d. 
2 F e b :  A :o  1673

C A R O L U S

Möjligt är, att Karl XIV Johan, äga
re till porfyrverket i Älvdalen, vid en 
inspektionsresa dit år 1832 kan ha ta
git vägen genom Orsa. Men vad vi med 
säkerhet vet, är att Oscar II den 15 
september 1892 gjorde oss den äran. 
Om förberedelserna för mottagandet ta
lar ett

»Protokoll, hållet vid Kommunalstäm
man med Orsa socken i Kommunalsalen 
den 28 aug. 1892.
§ 1. Med anledning av Socknemännens

uttalande på kommunalstämman 
den 7 innevarande månad, och se
dan nu bestämt är, att H. Majt 
Konungen vid invigningen af Mo
ra—Venerns jernväg äfven kom
mer att besöka Orsa, dervid fär
den kommer att från Mora fö 
retagas med ångbåt, hade kom
munalstämma blifvit behörigen 
pålyst att i dag hållas för sock
nemännens hörande, hvilka åt

Behöver Ni glasögon 
vänd Er med förtroende till

T H O R B Y  - O R S A

gärder borde från kommunens si
da vidtagas för H. Majts emot- 
tagande.»

Förvaltare Landgraff hade utarbetat 
skriftligt förslag till anordningar, som 
borde vidtagas och av kommunen bekos
tas. Då kostnadsberäkning ej var gjord 
förkastades först detta förslag. Men 
sedan en kommitté i en halvtimmes tid 
utarbetat kostnadsförslaget godtogs 
förslaget och bestämdes, att alla kostna
der skulle utgå av Skogsmedelsfondens 
räntemedel. Följande anordningar skul
le vidtagas:

l :o  Ångbåtsbryggan repareras och 
gångbanan beklädas med bräder, 
hvartill kostnaden beräknas till 
Kr 400.

2:o Platsen framför bryggan planeras 
och alla der upplagda materialier 
bortföras 30.

3:o Vägen från ångbåtsbryggan fram 
till allmän landsväg eller gata i 
Kyrkbyn planeras och grusas 400

4 :o Allt å sockenundantaget vid
tingshuset qvarliggande skräp ef
ter lillåbrobyggnaden samt bygg- 
nadsmaterialier bortföres, hvar- 
jemte hela undantaget planeras, 
skyfflas och snyggas.

5 :o Magasinsbyggnaden framför f. d.
handelsbolagets mannbyggnad 
rifves och bortföres 50.

6:o Lillåbron målas.
7 :o Plank framför uthusbyggnadens 

vid tingshuset bakgård uppsättas 
och målas. 30

8:o Diverse skräp vid gårdarna efter 
vägen från ångbåtsbryggan un
danskaffas.

9:o Tings- och Kommunallokalerna 
rengöras.

Specialaffären
för

Glas och porslin, 
Keramik, 
Hushållsredskap, 
Presentartiklar.

Hedströms ^ a ^ ä t U i^ a
O rsa , telefon 761
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Kingston
i kraftig 

m askulin stil

Kingston representerar det nya 
herrmodet sådant det ser ut i 
höst. Den kraftiga kragen och de 
breda slagen ger i uppfällt skick 
ett effektivt skydd mot regn. 
Passa på, nu finns Kingston hos 
oss!
I impregnerad homullsgahardin 
fodrad med changeantsiden och 
med löstaghart, värmande teddy-

foder' 1 6 5 : -
1 impregnerad bomullspoplin fod
rad med rutigt, praktiskt bom- 
ullsfoder och med löstagbart 
värmande yllefoder.

1 2 4 : -

10: o Mattor utläggas från landgången 
vid ångbåten fram till H. Majts 
ekipage. 200

11: o Ångbåtsbryggan klädes med 
grönt samt flaggor och vimplar 
och längs vägen fram till den 
plats där H. Majt kommer att 
stanna kommer att anbringas  ̂
lämplig flaggprydnad. 250 

12 :o På höjden framför bryggans 
landfäste reses en äreport. 300 
Hvarjemte till oförutsedda behov 
föreslås Kr. 140.

Summa Kronor 2000

Kommunalstämman gillade äfven för
slaget att nationalklädda Orsakullor 
uppställas efter bryggans räcken å öm
se sidor från landgången vid ångbåten 
fram till äreporten och att på motsatta 
sidan af äreporten vidtager H. Majts 
hedersvakt af Orsakarlar i national- 
drägt, som uppställas på båda sidor om 
vägen ända fram till det ställe der H.
Majts stiger ur vagnen. (........närmast
äreporten klädda i högtidsdrägt med blå 
rock, och de som uppställas efter vägen 
iförda hvita jackor.

Som ofvan 
P. E. Pettersson.»

Så kom då Kung Oscar med »Gustaf 
Wasa», färdades längs blomsterströdd 
väg i vagn till tingshuset, där frukost
middag avåts. Innan färden ställdes till 
Falun gjordes ett besök i kyrkan, var
om minnesplattan på en pelare där inne 
vittnar.

Den 15 juli 1909 fick orsaborna ånyo 
välkomna sin konung till bygden. Kung 
Gustaf V hade då sin drottning Victoria 
med sig.

Ur Kommunalstämmans protokoll för 
den 31 maj 1909 kan man utläsa, att 
Orsa socken skulle » . . .  bereda Hans 
Majt Konungen ett värdigt mottagande 
och därvid jämväl anordna för Hans 
Majt en enkel men socknen värdig mid
dag . . . .  I sammanhang med detta
ärende och då ingen af de vägar, som 
för närvarande leda från järnvägssta
tionen till tingshuset erbjuder någon 
tilltalande anblick, beslöt stämman an
moda vägstyrelsen att fortast möjligt 
upptaga frågan om byggande av den 
väg, som .. . skulle gå öfver komminis
terboställets mark fram emot järnvägs
gatan. . . . »

Kommunalnämnden hade sammanträ
de den 4 juli samma år:

§ 4. I anledning af ingånget klagomål 
att stora flockar af hundar drifva om
kring och ofreda folk såväl dag- som 
nattetid samt förstöra planteringarna, 
beslöt nämnden att medelst affischer 
tillhålla hundägare att hafva sina hun
dar i band särskilt dagarna före och 
under Kungabesöket.

§ 5. Då häntydan blifvit gjord att 
vid Konungens besök härstädes, Hennes 
Majst Drottningen med slägtingar från

Baden möjligen kommer att resa sjöle- 
des till eller från Orsa, beslöt nämnden 
att låta reparera ångbåtsbryggan och 
uppsnygga afskrädesplatsen... ».

Från Ore kom Gustaf V och drott
ning Victoria på sin eriksgata bilande 
mot Skattungbyn söndagen den 6 juli 
1924. »Skattungekungen», C. F. Pet
tersson, hälsade dem högst uppe på Ha- 
rabacken sålunda:

»Eders Majestäter!
Glädjen är stor i Skattungbyn denna 

dag, då vi få se landets konung och 
drottning ibland oss. I denna avlägsna 
kapellsbygd saknas de möjligheter, som 
stå andra platser till buds, med e n ri
kedom ha vi: våra hjärtans varmaste
känslor av tillgivenhet f ö r  och kärlek 
t il 1 vårt ädla konungapar. I denna 
gamla Dalabygd bor ett enkelt folk, som 
ej längre tid tillbaka än de gamla ibland 
oss minnes det, njöt barkbrödets torfti
ga spis, men kärleken till Gud, konung 
och fosterland har här levat rik och 
stark och detta frihetskära folk hälsar 
nu Eders Majestäter välkomna att se 
och skåda denna fagra trakt av Svea
kungens rike, som Gud skänkt oss till 
fosterbygd, samt uttalar den önskan att 
Gud måtte låta vår konung och drott
ning länge leva och riket styra till lycka 
och glädje för det folk, som bor vid 
älvom, på berg och i dalom.»

Så utbringades ett kraftigt leve, var
på de kungliga 20 min. försenade an
trädde färden till Orsa.

Där togs de kungliga emot av hä
radshövding C. Hartman på tingshusets 
trappa. Orsaspelmännen med Gössa An
ders i spetsen hyllade med några låtar, 
varefter tesupé avåts i tingssalen. Un
der klockringning tågade de höga gäs
terna till kyrkan, som förevisades av 
dåvarande komministern Axel Ham- 
Iiambraeus, varefter färden ställdes till 
Mora.

Gustav VI Adolfs besök hos oss den 
12 september 1953 ha vi alla ännu kvar 
i mycket friskt minne.

3 5l(U l åOt t e t L n a a t  i

handskar, pälsar 
och skinnjackor
finner Ni i vårt salustånd 
på O rsa M arknad.

8



O R SA  SKOLTIDN IN G

Till Suorkojärvi . . . Forts, från sid. 3.

tersta kåtorna. Och skolan låg mitt 
emellan. En del småbarn hade 5 km. 
att gå till skolan. Men det knotades 
inte över lång skolväg. Nog är det bra 
egendomligt med detta samefolk, där de 
ha sitt läger mitt i vilda fjällvärlden. 
Tälten, de färgrika dräkterna i blått, 
gult och rött, hundarna! Och det hela 
passar så bra ihop med naturen. Det är 
endast vårt tält, som stör.

På söndagen samlas alltså befolknin
gen i Labbas rymliga kåta till guds
tjänst. Det blir 57 personer. Det är mest 
kvinnor och barn och åldringar. Ren
skötarna är med renarna i Norge. En 
gripande syn är det hela. Brunbrända 
ansikten och klädernas färgprakt och 
allvaret. I kåtans mitt brinner elden för 
att driva bort myggen. Kåtan är ny- 
risad och riset lyser så vackert grönt. 
Och allt är så fint ordnat i kåtan och 
man lägger särskilt märke till tre kaf
fepannor av koppar vid härden. Alla 
skall bjudas på kaffe efter gudstjänsten.

Gudstjänsten sker på finska och så 
börjar psalmsången »Hur skönt det är 
att komma till Herrens tempelgård».

Sompias stuga.

Och en tempelgård av vackraste slag 
var kåtan. Prästen sjunger ljudligt och 
lärarinnorna och de andra hjälpa till. 
Det är kanske litet oroligt. Hundar 
springa ut och in genom kåtdörren, 
småbarnen gråta, en del krypa ut och 
in genom tältduken. Men det är i alla 
fall välsignelse från ovan över fjällfol
kets gudstjänst. Solen tittar in genom 
rökhålet och förgyller pappis ansikte 
och människorna äro tydligen gripna av 
hans predikan. Han för åhörarna från 
kåtan till kungapalatset och erinrar om 
prins Oscar, om kronprinsen och konun
gen. Och så erinrar han om konungarnas 
konung, inför vilken alla äro lika. Här 
är ingen skillnad. Konungen i Stock
holms slott och renvaktaren på Rosto- 
tjavelk, alla äro här bröder. Pappi ta
lar om renflyttningarna i fjället och 
dess besvärligheter och så får han sina 
åhörare att tänka på den sista höst
flyttningen för dem alla, flyttningen 
hem till Gud. Samerna äro gripna. Och 
underbart klingar slutpsalmen »Ack 
Herre Jesus hör min röst».

Det blir barndop och nattvard och 
kaffedrickning. Hela dagen går åt. Alla 
äro så glada och nöjda.

Frukost vid Suorkojärvi skola 1941.

Måndag och tisdag ägnas för min del 
helt åt skolorna i lägret. Det finns 23 
barn och två lärarinnor. Skollägret be
står av tre tält och en bod, gjord av 
krokig fjällbjörk. De två unga lärarin
norna bo i samma kåta, men ha var sitt 
skoltält. Den 20 september skall skolan 
sluta. Den hade börjat den 15 juni. De 
flesta barnen bo hemma. Endast fem 
äro inackorderade.

Kåtan med rök och mygg är en dålig 
och besvärlig undervisningslokal. Bar
nen sitter på kåtagolvets ris och ha en 
masonitskiva till underlag för skriv- och 
räkneböcker. Småbarnen kunna inte ett 
ord svenska, när de börja skolan. Un
dervisningen sker även på svenska. Jag 
har många gånger tyckt att det är 
orätt mot fjällfolket, att deras barn ej 
skall få sin första undervisning på sitt 
eget modersmål. Svenska bör de i alla 
fall hinna lära sig i högre klasser. Men 
allt går. Och redan vid terminens slut, 
så kan sjuåringarna bra mycket sven
ska. Och de som gå i klass 3 är otroligt 
duktiga. Ibland händer det, att lärarin
nan ej kan lapska utan får använda 
barnen i klass 3 som tolk. De barnen 
tala nämligen nu svenska rätt ledigt. 
När barnen bli något äldre och komma 
i beröring med den bofasta befolknin
gen, som bara talar finska i vardagslag, 
så lär sig våra behändiga samebarn 
även finska. När de slutar skolan är de 
trespråkiga. Det här gäller alltså de 
trakter, som jag här skriver om.

Det var två trevliga dagar i Suorko
järvi sameskola. Vi bli som ett allesam
man, barn, lärare och inspektör, och det 
är så roligt. Läsning i kåtan och räk
ning och allt annat som hör småbarnen 
till och så några timmars utfärd för att 
studera djurlivet och växterna, och bad 
i den klara fjällsjön. Och varje dag bör
jade vi med denna bön:

Gode Gud, jag tackar Dig, 
som denna natt bevarat mig, 
beskydda mig under denna dag, 
gör mig lydig, snäll och glad.

Pappi och jag talade länge på tisda
gens kväll om detta härliga fjällfolk, 
denna egendomliga folkspillra i vårt 
Sverige. Vi önskar det folket all lycka 
och välsignelse.

Över fjällen gick så vår vandring till 
andra lappar och mot Torneträsk.

En kostym 
Ni trivs i . . .
Tycker Ni om en kostym i det lediga, mo
derna snitt, som nu lanceras inom hcrr- 
modet - välj då den här modellen. Den 
är välsydd och har en passform, som gör 
att Ni helt enkelt måste trivas i den. Och 
känn på tygernas kvalitet . . .

*
Föredrar Ni måttbeställd kostvm - välj 
själv tyget, välj själv modellen. Vi garan
tera ett förstklassigt arbete.

*

överrockar - Skjortor - Slipsar - Hattar 
Strumpor - Underkläder i största sortering. 

*
” Trenter och Tricker” , vändbara skol- och 
fritidsjackor i ylle/gabardm. Impregnera
de. Finns i slorlek 12 — 16 år.

B&tglinds
O R S A
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höstfint
med

Spred Satin
och

Spred Gloss
-  den am erikanska gummi
färgen, som blir blank, tor
kar på en halvtimma och är 
tvättbar.

Välkommen in och begär 
demonstration!

C A B I N E T  -
den bld bueben
ska det vara till golven.

Orsa Färghandel
Telefon 340

Musikdiplom.
Under vårterminen 1953 avlades godkän

da prov för musikdiplom av l:a  graden av 
följande 33 elever:
243. Ulla Lindkvist, Kyrkbyn 5
244. Gun-Britt Sahlberg, Kyrkbyn 7
245. Karin Johansson, Digerberget 6
246. Anna-Léna Liljendahl, Digerberget 6
247. Gunnel Påhlar, Digerberget 6
248. Ella Gabrielsson, Skattungbyn 4
249. Ann-Mari Bengtsson, Skattungbyn 4
250. Ing-Mari Lundell, Skattungbyn 4
251. Ell-Britt Louthander, Skattungbyn 5
252. Iris Mårsén, Skattungbyn 5
253. Sonja Granström, Skattungbyn 4
254. Aina Jonsson, Digerberget 4
255. Kerstin Helgesson, Digerberget 4
256. Inger Lindh, Digerberget 4
257. Inger Kånåhols, Digerberget 4
258. Margareta Lilja, Digerberget 4
259. Inger Bäckar, Digerberget 5
260. Britta Hägg, Digerberget 5
261. Gudrun Kihlman, Digerberget 5
262. Monica Dahl, Digerberget 5
263. Karin Bif, Digerberget 5
264. Monica Finspers, Digerberget 5
265. Karin Sigra, Digerberget 5
266. Gösta Caris, Stackmora 6
267. Kjell-Olov Nilsson, Stackmora 5
268. Ingrid Jonsson, Stackmora 6
269. Anna-Stina Lång, Stackmora 6
270. Inga-Britt Lindh, Stackmora 5
271. Gerd Eriksson, Stackmora 5
272. Naemi Hansson, Nederberga 4
273. Elvy Danielsson, Nederberga 4
274. Gullevi Matsson, Nederberga 4
275. Görel Kvarnström, Nederberga 4

Stipendiefonden.
H e d e r s l i s t a n  över stipendiater, 

som blivit färdiga med sina Hermods- 
kurser, kan nu utökas med den å t t i o 
s j ä t t e  :

Inger Wallin, Hansjö (Aritmetik). 
Ännu ett antal stipendier till nya kor

respondenskurser har utdelats, nämli
gen till:

Inger Bruks, Vångsgärde (Aritme
tik) .

Anders Bäckar, Stenberg (Välskriv
ning) .

Åke Bengtars, Lindänget (Rättskriv
ning).

Ove Einarsson, Hansjö (Aritmetik). 
Inger Eriksson, Kyrkbyn (Aritme

tik).
Samtidigt som vi önska dessa lycka 

till med studierna, vill vi påminna om 
att varje intresserad pojke eller flicka 
i Orsa har samma möjlighet till studie
hjälp. Tala med närmaste lärare om sa
ken eller vänd Dig direkt till Sven Lilja, 
Kårgärde, Orsa (tel. Holen 64).

Specialaffä ren
i sjukvårdsartiklar och 

skönhetsmedel

*

i full sortering.

1 hylsa med 2  läppstift 
ger 4  fä rger.

*

Stort urval

hojiitetLet

*

Värm elam por o . Kvartsla m por, 

Barn- och personvågar uthyras, 
H ålfo tsin lägg  utprovas.

*

Åderbråcksstrum por, Bråckband 
och görd lar.

Aktiebolaget

Orsa Parfym-& 
Sjukvård saffär

Orsa
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FRÅN SKOLBÄNKEN:
När jag gav kungen blommor
Farbror Prosten ville ha en flicka, som 

skulle lämna en bukett blommor till kun
gen. På fredag, då jag kom hem från sko
lan, hade farbror Jakobsson varit upp till 
oss och talat om, att lärarna hade utsett 
mig att lämna buketten.

Jag tyckte, att det skulle bli så roligt. 
Men på samma gång var jag också lite 
rädd. Jag hade inga orsakläder, så jag var 
tvungen att låna. Det var så svårt att få 
tag på sådana. Till slut fick jag låna en 
dräkt av Kristina Björkman. Det tyckte 
jag var snällt av henne. Hennes kläder var 
alldeles lagom stora.

På kvällen var jag ner till farbror Ja
kobsson. Han visade mig ett album, där 
hade han kort på sig och kungen, när han 
spelade kohorn. Han sa, att kungen var så 
snäll. Och då kände jag mig inte rädd 
längre.

Så kom då, den stora dagen, lördagen 
den 12 sept. Jag, mor och min bror Olle 
gick direkt till kyrkan. Vi fick sitta på 
reserverad plats framme på tvärbänkarna 
i koret. Vi såg så bra där.

Musikinstrument med tillbehör 
Leksaker i stor sortering

Musik § Hemslöjd
G. Klockor - Tel. 320

TECKNING: Kungen kommer av 
Benny Ericsson, klass 5

Efter sång, tal och en psalmvers gick 
jag fram till kungen med blommorna, neg 
och lämnade fram buketten. Kungen såg 
så snäll ut. Han tog mig i handen och tac
kade. Sedan fick jag en klapp på kinden 
av kungen. Och det är nog inte många i 
Orsa som fått det.

Karin Hedman, 
Klass 3

Ingen marknad
utan ett besök som 
vanligt i

Nya Järnhandeln
Telefon 252

När kungen var i Orsa
Det var hemskt spännande när kungen 

skulle komma. Det var den 12 september. 
Han var vid Tingshuset, sen gick han till 
kyrkan. Vi hade flaggor och viftade med 
när han gick till kyrkan. Sen gick vi till 
kungens bil och tittade på den. Det var 
kronor på dörrarna och på motorhuven. 
Jag tyckte det var roligt. Jag var Orsa- 
klädd. När kungen skulle åka var det två 
motorcyklar som kungen hade haft med 
sig. De fick åka före.

Lisbet Holmberg,
Klass 3.

När vi fiskade
Jag och pappa och Hans-Erik var borta 

och fiskade. Hans-Erik fick en liten abbor
re, och när han ryckte upp den, snurrade 
abborren i en buske. Då Hans-Erik skulle 
ta den, halkade den ur handen. Men till slut 
fick han tag i abborren.

BIRGER LINDGREN 
Klass 2.

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

Bil- S Flygskolor
Tel. 242 , O rsa

Skolorna, 
som ge resultat.

I Y IM 2 IK  C  I
G. Klockor - Tel. 320

Fördelaktiga 
marknadsinköp i

CENTRALBODEN
Bazar- & Kortvaruaffär 
O rsa, tel. 298

Kualitets- 

märke för 

bröd.

C. G.

Telefon 252

Erik Andersson
Utför I n  k a s s o u p p d r a g .  
Förråttar A u k t i o n e r ,  B o 
u p p teckn in g a r  och A rvskiften .

Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 4 0

Skolorna, 
som ge resultat.

Alfa-Laval
Världsm ärket för mjölkmaskiner

Finns nu även för 
anslutning till belysningsnät.

Wikners Eftr.
Holen, telefon 2

Vid köp  av r a d i o
kan Ni med förtroende vända Eder till oss. Vi ha följande märken i lager:

CO NCERTO N, DUX, LUXOR, M ARCONI, N ORNAN, PHILIPS, 
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel -  &  S p o r t a i i ä r
Telefon 281, bosladen 383
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg
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<~>vecetJuinÅ,ia Los o ss !

Goda varor. God betjäning.

L U N D B L A D S
Tel. 225, Orsa

Varuautomaten
till Eder tjänst dygnet om.

E rikssons J . i\'snte

Telefon 233

PROMENADSKOR
med G U M M IS U L O R

JO G S  inneskor
Stor sortering

Segers Skoaffär Eftr.
Telefon 232

Firma
Erik W. Ferlander
O rsa , telefon 449

Värme-, vatten- och 
sanitära installationer.

Välg jort arbete! Infordra o ffert!

Höstnyheter \ skor

inkomna i stor sortering.

AB Orsa Skomagasin
Telefon 37

H ö ST-nyheter 
L dam-HATTAR

Specia lavdeln ingar för 
MODEARTIKLAR,
GARN- och HANDARBETEN

Kom in och se höstens nyheter!

Albert Andersson
Mode & Handarbetsaffär 
Telefon 4, O rsa

När Nils och jag såg björnspår
Nils och jag skulle ta upp revar i Flic- 

keråsbäcken. Klockan var fyra på morgo
nen. Det är två kilometer dit från fäbod- 
stugan.

När vi hade tagit opp två revar, skulle 
vi börja meta. Vi gick omkring tjugofem 
meter utefter bäcken. Då ropade Nils på 
mej. Kom, får du se björnspår! Då sprang 
vi hem till fäbodstugan. Vi hade en rev 
kvar i bäcken, och den sitter där än i 
dag.

Lars-Erik Larsson,
Klass 5.

När vi var och badade
Rolf, Inger, Irene och jag var och ba

dade på sandstranden. Då doppade Inger 
sig först, sen Rolf och Irene. De skvätte 
vatten på mig, för att jag inte doppade 
mig. Då gjorde jag det på en gång. Sen 
gick Irene och jag så långt ut, att det stod 
vatten ända upp till hakan på oss. Just då 
kom en stor, stor våg, och vattnet slog än
da upp till öronen på mig. Jag sprang inåt 
land, allt vad jag kunde, för jag fick så 
mycket vatten i öronen. Så var kl. sex. 
Då blev vi tvungna att åka hem. När vi 
äntligen var hemma, var vi så svettiga, så 
vi hade velat ha ett bad till.

Aina Jonsson,
Klass 5.

Kungen och spelmännen.
Ingrid Fyhr, klass 6.

CHARKUTERIVAROR
DELIKATESSER
MJÖLK

Broberg Orsa AB

För höstens f e s te r ,  ordna i tid med

^permaneateri
Beställ tid hos

Jll^ C lS  Damfrisering
Tel. 306, O rsa

Höstens
nu inkomna i HATTAR, 
HANDSKAR, VÄSKOR, 
SCARVES, KLÄNNING
AR i modernaste model
ler och tyger.

DAHLS Eftr., Orsa
Tel. 191, 389

utförsäljes e x t r a  
billigt under mark
nadsdagarna.

Valters Livsmedel
Telefon 106

CBestäM
julklappsförstoringen
i lid! Varlör inte redan nu?

O rder till jul måste vara 
inläm nade före 1 december.

Höstens rikhaltiga sortering 
i ALBUM finner Ni hos oss.

TEGMANS foto
O rsa, telefon 93
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KLÄDER
för hela familjen!

Det är mängder av

Höstens nyheter
som inkommit!

DCWI- KAPPOR, DRÄKTER, 
PÄLSAR, BLUSAR, 
HANDVÄSKOR, 
HANDSKAR, JUMPERS, 
KOFTOR.

Prisex.: Elegant ULSTER 
i mörkgrå Flausch 156: — 
Helveckad KJOL 3 1 :- .  
NYLONBLUS 36: - .

H ett-  KOSTYM, kamgarn från kr. 
1 5 5 :-. SP O R T K O ST Y M  
Tweed 1 0 2 :-. ULSTRAR 
Welour 1 5 8 :- . PO PLIN - 
ROCK, vinlerfodrad 93:50.

Herrhatten
i höst skall vara 
av världsmärket

Stetson. 39 -

GOSS- BYXOR, lång-, skid- och 
golf. KOSTYMER, YTTER
PLAGG, SPORTJACKOR.

Flick- KAPPOR, JACKOR,
BYXOR, SPORTBLUSAR.

Vi har rustat oss för att kun
na tjäna Eder med de BÄS
TA KVALITÉERNA TILL 
LÄGSTA PRISER.

Gör oss därför ett besök, om 
ej förr så till marknadsda
garna den 5 och 6 okt.

Larsson
KB, Orsa

Manufaktur, Damkappor, Herrekipering

TECKNING: Hur jag tänker mig det kunde sett ut om ko
nungen kommit till Orsa för 100 år sen av 

Karin Lif, klass 6.

När jag var på lasarettet
En dag var jag, mamma, Lisbeth och 

min lille bror Anders hos moster Anna och 
plockade jordgubbar. Vi hade plockat tju
gu liter. Sedan gick vi hem och skulle äta 
middag. Mamma hade stekt abborre. Me
dan vi åt, fick jag ett fiskben i halsen,. 
Mamma tittade mig i halsen. Hon såg 
fiskbenet. Mamma ringde till syster, men 
hon var inte hemma. Då åkte vi till Mora 
lasarett. Där sövde de mig men kunde inte 
ta fiskbenet. Så åkte vi hem. Sedan be
ställde vi taxi till Falu lasarett.

När vi kom till lasarettet, var klockan 
kvart över ett på natten. Vi ringde på 
klockan, och en nattvakt kom och öppna
de. Jag fick komma in och klä av mig och 
ta på mig ett nattlinne. Så lade jag mig i 
en säng och somnade.

På morgonen väcktes man för man skul
le ta "tempen" och sänkan. När syster tog 
sänkan, lindade hon en gummislang runt 
armen och fäste den med en klämma. Sen 
stack hon en spruta i armen. Då såg man, 
hur blodet kom in i sprutan.

I salen där jag låg var det två flickor 
och en pojke. Flickorna hette Barbro och 
Inger, och pojken hette Örjan. Det blev 
kväll, och man somnade. Innan man som
nade, läste en syster sagan om de vilda 
svanarna. Nästa morgon skulle jag in till 
doktorn och ta ut fiskbenet. Jag fick sätta 
mig på en stol, och två systrar höll i mig. 
Doktorn fick ut fiskbenet. Nästa dag fick 
jag åka hem. Då kom min syster Birgitta 
och hämtade mig. Vi åkte tåg till Orsa, 
och sen kom Ake och hämtade oss. Vi 
köpte var sina två varma korvar. Sen åkte 
vi hem.

Lilian Bruks,
Klass 4.

R A K -  & F R I S É R S A L O N G

Rekommende r a s !

Er själv 
och kläderna
nu i höststöket med 
effktiva grejor från 
specialaffären.

Ni ser alltid fräsch 
och nystruken ut i ett

Trevliga modeller med 
snygga mönster finns 
just nu hos

HEDINS
FÄRGHANDEL

Tel. 155, Orsa
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Kungabesöket i Orsu.

Kickan Pettersson, klass 4.

Kungabesöket
Den 12 september 1953 kom kungen till 

Orsa. Det var stor uppståndelse, och folk 
strömmade fram. Efter lång väntan kom 
han äntligen. Bilen var svart, och märket 
var Cadillac. Nu tågade kungen genom le
den av skolbarn upp mot tingshuset. När 
han stod på trappan, sjöng folket "Man
dom, mod och morske män". Sedan sjöng 
de Kungssången och sen "Du gamla, du 
fria". Så höll konungen ett tal. Sen gick 
han in i tingshuset för att se på ett par 
saker. När kungen hade gått in i tings
huset, gick det ledet av skolbarn, som kun
gen gått igenom, från tingshuset till kyr
kan. Om cirka tio minuter kom kungen ut 
ur tingshuset och gick igenom ledet till 
kyrkail. Prosten Hambraeus skulle visa ho
nom någonting, som ingen annan hade 
sett. Jag stod intill kyrkan, när han kom. 
Kungen såg fin och enkel ut. Han kom 
inte i uniform utan i en vanlig kostym. Nu 
passerade han mej och gick in i kyrkan. 
Nu flyttade sej leden bort till andra por
ten och till bilen. Efter tio minuter, tror 
jag, kom kungen ut ur kyrkan och gick 
bort till bilen. När kungen åkte, sprang 
folket ut till vägen för att se honom. Näs
ta gång kommer det kanske en annan kung 
till Orsa. Bengt Sundqvist,

Klass 5.

När jag såg kungen
På lördagen kl. 4 for mamma och jag 

ner till Församlingsgården. Vi skulle se 
på kungen. Vi fick vänta ungefär en halv
timme, innan han kom. Slutligen kom han 
i alla fall. Först kom en bil med poliser, 
sedan kom kungens bil, och så kom en hel 
rad med andra bilar. När kungen steg ur 
bilen, mötte föreståndarinnan honom. Just 
då fotograferade mamma. Så följde han 
med föreståndarinnan in. Efter honom 
sprang journalister med kameror och blixt
ljus. När han varit inne i fem minuter, 
kom han ut igen. Då ställde biträdena upp 
sig på båda sidor om honom, 5 på varje 
sida. Sedan hurrade man för honom. Då 
började han gå mot bilen. Mamma foto
graferade honom just när han steg in.

Så körde han iväg. Efter honom kom en 
lång, lång rad med bilar. På lördagen såg 
jag en kung för första gången.

Siv Svennar, 
Klass 5.

Vilken vinterfrisyr 
skall jag v ä lja ?

Den frågan hoppas v i 
kunna besvara.

Exlra meddelande
(ill alla ilickor mellan 5-12 år!

M åndagar t. o. m. onsdagar ut
för tant Maj-Britt elevarbeten 
för halva priset.

Nya Damfriseringen
Telefon 453

TECKNING: Skolbarnen bildade häck framför tingshuset av 
Ingrid Hagberg, klass 4

Kungen i Orsa
I lördags var konungen i Orsa. Jag gick 

upp till Ingrid. Då sade Ingrids mamma: 
"Ni ska väl ner och se kungen, flickor. Ni 
får åka bil med Gunnar, om ni vill". Gun
nar är Ingrids morbror. "Jadå", sa vi. 
Gunnar kom med bilen klockan två. Vi 
fick åka med honom ner till stationen. Se
dan gick vi till tingshuset. Det hade börjat 
komma folk. Vi gick och köpte var sin 
glass. Nu snart var klockan halv fyra. Vi 
gick till tingshuset. O, så mycket folk det 
hade kommit! Då steg en man med orsa- 
dräkt fram på trappan och ropade: "Ni
får mäka på er lite grand, så barnen får 
komma längre fram". De gamla fick sitta 
på stolar. Ingrid och jag fick var sin bra 
plats. Nu ropade karlen igen: "Kungen är 
en kvart försenad".

Det dröjde en bra stund, men rätt vad 
det var hörde vi musik ute från vägen. 
Först kom spelemän, och nu kom kungen. 
Han steg upp på trappan och tog av sig 
hatten. Vi sjöng många sånger. Sedan ta
lade en man för kungen. Och nu talade 
kungen själv. Han stod där alldeles rak. 
Sist gick han omkring och hälsade på dem 
som var närmast. Han såg så glad ut. Me
dan vi sjöng hade en tant stått och nypit 
Ingrid i armen. När det var slut, var Ing
rid och jag så hungriga, att vi gick direkt 
hem. Gunnel Pettersson,

Klass 6.

Hur skall vi klä våra barn?
är just nu ett problem för många mammor, men gör oss ett besök och Ni skall 
finna en fullständig sortering i

Trevliga kappor och klänningar, skiddräkter o. skidjackor, jumpers, koftor o. blusar.

Trenchcoats och rockar, kostymer med myalon, skid- och golfbyxor, skjortor och 
tröjor.

-----Obs! Platsens enda specialaffär!------

Firma BARNKLÄDER
Lennart Olsson Tel. 219, Orsa

Till

småttingarna:

ÅK PÅSAR, 
O V E R A LLE R , 

SÖ TA K O STYM ER 
i olika färger 

och
kvalitéer.
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F relins Konditori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Värme-, Vatten-, Avloppsledningar

utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T a p e t s e r i n g
Rums- och Byggnadsm ålning

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

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden Hyttad till SUttberg

O m sorg sfu iS
P e r m a n e n t n i n g

utföres av

Gnily Bohman
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons 
ÅKDONSFABRIK

Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmidc, Svetsningar, Reparationer

I t i B d i t M t D I
C O N D I T O R I

REKOMMENDERAS 

Telefon 66

L in d c in g e ts  P e n s io n a t

d l e h o m m m d e M !

T e l. H o len  1

O R SA  SKOLTIDNING

Ekorren
En gång kom pappa hem med en låda. 

Och jag undrade vad det var i lådan. När 
pappa kom in, öppnade han lådan. Då kom 
en ekorre ut. Och sen gjorde pappa en bur. 
Pappa släppte in ekorren i buren. Ekorren 
var brun. När vi var borta fick ekorren vâ  
ra lös. Då glömde vi att stänga fönstret. 
Och då smet ekorren.

BENGT BOMAN 
Klass 2.

När jag var i Bollnäs
En dag i somras fick jag följa med mam

ma till Bollnäs, för att mamma hade skol
kök där. När mamma var till skolköket, så 
var jag hemma och lekte med barnen i 
lekparken. Där hade dom gungor och en 
karusell och klätterställningar. När mam
ma kom hem från skolköket, så åkte vi 
och badade. En dag åkte vi till Rehngår- 
den. Mamma fick kaffe, och jag fick saft. 
Där fanns det påfåglar och en svan och 
små fina hundvalpar.

När jag tittade ut i vattnet, så såg jag 
en råtta, som sprang under vattnet. Och 
jag hade så roligt. Sedan åkte vi hem.

BIRGITTA BERTHAS 
Klass 2.

Leka i höet
I höet hade vi så roligt. Vi gjorde grot

tor. Och vi hade katten hos oss. Då öppna
de vi en tegelpanna. Då gick katten upp 
på taket och sen kom katten ner infrån ta
ket. Och sen gick vi och kastade oss i re
pet. Det hade vi satt i en bjälke. Det var 
så hela bjälken gungade då vi kastade oss 
ner i höet.

LASSE JONSSON 
Klass 2.

Gummiverkstad
B ilr in g ar, Snökedjor, 

B atterier, Bensin  
och o ljor.

Orsa Ringcentral
A lf  Andersson 

Tel. 299, bost. 555

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Auktoriserad försäljare för 
Masonile, Wallboard och Piywood
BE GRAVNI NGS BY RÅ

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

Brandts Pensionat
Orsa, telefon 173

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor m. m.
Lager av Masonite, W allboard , Piywood

Kallholsfo rS ÅnickedfaferLlc
Tel. 500 37 M ä s s b a c k e n

john P e ttersso n s
Sadelmakeri, Tapelserareverkslad
Telefon 164

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

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

S k orep aration er
ulföras omsorgsfullt ar

M. W i k s t r ö m
(Bakom Lanlmannagården)

Lindhs Matsalar
R e k o m m e n d e r a s !

Tel. 269 Orsa

Hugos Konditori
— Elsa Lindqulst —

Rekommenderas!
--------T e l e f o n  3 1 8 --------

F I R M A

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

l,, H  it u p i i  d  erC',* !

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119
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Skolnytt.
Barnen ökar

1 skolorna. Vid slutet av vårterminen fanns 
803 barn i distriktets skolor. Vid början av 
höstterminen har antalet stigit till 848. 
Första klassen har 146 elever, andra 134, 
tredje 149, fjärde 136, femte 119, sjätte 98 
och sjunde 66. Kyrkbyns skolområde är 
naturligtvis störst med 281 barn i 11 lä- 
raravdelningar. I Hansjö skolområde un
dervisas 167 barn, i Digerbergets 182, i 
Stackmora 61, i Kallmora-Åberga 59, 
Skattungbyns 60 och Nederberga 38.

ökningen är störst i Kyrkbyns, Hansjö 
och Digerbergets skolområden. I de övriga 
är det ungefär samma antal utom beträf
fande 'Kallmora-Åberga. Skenbart är det 
där en ökning, beroende på att en avdel
ning av klass 7 flyttats från Kyrkbyn till 
Kallmora.. Men om man ser på klasserna 
1—6 ser det mindre lovande ut i detta om

råde. Det är minskning i småskolan med 
3 pch på folkskolstadiet kl. 3—6 med 2 
jämfört med samma tid i fjol. I våras, då 
förslaget till organisation för innevarande 
läsår gjordes upp och ingavs till inspektö
ren, kunde räknas med 30 elever på folk
skolstadiet. Och tack vare detta fick Åber- 
ga skola bli kvar även detta läsår. Nu har
2 elever avflyttat under sommaren och en 
elev, som skulle flytta in från annat skol
område, har ej kommit, varför antalet 
blivit endast 27. Om inte något större un
der inträffar, är det nog ganska säkert, 
att det nästa år blir en omorganisation i 
detta område.

Antalet läraravdelningar
har ökat med en sedan förra året. Det är 
i Kyrkbyn, där den nya 3:e klassen har 
56 elever och alltså måst uppdelas.

Nya lärare.
Omsättningen på lärare tycks bli livliga

re för varje år. Vid vårterminens slut av
gick folkskolläraren A. Byrén vid Diger
bergets skola och lärarinnan Erika Olsson 
vid Hansjö östra småskola. Folkskollä
rarinnan Brita Sundström, som i många 
år varit e. o. i Orsa, lämnade också sin 
tjänst då.

Vid det nya läsårets början tillträdde 
lärarinnan Hildur Rosén ordinarie tjän
sten vid Hansjö östra skola. Fru Rosén 
har i många år tjänstgjort som extra or
dinarie i olika skolor i distriktet.

Flera lärare har tillträtt extra eller ex
tra ordinarie tjänster. I Kyrkbyn tjänst
gör fröken Inez Petersson, som kommit 
ända nerifrån Småland och nu efterträtt

ÅBERGS
CHARKUTERIVAROR

Maj-Lis Lofvars, klass 6.

fröken Sundström. Fru Siv Larsson från 
Sandsjö har tillträtt tjänsten efter fru Ro
sén i Kyrkbyn. Och vid samma skola 
tjänstgör folkskollärare Lennart Kron- 
berg, som uppehåller folkskollärare J. Has- 
mats tjänst under ledigheten för tjänstgö
ring vid samrealskolan. Dessutom har hr 
Kronberg blivit inkallad i militärtjänst, sä 
att vikarien i sin tur har vikarie, nämligen 
fru Anna Olsson från Mora. Vid Digerber
gets skola tjänstgör folkskollärare Tore 
Johansson från Gamla Uppsala på den ef
ter A. Byrén lediga tjänsten, och fru Greta 
Johansson arbetar i Torrvål, då ord. lärar
innan där, fru Margit Lennes, är tjänst
ledig för att uppehålla tjänst i Mora. Slut
ligen är att anteckna, att ny lärare an
ställts för den 7:e klassen i Kallmora, 
nämligen folkskollärare Olle Källberg.

Alla dessa nya lärare häsas välkomna 
till Orsa skoldistrikt.

Lovdagarna
under höstterminen blir den 12 sept. (med 
anledning av kungabesöket), 5 okt. (mark
nadsdagen), 2 och 30 nov.

Musikundervisningen.
Då musikdirektör A. Lööw nu avflyttat 

från Orsa, har folkskolstyrelsen valt folk
skollärare Rune Mångs att vara ledamot 
av musikkommittén. Övriga ledamöter är 
överlärare Hj. Hedman och folkskolläraren 
och riksspelemannen Pelle Jakobsson.

Musikundervisningen kommer att med
delas efter ungefär samma linjer och med 
samma organisation som förra läsåret.

Tyvärr kan inte alla, som avlagt god
känt prov efter den förberedande kursen,
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alltid omedelbart få välja instrument och 
fortsätta. Dels är det brist på medel, dels 
brist på instrument. Kommittén hoppas 
dock kunna ordna undervisning för de fles
ta, även om det i vissa fall kan dröja någ
ra veckor in på läsåret.

I detta fall vhl kommittén vädja till för
äldrarna till de barn, som ett eller två års 
tid fått låna skolans instrument, att låta 
sina barn inköpa sådana. Det gäller i för
sta hand fioler. Och det är inte så dyra 
saker. En god skolfiol kan erhållas för 150 
kronor. Meningen med de fioler, som mu
sikkommittén anskaffat, är att barnen ska 
kunna få låna dessa första året, så att 
man hinner pröva, om det finns förutsätt
ningar för undervisningen. Sen borde nog 
fiolisterna få ett eget instrument. Och 
har man barn med förutsättningar och in
tresse för att spela fiol, kan man väl inte 
använda förutnämnda summa bättre. Och 
pengarna är ju inte bortkastade. Skulle 
intresset försvinna, kan ju instrumentet 
mycket lätt säljas utan större förlust.

När det gäller dyrare instrument, cellon, 
flöjter, klarinetter och olika mässingsin
strument m. m., kan det ju vara värre att 
ekonomiskt orka med inköp. Men även här 
är det naturligtvis meningen, att musikan
terna så småningom ska kunna skaffa sig 
egna instrument. En hel del har ju också 
gjort detta. Dock räknar musikkommittén 
med längre utlåningstid för dessa mera 
dyrbara instrument. Kanske kan den unga 
musikanten själv börja spara till sin kla
rinett eller trumpet under tiden. Musik
kommittén skulle också behöva inköpa yt
terligare en hel del instrument av dessa 
dyrare grupper. Men hittills har anslagen 
och gåvorna inte räckt till för detta. Plats 
för donatorer!

Nya skolan i Kyrkbyn
lär det nu bli allvar med i höst. Förhands- 
meddelande har erhållits, att byggnadstill
stånd och statsbidrag kommer att beviljas.

Och det är mycket nödvändigt, att bygg
nationen kommer i gång. Kyrkbyns skola 
är nu den enda i distriktet, där barnbe
spisning saknas, vilket ju är en orättvisa. 
Vidare är det ju en sådan brist på klass
rum, att hela klasser och dessutom enstaka 
barn måste "exporteras" till andra skolor. 
Denna brist på klassrum har också 
omöjliggjort särskild undervisning av de 
barn, som behöver särskild hjälp och en 
lugnare takt än i de vanliga klasserna. 
Det är högst nödvändigt, att vi också i 
Orsa får i gång sådan hjälpundervisriing, 
som nu förekommer i distrikten runt om 
vårt eget, t. ex. i Mora, Älvdalen, Rättvik 
m. fl.

Bra urval
Armbandsur - Väggur - Köksur - Gökur

Urmakare Gust. Helgesson
Orsa, telefon 399

Upplaga 1.900 ex, Beckmans Tryckeri AB, Orsa Pris 50 öre.

TECKNING: Kungen har fått blommor av 
Maj-Lis Lofvars, klass 6


