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ORSA SKOLTIDNING.

För en månad sedan lästes i dagstid
ningarna, att länsarbetsnämnden till
styrkt byggnadstillstånd för  Sörmed- 
sjöns skola. Ansökan om statsbidrag har 
också ingetts, och samtliga handlingar 
torde nu ligga hos Kungl. Maj :t, som 
här avgörandet i sin ihand.

Skoltidningen kan nu visa, hur den 
nya skolan kommer att ta sig ut. Det 
blir en pampig anläggning. Och sko
lan får också ett enastående storslaget 
läge. Den kommer att ligga några 
hundra meter NO Holens badhus med 
vidsträckt utsikt över Orsasjön och 
bygden däromkring.

Den nya skolanläggningen kommer 
att innehålla 5 klassrum, naturkunnig-

De barn, som är födda år 1941, ska i 
regel börja skolan i höst.

Möjlighet finnes också för ibarn, födda 
före den 1 juli 1942, att få  börja i år. 
Men då ska de vara särdeles väl utveck
lade och ” skolmogna” . Ocih sådan intag
ning kommer endast att ske efter läkar
undersökning och skolmognadsprov.

Finns det föräldrar, som önskar att 
deras 6-åringar ska (börja redan i höst,

hetsrum, träslöjdsai med särskilt ut
rymme för  metallslöjd, handarbetssal, 
skolköksiokal, lärarrum, biblioteksrum, 
läkarrum, materielrum, barnbespisnings- 
lokaler, torkrum för barnens kläder 
m. m. Vidare kommer i särskild byggnad 
att inrymmas gymnastiksal. Det blir 
också badavdelning samt väktmästarbo- 
stad.

På perspektivskissen här intill syns 
gymnastiksalsbyggnaden längst till 
vänster. Den mellersta byggnadskroppen 
innehåller i källarplanet skolköksloka- 
ler, i bottenplanet barnfoespisningsloka- 
lerna och läkarrum och 'en trappa upp 
en lägenhet för vaktmästaren.

II. II.

Ska detta anmälas till folkskoleexpedi- 
tionen senast den 1 juni (tel. 357, säk
rast onsd. kl. 17— 18 och lörd. kl. 13.30 
— 14.30).

Men innan sådan anmälan göres, till- 
rådes vederbörande att studera artikeln 
”Nylbörjarna och skolmognaden” i före
gående nummer av vår tidning.

Hj. II— n.

Vårkonsert.
Närmast hör jag bofinkarnas glada 

melodier. Variationerna är inte många, 
men den ofta upprepade melodien ut
trycker en så enkel och klar livsglädje, 
att den smittar. Talgoxen sjunger i 
samma tonart, taktfast och säkert och 
lite enformigt. Lyssnar man noga, mär
ker man till sin förvåning, att den gul
gröna musikanten i alla fall kan minst 
ett halvt dussin olika vårmelodier. Den 
lilla söta entitan låter lite osmord och 
rostig i rösten. Kanske den har alltför 
bråttom för  att hinna öva tonbildning. 
Uppifrån en hög grantopp kommer röd
hakens mjuka toner. Hans sång stäm
mer väl överens med hans milda och 
varma färger. Och han har en oändlig 
mångfald av melodier, nästan som en 
taltrast. Sången går i moll, i folkviseton. 
Ovanför åkrarna långt borta ljuder 
lärksången som ett svagt ackompanje
mang.

Men vilken skärande dissonans! Ett 
par skator skriker och väsnas borta i 
dungen, så att hela konserten drunknar 
i oljud. I träden klättrar pojkar. De 
har tydligen rövat skatungar. Nu står 
de nere på marken och rycker benen av 
ungarna. Om man övar sig i grymhet? 
Ja visst! Men det är inte alla dagar man 
tjänar pengar på den övningen. Tan
ken på kola att tugga och bomber att 
smälla hägrar som löften i skyn. Upp i 
nästa träd!

Jag funderar. Inte viil jag prisa ska
tornas medverkan i vårkonserten. Inte 
har jag något emot att skatstammen 
minskas. Men kunde det inte ske på an
nat sätt? Det kanske bleve mindre ef
fektivt —  och dyrare. Men är inte poj
karnas inställning i längden ännu dyr
barare ?

E. G.

Nybörjarna \ höst.

c  c i i n n c i i u *  m c  c c l i c j Cl c l  G C jC lL ’

ha vi fålt in en mängd trivsamma färgglada och svala kläder iör 
DAMER och HERRAR, FLICKOR och GOSSAR.

Sport-, cam ping-, bad- och stran d ek iperin g

Välkomna och se dem!

A U G .  LARSSON, O r s a %
M a n u f a k t u r  -  D a m k a p p o r  -  l l e r r e k i p e r i n g T e 1 e i o n 2 1
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ORSA SKOLTIDNING

En mästerspelman
Ar 1878 den 20 maj, när ibuskarna i 

Holen stod i sin fagraste grönska och 
alla vårens fåglar sjöng och spelade, då 
föddes borta i Holen en pojke, som av 
goda feer begåvades med både starens 
flö jt och lärkans drillar och trastens 
alla låtar. En annan fe  gav ihonom ett 
fint sinne för  tradition och stor vördnad 
för det gamla. Och så kom det sig, att 
den pojken senare blev berömd över hela 
Sveriges land som en skicklig speleman 
och en betydande samlare och Ibevarare 
av våra gamla folklåtar. Det är riks- 
spelmannen Gössa Anders Andersson i 
Viborg.

När Skoltidningens medarbetare gör 
ett besök hos Gössa Anders och ber om 
en intervju med anledning av 70-årsda- 
gen, är den store spelmanen anspråks
lösheten själv och säger:

Inte är det nånting att berätta om mig 
heller. Jag har varit bonde i hela mitt 
liv och spelat lite på lediga stunder. Det 
är väl inget märkvärdigt.

Men alla pris han vunnit vid spel- 
mansstämmor talar sitt tydliga språk 
om den stora uppskattning han rönt i 
fackmannakretsar. Odh musikkännaren 
Nils Andersson i Dund säger i sin bok 
” Svenska låtar” , att ” Gössa Anders i 
eminent grad förstått att uppehålla 
Orsa-spelets traditioner.”

Medan vi pratar, kommer fiolen fram, 
och Gössa Anders går ut och sätter sig 
på härbresbron och spelar en låt.

Nej, inte är det mycket att berätta 
om mig heller, säger han. Då är det 
mera att berätta om det här härbret. 
Och han pekar på väggen, som är tätt 
prickad med kulhål. Härbret är från 
1600-talet och har tillhört en fältväbel. 
När han kom från Rommehed med sol
daterna, skulle hemkomsten tillkänna
ges och bygden hälsas med några skott, 
och då fick härhresväggen vara mål
tavla.

—  Nej, inte har då jag uträttat något 
märkvärdigt, fortsätter Gössa Anders, 
Jag har hara spelat och tecknat upp alla 
gamla låtar jag hört.

Och det tycker han är just ingen
ting !

De flesta låtarna har jag fått av far. 
Han sjöng dem för mig med alla drillar 
och prydnadsfigurer, och jag tog ut dem

Gössa Anders med son och d o tte r.

på fiolen. Far var mycket musikalisk, 
men han fick inte för  farfar lära sig 
spela, fastän han så gärna ville. De gam
la ansåg fiolen för ett förfärligt syndens 
redskap.

Helt olik sin farfar är i det fallet 
Gössa Anders, för han har lärt både 
sonen och dottern att spela. Oftast upp
träder de tre tillsammans, dottern Anna 
med fiol och sonen Anders med klari
nett. Ibland är de fyra i ”familjeorkes- 
tern” , dä dottern Karin numera spelar 
piano till. Många gånger har de spelat 
på 'Skansen och vid hembygdsfester 
runtom i landet, fö r  att inte tala om 
alla de helger, bröllop och fester här 
hemma i Orsa, som de satt färg och fläkt 
på med sin musik.

Förr spelade Gössa Anders mycket 
tillsammans med Jämt Olof, som nu är

Fram för
den
tre v lig a
l i l l -
stugan.

\t

%

” EN KUNGLIG FERNISSA
kallas med rätta Lmoleumfemlssan CABINÉT

På idealtid  - 4 timmar - torkar denna extra 
ljusa lack, som är oöverträffad i slitstyrka.

*

Begär uttryckligen "C abinét”  när Ni nästa 
gång skall köpa fernissa och vi garantera 
full belåtenhet.

ORSA FÄRGHANDEL, telefon 3 4 0
Y. F E R N E M A N
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ORSA SKOLTIDNING.

En rad  be
röm da spe l
män v id  D a l
regem entets 
300-årsfest 
på Romme- 
hed: Gössa 
Anders med 
d o tte r, riks- 
spelm annen 

And. Frisell, 
M ockf jä rd , 
som tog  l : a  
pris  v id  
Zorns fö rs ta  
spelm ans- 
tä v lin g  v id  
Gesunda 
1906, G ulis 
Erik och 
Jem t O lov .

död. De tvä väckte mycket uppseende på 
riksspelmansstämman i Stockholm 1920, 
där Jämt Olof spelade altfiol. Det var 
föfsta gången altfiol användes tillsam
mans med vanlig fiol. ” Altfiolen är ett 
så vackert instrument, om den användes 
med måtta. Men nu hör man ofta i radio, 
hur altfiolen överdrivs och dränker hela 
melodien” , säger Gössa Anders.

Mästerspelmannen är så fåordig, när 
han berättar om sig själv. Han nämner 
i förbigående, att han fått sin första 
fiol av Renström i Holen. För att få  veta 
litet mer om denna första fiol har inter
vjuaren vänt sig till den gamle snicka
ren och fiolmakaren Hans Rahnström 
Trots sina 83 år har han ett gott minne, 
och han kan berätta:

Se, jag hade min snickarverkstad i en 
liten stuga på Gössas gård på den tiden. 
Jag reparerade instrument ocih hade 
både piano, orgel, gitarrer och fioler i 
min verkstad. Och där var Anders jämt 
och ständigt och var så intresserad av 
musikinstrumenten. När han var 9— 10 
år, gjorde jag en liten fiol åt honom, 
som han sen trakterade flitigt ocih länge.

Men jag frågade Gössa-far först, om 
han hade något emot, att jag lärde poj

ken spela. Det hade han visst inte, men 
jag mindes hur det var, när jag själv 
skulle börja.

Och så berättar R., hur han fått smy
ga och gömma sin första hemmagjorda 
fiol bakom muren i en fjöskammare. 
När fadern ändå till slut upptäckte den
—  det var just medan R. gick och läste
—  sa han: Om du inte strax kastar bort 
det där eländet, ska jag tala om det för 
prästen, så får du säkert gå och läsa i 
ett par år till, innan du slipper fram. R. 
fick i alla fall sin fiol färdig, och med 
skollärare Erikssons hjälp lärde han sig 
noterna. Sedan arbetade han vidare på 
egen hand, så att han nu kunde lära 
Gössa Anders spela.

Men se, Anders ville inte lära sig 
noterna, så han kunde spela vad som 
helst, säger R. Det skulle bara vara 
gamla låtar, som han efter gehör kunde 
ta ut på fiolen med kvartstoner och kru
melurer. Ofta kom han springande till 
mig och bad: Spel den där låten en 
gång till för mig!

En gång kom han springande med 
fiolen och var så bekymrad. Ljudpinnen 
inne i fiolen hade ramlat omkull. Jag 
gav honom verktygen och talade om hur

Semesterhcmdla
K o n s e r v e r  - V a  to  ( f ä r d i g  mat)

God sortering!

L u n d b l a d s  Eftr., C a l l e
Telefon  2 2 5 , O rsa

han skulle göra, men efter många frukt
lösa försök slängde Anders förargat allt
ihop ifrån sig. Men då sa jag : Om du 
inte lär dig att själv resa upp ijudpin- 
nen, så blir det då aldrig någon spelman 
av dig. Då måste han försöka igen. Jag 
minns, hur han låg på golvet och vände 
och vred på fiolen, ända tills han slutli
gen lyckades rätta till det hela.

Den gamle tystnar, tittar bortöver 
golvet och ler, som såge han alltjämt 
pojken krypa där med sin fiol.

Håhå, jaja, så flyger tiden i väg allt
för fort, suckar han och fortsätter

Jag minns ett bröllop. Jag spelade, 
och en gubbe från Holen sjöng. Han 
sjöng ingen text, bara långa raka toner, 
och han hade en så vacker röst. Det var 
som >en basfiol eller en cello, som bar 
upp melodien. Då kom Gössa Anders 
smygande bort till mig —  han var bara
en ung pojke d å ---- och frågade: Får jag
försöka att spela en bit ensam, medan 
den där gubben håller under med sin

Forts, å sid. 14.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i
Gössa Anders och Jem t-Lov i unga dagar.

hos oss!
S a f t  - K e x

A n d e r s s o n
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Pojkar 

i skolkök
Orsa skoldistrikt har detta läsår givit 

pojkarna i Kallmora fortsättningsskola 
tillfälle att deltaga i skolköksundervis- 
ningen.

Och frän och med nästa läsår är det 
meningen —  om nu Kungl. Skolöversty
relsen fastställer det uppgjorda försla
get till reglemente och läroplaner för 
våra fortsättningsskolor —  att alla po j
kar ska få  välja mellan undervisning i 
skolköket och annan undervisning.

För Orsa är detta en nyihet, men i 
mänga andra socknar ihar sådan under
visning pågått sedan flera år tillbaka.

Vad vill vi då lära pojkarna i skol
köket? Syftet är att öva dem i husliga 
göromål och att väcka eller öka deras 
förståelse för  det husliga arbetet. Häl
san, humöret och arbetsprestationerna 
blir så mycket bättre, om man ordnar en 
förnuftig mathållning, säger en av våra 
mest kända skolkökslärarinnor om flic
kornas kost. Och detta gäller i lika hög 
grad om pojkarna. Liksom flickorna bör 
de i skolköket tränas i enkel matlagning, 
så att de kan klara sig själva ute i livet 
och inte stå hjälplösa och tafatta, om 
de behöver gripa in.

Men det är inte bara matlagning i 
skolköket. Bakning, dukning, servering, 
rengöringsarbeten, byxpressning, tvätt 
och strykning av skjorta samt istrump- 
stoppning ingår också i undervisningen.
Och så får vi inte glömma att nämna 
”bordskultur” och hygien.

Min erfarenhet av pojkar i hushålls
arbete inskränker sig (tills vidare) till 
den nyligen avslutade kursen i Kallmora 
(en blandad kurs med 10 pojkar och 5 
flickor) samt en kurs med Orsa handels- 
ungdom (i åldern 15— 24 år). Just nu 
pågår också en pojkkurs i Vämhus.

Jag har överallt funnit intresset, 
verksamhetslusten och aptiten strålan
de. Visserligen kan pojkar ibland vara 
” tråkiga” , men detta överskyles dock 
av pojkhumorn, som —  när den tar sig 
uttryck i något oförargligt ” hyss” —  
kan roa både lärarinna och kamrater 
och göra arbetet och humöret lättare. 
Men det gäller att ge dem arbete, så att 
de ständigt är sysselsatta, ty  de arbetar 
raskt undan. Jag har märkt, att pojkar 
kan vara både noggranna och ordentliga 
i arbetet. De är också praktiska, renhå
riga och hjälpsamma, —  då de är som 
bäst.

Mor till en av mina pojkar i skolköket 
berättade, att en dag då hon varit borta, 
hade hennes pojke lagat middagen allde
les själv och därtill städat och putsat 
i köket, tills mor kom hem. Heder åt 
sådana pojkar, som inte är rädda att 
gripa in, då det behövs!

En käck och händig pojke ihar ingen
ting emot att lära sig baka bullar, 
stoppa strumpor och laga maten själv 
—  sådana pojkar ihar jag  haft flera 
exempel på i min första pojkkurs i Kall
mora.

Helen Bergman-Rehn.

Den 16 april var avslutningsdag för skol
kökskursen i Kallmora. Det var Orsas 
första pojkar, som då avlade sitt ”prov” 
inför skolstyrelsens ordf., överläraren och 
några av elevernas f. d. lärare.

Det var en trevlig middag! Pojkarna var 
stiliga och humoristiska. På trappan hälsa
des vi välkomna av ”tamburmajorerna” 
med skinande vita förkläden och trevliga 
mössor av papperspåsar. Under middagen 
serverade ” l:e  och 2:dre kyparen” lika 
flinkt som deras gelikar på en större 
restaurang. Att kockarna kunde sin sak, 
märktes nog på aptiten vid borden. Det 
framhöll också ordf., som avtackade skol- 
kökslärarinnan och barnen för en lyckad 
kurs.

En honnör för pojkar, som törs hjälpa 
till med ”kvinnfolkssysslor” !

M. K.

Kläd Er sommarfin

med kläder och eklpermg från BERGLINDS!
Denna säsong kunna vi glädja våra kunder med betydligt högre kvalitéer i kostymerna och 
även en ganska god sortering i modefärgerna brunt och grått.
Varmare väder fordra tunnare underkläder. Ni finner dem hos oss bl. a. i den nu mycket 
populära Tarzan-modellen.
De idealiska sommarstrumporna - ankelsockorna - finns i trevliga mönster och flera olika kvalitéer. 
Har Ni allt klart för första doppet? I annat fall ordnar Ni lätt den detaljen hos oss, där Ni 
t. ex. finner badbyxor i helylle frän kr. 7:-. Vi ha även praktiska simgördlar till kr. 4:25. 
Pricken över ket är som alltid slipsen  och som vanligt ha vi den i största möjliga sortering.

B&igLbtcLs
O R S A

Alltid först m ed nyheter!



ORSA SKOLTIDNING.

U R  E N  G A M M A L  B O K
Det kan tyckas underligt att syssla med 

en gammal bok, när bokhandelsdiskarna 
översvämmas av nya, färggranna tryckalster 
av alla de slag. Men boken det här är fråga 
om är inte vilken gammal bok som helst. 
Det är nämligen Abr. Abrah:son Hiilphers 
”Dagbok öfwer en Resa igenom de, under 
Stora Kopparbergs Höfdingedöme lydande 
Lähn och Dalarne år 1757” . Den torde vara 
välkänd för en del av Orsa Skoltidnings 
läsekrets, men många ha nog bara hört 
talas om den, -så det kanske kan vara av 
intresse att stifta litet närmare bekantskap 
med den; särskilt då det avsnitt, so.m be
handlar vår egen socken.

Författaren tycks ha stannat här i Orsa 
bara två dagar, men den tiden har han tyd
ligen utnyttjat synnerligen väl. Orsa- 
avSnittet upptar inte mindre än 18 sidor, 
och där berättar han detaljrikt om förmod
ligen allt av intresse, som vår socken på den 
tiden kunde bjuda en främling-, Hiilphers 
kommer resande från Ore och hamnar först 
i Skattungbyn. Särskilt intressant är hans 
utredning om byanarnnets uppkomst. iSå här 
skriver han:

Denne by med 79 grannar, skall efter 
Rudbecks mening (Atlant. T. p. 446) vara 
et minne till Dala-ortens bebyggande af de 
gamla Scyther, och således rättelig kallas 
Scyt eller Scuthunge, fast nu förvändt till 
SkattHSkottunge by. Den säges eljes hafwa 
namn af någon Skotte, eller pålagd skatt 
m. m. som de här boende berättade.

Man kan ju här läsa mellan raderna, att 
redan Hiilphers betvivlade uppgifterna i 
Rudbecks Atlantica, fast föga mer än ett 
halvt århundrade gått sedan nämnda verk 
kom ut.

H. berättar vidare am Skattungbyn:
När Capellet blifwit upbygt är obekant, 

och finnes allenast anteknat, -at det i sed- 
nare tider är förbättrat. Predikan hålles 
hwar 3:dje Helgdag, då Allmogen betalar

6 mark Koppimt i skjutspengar till den hit- 
kommande Prästen. Här i byn hållas 9 sol
dater. Gårdarna woro här mera samman- 
bygde än på denna orten är wanligit. Skott
luckor brukades för fönsterna, hwilka med 
et tåg stugan kunde tillslutas. Humbla 
wäxte här på gårdarne, och planteras all
mänt. Folket är mindre wälmående, och 
hade äfwen i år måst nyttja bark till sitt 
uppehälle.

I samband med Skattungbyn ger Hiilp
hers också en utförlig beskrivning över hur 
barkbröd tillreddes:

Bark-bröd, som i dessa öfre Dal-Soknar 
är nog bekant, i synnerhet hårda år, men 
ock wid bättre tider äfwen till någon del 
brukas blir såleds tillredt: Barken, som
tages af Tallar, ju rakväxtare desto bättre, 
högst af et qwarters Diameter, och fölg- 
akteligen späd bark, torkas i solen, föres 
sedan på logen at tröskas, risslas flere 
gånger, enteligen kastas som annor , säd, at 
alt fnas och flarn bortgår, blir vidare torkad 
i badstugan, males så till Mjöl, hwilket läg- 
ges i et råstkar, som ställes wid en bäck, 
hwarpå slås watn, som jämt aftappas, at 
fräna smaken går utaf, då Bark-kakan 
sedan bakas med, eller ock, då nöden är 
utan tillsats af annat Mjöl, ock såg man 
här i byn sådant mindre spissamt bröd, 
som till färgen war rödbrunt, uti små runda 
stycken, icke mycket tjokt. Men den bark, 
som brukas till Slekjor åt Boskapen, an- 
wändes mindre foeswär.

För den tidens Or.sa-folk i försörjnings- 
hänseende så viktiga faktorer som slipstens- 
gruvorna och slipstenstillverkningen ägnar 
Hiilphers stor uppmärksamhet.

Dessa Gtrufwor äro 35 till antalet, som 
mer eller mindre blifwit brutna, hwilka år
ligen utwidgas, eller igenkastas, alt efter 
som arbetet är lönande, och således brytas 
de icke mycket på djupet. När första up- 
tagningen skedt, är obekant. Hela Soknen 
äger del häruti, så at hwart bylag har sitt 
skifte, der de låta arbeta. Slipstenarne, 
som här uptagas, försäljas till flere orter, 
och äro åtskillige, som därmed, på så kal
lade Färd-resor om Wintern fara omkring 
i landet, hwaremot spannmål och andra wa- 
ror tillbytas. Här arbetas mäst Fastelags- 
tiden, sedan Orsa Karlarne igenkommit 
från sina färde-resor, och hwad de då icke 
hinna med, fortsättes om hösten, sedan sä
den blifwit bärgad. — En god näring detta 
är för Allmogen, så skadlig har den ock 
warit, i anseende till påföljden: ty Slip-

EN VÄRDEFULL G AVA,
SOM MOR UPPSKATTAR
b lir  en K O  M P L ETT E RI N G  S M ö  B E L från oss.

Vi ha nu en om fattande sortering i m öbler, mat

tor, armatur, prydnadssaker, leksaker m. m.

Tel. Affären, Västeråkern 531
V erks ta d e n .................538
B o s t a d e n .................56 4 Ö H U N S  Möbler, Orsa
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stens-Huggarena hafwa merendels dödt af 
lung-sjukan, och sällan hunnit öfwer 40:de 
året. Denne märkelige äfgång war i syn
nerhet, så länge Bönderna höggo sina Slip
stenar uti Fähusen, der de hade spis och 
skårsten, hwarest damhet snarare lade sig 
på bröstet; men sedan Härads Rätten wid 
straff, och wälgrundade orsaker, förbudit 
at nyttja sådana arbets-rum, hafwa de 
flyttat sina Wärk-städer i portlider ocli 
andra särskilta hus, hwarigenom orten 
wunnit den förmånen, at omrörde siukdom 
till stor del nu blifwit' förekommen sedan 
slipstensdamhet får friare kringfart, och 
i de mer öpna rummen kan, förmedelst wä- 
derdraget, wända sig ifrån Sten-Huggaren.

Efter utförlig behandling av kapellaget 
övergår H. till moderförsamlingen. Hänger 
i inledningen förklaring till sockennamnets 
uppkomst.

Orsa Sockn, som har namn of Oreså, el
ler efter gammalt uttal Oresaa, hwilken 
genom denna orten framrinner, skall i 
fordna tider warit mera bebodd, som slutes 
af de många öde-tomter och Åkrar, hwilka 
här på flera ställen finnas, i synnerhet 
söder om Maggås och Skattunge byar, men 
förmens af diger-döden och Ore-Sockns 
afsöndring blifwit förminskad.

Från åkerbruket och boskapsskötseln 
fingo den tidens orsa-folk helt naturligt sin 
huvudsakliga utkomst, medan skogen var av 
mycket ringa betydelse. Så här skriver H. 
därom.

Åkerbruket, då det skötes väl, är på den
na orten nog lönande, hwilket i synnerhet 
wises af Präste-bords åkren, som inom 40 
år blifwit bragt ifrån 6 till 15 tunnors ut
säde. Jorden som är swartmylla med små 
kalksten, är särdeles fruktbärande i syn
nerhet wåta år. Här består mästa Sädet af 
Korn. Vår-Råg och Korn beblandas på den 
magrare jorden samt Grå-Ärter. Stubb-Råg 
fås äfwen på swedjefall, och upptages med 
handskaror.

Boskaps-skötslen är besvärlig, i anseende 
till de många aflägse Fäbodar, skogs-ängar 
eller kjölslogar, som allenast gifwa et ma
gert Hö. Vid de mästa byar wore det till
fälle at upodla myror, eller annan tjenlig

mark till äng och mulbete, men Allmogens 
sedwana, at i alt efterfölja Förfäders bruk, 
gör et märkeligt hinder, så wäl uti denna, 
som andra nyttiga hushålsmål.

Skogen är ganska widsträkt, och nyttjas 
samfält, fast den nog illa medfares ige
nom Swedjande, under namn af mulbets- 
ränsning.

Av en redogörelse för socknens vatten
drag framgår, att dessa voro synnerligen 
fiskrika. Förutom de nu vanliga fisksorter
na uppräknas sådana som bliktor, ål, nor,s, 
löjor och rudor. Vidare får man veta att i 
socknen voro 158 ” Mjöl-Qwarnar och 7 Så
gar till ortens behof” .

” Berg äro flere och märkwärdige” , skri
ver H. på ett annat ställe. Där får man 
veta att ”Tandbergs någre och 20 Fabode- 
lagare” under missväxtåren 1697, 1698, 
1699, 1709, 1711 och 1742 då frosten för
störde all säd på låglänt mark fått ibärga

oskadd gröda och de åren kunnat ” lemna 
Sädes-Korn till Bolbyarne. Borde icke så- 
dane ädle trakter mera uppodlas?” I sam
band härmed kan man också läsa om för
sök som gjorts med olika slags malmbryt
ning. ”Vid Sundbäcksby har warit anledning 
och brytning efter Silfwermalm. Vid Åber- 
ga efter Koppar, samt norr om Digerberg 
och Stockmora efter Jernmalm, hwilket 
dock ej blifwit lönande” .

Verkligt roligt är att läsa H:s beskriv
ning av sockendräkten. Så här ser den ut 
ordagrant återgiven:

Kläd-drägten är ibland karlarna: hwita 
och grå wallmars Öfwer-tröjor, och der 
inunder blå litet kortare tröjor, på de hwita 
brukas blå opslag, men wid Gästabud hof- 
wera de mäst med sina blå klädes tröjor 
och husar eller lerfts-byxor, upwekne ,på 
halfwa benet. Qwinfolken bruka äfwen långa 
hwita tröjor med blå opslag; hwita och 
swarta linne-kjortlar, (dem de i orten kalla 
hwit- eller swart-särk), som äro ganska 
tätt rynkte, hafwa de allmänt, de bära 
altid förkläde eller så kallat Magder om 
hufwudet, när de gå ute. Emellan hustrur, 
pigor och lägrade qwinfolks personer, 
göres här en märkelig skilnad i kläde-bonad: 
hustrurna bruka hwita hattar med täta 
rynkor 1 1 nacken öfwer hår-flätan och 
hwitt band, som går ikring hår-fästet. 
Pigorna däremot med röda band i hår-flä
torna, som gå twå hwarf öfwer hufwudet, 
hwilka de bruka både heligt och söckn. 
Lägrade qwinfolk hafwa allenast röda band 
i hår-flätorna men swarta öfwer hufwudet, 
när de gå i Kyrkan. Märkeligt är at hwar- 
ken hustrur eller pigor bruka någon mössa, 
när de gå i Kyrkan, utan allenast sina 
Magder.

Mot slutet av sin orsa-skildring ger H. 
exempel på den tidens orsamål. Det kanske 
kan intressera även nutidens orsafolk.

Såmatali um Slipstiena.
Låfiwar Pelle, Iwars Iärck.

L. P. Will du ga uppi grofo issa hwikko?
I. I. Nug wild ig, mäld ig slipp int frå 

Källinge å lisla kri,ppa, ig skuld wa 
hema, ä åp diöm truska å målå, mäld 

Forts, å sid. 13.Sida ur A b r. Ä brah :son Hü lphers Dagbok.

Det betalar sig a tt använda förstklassig m ateria l. . .

Vad Ni än behöver i OLJEFÄRGER, LACKFÄRGER, OLJOR, FERNISSOR, 

PENSLAR, TAPETER får Ni verkligt goda kvalitéer i specialaffären.

Vår mångåriga erfarenhet i branschen borgar för fackmässiga inköp.

@1 HEDINS FÄRGHANDEL
Orsa, telefon 155
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Gunnar Salomonsson-Lingegård: 
Arbetsuppgifter för folkskolan, 
Språklära, 5:e och 6:e skolåren.

En språklära, upplagd efter nya linjer, 
är alltid välkommen, och även om den inte 
blir antagen till lärobok i ens distrikt, så 
är det mycket välgörande med nya upp
slag, om inte språkövningarna ska stelna 
till torr drill. Förf. har nedlagt ett omfat
tande arbete på att illustrera boken — det 
är säkerligen bilder, som tilltala barnen 
och som gör de grammatiska begreppen 
lättare att förstå. Särskilt är det fallet 
med språkets småord (prep., konj., interj.), 
som oftast bara får snabbdrill i terminens 
elfte timme. Satsbindning resp. satsfog- 
ning behandlas förträffligt — detta är el
jest någonting, som alltid är svårt att klar
göra för barnen.

Några anmärkningar är på sin plats. 
Har; .språkläreförfattarna ännu inte lärt 
sig, att det är hopplöst för eleverna att 
med en ofta trubbig blyertspenna göra 
tydlig skillnad mellan två streck (subj.) 
och ett streck (pred.). Det finns många 
andra tecken att välja på, och små bokstä
ver (t. ex. s, p) äro att föredraga framför 
streckfanatism och linjalexercis. Anser 
inte förf. att presens är en v i k t i g  verb
form i jämförelse med inf., imperf. och 
sup. ? Det räcker att kalla det t e m a  
utan något om vad som är viktigt. En ar
betsbok om 156 sid. och nyckel 37 sid. bör 
inte innehålla uppmaningen: ” Skriv av!'” 
Övningarna böra göras med tryckt text, 
men sen är det ju självklart att det ska 
finnas en skrivbok för en del övningar, t. 
ex. substantivens böjning. Bör inte skill
naden mellan subjektsform och objekts- 
form vid de pers. pron. förklaras ens i 6:e 
klass ? Rec. anser en sådan förklaring myc
ket viktigare och till större nytta för såväl 
uppsatsskrivning som talövningar, än att 
ge en grundlig utredning om verbets sam
mansatta tidsformer (pres. imperf., futu- 
rura o. s. v.). E. Bgf.

Boknytt.
ESTRID OTT och MARIA HJULER:

Eskimåflickan Aviaja — allas vän. 24 s. 
(stort format). I’ris häftad 2: 50, 
inbunden 3: 75.

En bilderbok med text, som bör skaffas 
till alla skolbibliotek. Kommer säkert att bli 
mycket omtyckt av de yngsta läsarna, men 
duger också att sticka i händerna på de 
äldre, då de läsa om Grönland. En fook, som 
man blir glad åt. Hj. H—n.

Brage Engedahl: Två pojkar för
svunna.
Lindblads, 139 s. Pris inb. 2: 50.

En spännande äventyrsberättelse om två 
pojkar, som ge sig ut på en cykeltur i Ita
lien, men som råka bli kidnappade.

A. R.

Trädgårdsmöbler 
i stor sortering.
R ö d b o k :

Soffa . . 19:25 
Bord . . 19 :25 
Fåtölj . 15 :30  
Stol . . 11 :75  
Taburett 8 :25

Furu, träv it:

Soffa . . 16 :50  
Bord . . 6 :7 5
Fåtölj . 8 :75
Stol . . 5: —

G ry th y ttan s  stå lm öb le r:
Bord 3 4 : - ,  Fåtölj 3 0 : - ,  Stol 2 0 :5 0

T r ö d g å r d s g u n g a  190:-

V i l s t o l a r  - P a r a s o l l e r

Kooperativa
Fören. Ovan Siljan 
Orsa

FR1DTHJOF 0KLAND: Insektstater.
Lindblads förlag. 152 s. 111. Pris haft.
4: 75, inb. 6 kr.

En populärt skriven bok om myror, bin, 
humlor, getingar och termiter och deras sam
hällsliv. Den som förut inte haft intresse 
för dessa märkliga djur, får det alldeles 
säkert efter läsandet av denna bok, som är 
i hög grad underhållande. Passar både gam
la och unga. Något för biblioteken.

Hj. H—n.

Lisa Högelin: Kaj i sitt esse.
J. A. Lindblads förlag. Pris 2:50.

Ännu en Lisa Högelin-bok i serien Lind
blads ungdomsböcker. Här få vi följa den 
hurtiga 14-åriga stockholmsflickan Kaj, då 
hon en sommar, förklädd till pojke, vistas 
i Dalarna i en jägmästarfamilj för att läsa 
upp ett par av barnen. En spännande bok 
för 12—14-åringar. H . R.

G reta Abraham sson: Mönsterbok för 
skola och hem. Korsstygn. Skriv- 
och Ritboksaktiebolaget, Gävle. Pris 
3: 25.

Denna bok innehåller en samling utsökt 
vackra korsstyngsmönster till bårder, alfa
beten och motiv i de mest olikartade sam
mansättningar. De flesta av dessa mönster 
äro kopior av gamla märkdukar, förvarade 
i Röhsska museet i Göteborg, de övriga 
motiven äro komponerade i stil med dessa 
och med lika mjuka, vackra och diskret av
vägda färger. I denna färgskala ingår icke 
mindre än 11 olika nyanser.

Mönstren äro tryckta på rutat papper med 
markering för var 5:te eller 10 :e ruta, var
för det är mycket lätt att sy efter dem. 
Vid de flesta av motiven står en bokstav, 
som för den intresserade anger från vilket 
land mönstertyperna härstämma (Sverige, 
England, Italien, Tyskland).

Denna bok kommer säkert att hos hand- 
arbetseleverna väcka glädje och ökat in
tresse för denna art av sömnadskonsten, 
och för en ”korsstyngsälskare” är det en 
sann njutning att studera dess rika inne
håll. A. O.

För sommarens soliga dagar..
Lekdräkter
Overallsbyxor
Korta knäbyxor
Gosskostymer
Skjortor, Slipsar
Golfbyxor
Simbyxor
Cardigan
Trenchcoats

Kappor
Dräkter
Blazer, Blusar
Snibbar, Scarves
Handväskor
Baddräkter
Strandbyxor
Regnkappor, plastik

JAWES goss- och barnkläder i stor sortering.

Emma Olsson, tel. 125, Orsa
Manufaktur, Konfektion, Sybehör, Garn
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F R Å N  S K O L B Ä N K E N

Glad oår och sommar
ömkas Orm Skoltidnings unga medarbe
tare! Snart kommer sommarlovet, och Da 
får hämta nya krafter och ny håg ute i 
skog och mark. öppna Dina tittgluggar 
särskilt väl, när Du strövar omkring där 
ute! Men den gluggen, som Du stoppar in 
maten i> ska Du stänga till, om Du vill 
bli bekant med våra intressanta vänner i 
markerna, de vilda djuren. Smyg som en 
tyst indian genom snåren, så ska Du få 
se, att Du gör upptäckter. Men var inte 
alltför påträngande, när Du fått syn pä 
t. ex. ett fågelbo! Låt lagen om hemfrid 
råda även för småfågelhemmen! Berätta 
sedan om Dina upplevelser både med ord 
och, bild i Orsa Skoltidning!

Till Åberga.
En dag' hade vi utflykt till Åberga skola.
När vi kom dit, hade de frukostrast. Vi 

hade mat med oss. Medan de åt, så åt vi 
också. Vi hörde på, när de läste i första 
klassen. Se’n gick vi in till folkskolan. Då 
sjöng vi och hade så roligt. Se’n måste vi 
åka hem. Vieno och jag tävlade med Sig
vard och Bror. Ibland var Sigvard först 
och ibland var jag först.

Karin Vest, klass 2.

Vårnyheterna
ha nu kommit. Hos oss få r Ni 
kvalitetsvaror till låga priser.

Segers Skoaffär, tel. 232, Orsa

Utefter Ivarsbäcken..
Utefter Ivarsbäcken i Hornberga finns 

det många gamla byggnader. Ungefär mitt 
i byn ligger en gammal kvarn, som de 
första människorna i Hornberga använde. 
Strax ovanför kommer det en liten .bäck in, 
som nu är torr. Genom den har man tagit 
vatten från Knölan under de somrar, då 
det var litet vatten i Ivarsbäcken.

En bit längre ned finns det en plats, där 
det har varit ett badhus. Där var en stor 
djup håla och bredvid den står det en liten 
timmervägg. Hålan har nu drivit igen med 
sand.

Ungefär en kilometer längre ned finns 
det ett undantag för en såg. Hornbergabor- 
na sågade där sina bräder, innan sågen vid 
Knölfallet kom till. Det ligger bräder kvar 
vid Ivarsbäcken där sågen stått. En liten 
sågspånsstack ligger där också. Var sågen 
stått syns inte mycket, bara en liten damm
byggnad.

John Holmberg. Klass 6.

När vi hade kalas.
När vi hade kalas, låg jag hos Gerd. Vi 

var vakna nästan hela natten. När Gerds 
pappa kom upp och skulle se, om jag och 
Gerd sov, låtsades jag sova. Då stimmade 
Gerds pappa på henne för att hon inte sov. 
Snart tyckte vi, att det var så trångt i 
sängen så vi tog och drog ut den. Då räck
te inte madrassen till.

Anita Granath, klass 3.

NI som skall stå brud i sommar
kom ihåg att N Y A  D A M F R I S E R I N G E N  gör erkänt 
vackra brudklädslar. Obs! Brudslöja finnes till uthyrning.

ANNIE MATSLOFVA
Telefon 453

För sol- och sommardagar!
Praktiska och klädsamma barnkläder. Examens- 
kläder fö r både Er pojke och flicka finns i god 
sortering.

Firma Barnkläder - Orsa
Elsa Bengtsson Telefon 219

Specerihandla
hos

Valters Livsmedel
Telefon 106

Sommarnyheter
i stilfu lla dam- och barnhattar 
samt mössor i många piffiga  
modeller. Handarbeten samt 
garner fö r stickning i stor 
sortering.

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär, tel. 4, Orsa
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Dö ik wa börti Stockåla.
Dö mostör ö morbror kåm börta wöss, 

do fick i fia börti Stockåla. Dem kåmä 
jen lögördag ö for attör om mondåjn. Wi 
stegöm o i Orsa, o se fing- wi bita i Mora. 
Se fing wi åka ända a Stockåla. Wi okörn 
farbi Rättwajk, Grycksbo, Falu, Gävle ö 
Storvik. Börti Gävle stånöd tåg jett tag, 
sö dar add wi goda tid o wöss.

Ö se om tisdåjn figd moster mi bört ö 
sjå o Skåns. Dö wi kåmöm innöm grinde, 
fick wi åka rulltrappa. Först såg ik jär- 
ven ö se säln ö uttern. Se djing wi jett tag 
til. Do kåm wi börta ajsbjänna. Däm 
wa do sö Ijotör. Men se kåm wi 
börta ödör bjänna. Ö ödror wa do sö gör 
dälör sö. Se såg ik älga. Ä wa je tjir ö 
jen uxä ö twer kåwör. Ö se såg ik wardjen, 
swåjne, kronhjortn, föle, trånor ö gäss. 
Se kåm wi börti apajs. Men dar luftödä, 
sö i wart twundjen ö gö ajt. Men se fick 
i sjå elefåntn. An jättöd Barnbina. Se fick 
ik rajda. Wi såtöm fira o jen sajdö ö lajkö 
o ödörn. Ed kvöstöd 25 erä. Se for wi em.
% Um osdåjn wa wi börta Anna-Stina Ha- 

gell ö enös kall. Dar fick wi ajt ö åk båt.
Um tosdåjn skuld o twå. O twåddä lag- 

mi je ellör tant. Doda tante add jen pojka, 
sö jettöd Råger, ö ian låg börto sjokajse. 
Men o fick bort ö ta an summa dag o 
skuld twå. Do fick ik fia. Um lögördåjn 
for wi ajte Tyrisö. Um sundåjn kom Kalle 
ö Ingrid ö deras krippör Råger ö Tommy 
Gunnar ö onöms keling ö deras krippör 
Ingrid ö Per-Åke. Itta wa nögör bekåntör 
a moster.

Um mondåjn wa wi börti Gröna Lund. 
Dar fick ik åka berg- å dalbana, spöktåg, 
radiobil, ö se ä twer til. Men se war ik 
spajsjok. Dar war ä uppträdande. Se wånn 
ik jett brosch ö jena sparbissö. Um osdåjn 
for i em. Moster figd mi a Bollnäs. Dar- 
fro ok i em sjöv. Dö i kåm nide Orsa, to i 
jen bil em.

Gullevi Eld, klass 6.

Centralboden, Orsa
Telefon 298

Badbyxor 

och baddräkter
S t o r  s o r t e r i n g

Järnhandla i

Telefon 252

Vår hund.
Vi har haft en hund, eom var så lustig. 

Mamma hade då ett par tofflor av skinn. 
När Nalle, som hunden hette, såg tofflor
na, började han leka med dem. Han kas
tade dem i luften och levde rövare värre. 
Det tyckte inte mamma om utan tog av 
honom dem, och då måste han hitta på 
något annat. Ibland lekte han med svan
sen, men när han tröttnat på det, så gick 
han ut. Ute i snön rullade han omkring, så 
att han såg ut som en snögubbe. Men just 
när han lekte som bäst, så hörde han gran
nens hund skälla. Då kom han på dörren 
och gnällde och ville in. Annars satt lian 
ute och vaktade som en vakthund. Men så 
vart han sjuk och dog. Alla sörjde vi ho
nom.

Gerd Johansson, klass 4.

A. K O C K S
RAK- & F R I S É R S A L O N G  

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

Matbordets  delikatesser 

köpes förmånligast hos

AB J.A. Broberg
O r s a

Tips inför sommarvärmen

Koka och stek på 
HELIOS KOKPLATTOR 

Baka i
HELIOS BAKUGNAR 

Köp dem i tid  hos

Mora-Orsa Elektriska A.-B.
Orsa, telefon 192

Jen dräm.
Je not drämd ik, att ik ö Astrid wam 

ajt ö åk skajder. Astrid sad, att wi skul- 
dum åka nidi Taljonsböckan. Ed gard wi. 
Ik sad, att Astrid skuld spöra, ö Astrid 
sad, att ik skuld. Do bird Astrid o åka, meri 
o sad, att ik fickent åka ajti ennes spör. 
Do wart ik lite tjurun ö gard jett spör fär 
mi sjöv. Wi sadument assent a warödra, 
feld wi wam nidi böckuma. Astrid skuld 
ok först, sad o. Ed fick o. O ok ö råm- 
ledint assint. Jo, mest låg ä nö då nidi. 
Ik wistint um ed wa Astrid eld jen rokall. 
Ik wart twyndjin åk nid ö sjåo. Do ik kom 
dit, war ed Astrid, sö låg då. O stod o 
öwda nidi finom. Ik wart twyndjin jåp na 
upp, ellest kånstji o ed frusi ijel, ö ed ädd 
we sö lett. Dä vi kormim uppo böckan, 
skuld ik åka. Ik gruved mi lite, för Ast
rid add råmlad sö, men ik ok i alla fall. 
Oj, ur ed djick a mi! Ni skuldi a sitt! Ik 
råinled int assint, feld ik ok lätt i jen rokall 
å bröt åv skajdi. Do ward Astrid kum ö 
jåp mi upp. Wi putedum sö, inna wi fin- 
gunr upp skajdi, fär o add fassnad nidi 
snom. Do ik wa uppe, war ed sö kunstut 
tä åka, fär je skajd wa sö lftt ö je tung. 
Men ed djick i alla fall. Do wi wam uppo 
böckan, wisstint wi, um wi skuldum åka 
jen göng til eld gö emat. Men wi djingum 
emat.

Dö wi wam nida jen böcka, fråged Ast
rid, ur mitsji klucka wa. Ed wistint ik, fär 
ik add inga klucku o mi. Just dö ik add 
sagt ed, fick ik sjå nön uppo böckan. Ik 
sad, att ik skuld gö ö fråg ann. Ed gard 
ik. Dö ik wa tjugufem meter fro ann, fick 
ik sjå, att dem wa twer, fär jen add krupi 
atta denda sö stod. Ik tickt, att dem sad 
nö um, att dem skuld djerilla wöss. Ik kajt 
öllt ik wörked ö sad åv fär Astrid. Dä o 
fick är ed, sad o, att wi skuldum kajta. Ed 
gard wi. Wi komument löngt, fälld dem 
wa etter wöss. Just do dem fick tag i mi, 
sö wakned ik.

Elvy Eriksson, klass G.

Nu skall det oara 

SOMMARSKOR
Köp dem hos

A B  O rsa  Sk omagasi  n
Orsa, telefon 37

O rsa
D am kon fektion  & Syateljé

Klänningar och blusar 
GERMAS underkläder 
och korsetter.
STRUMPOR i alla kvalitéer

Kerstin Grunder
Tel. 433 (f. d. Id a  L a rs so n s  f a s t ig h e t,  T runna )
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TECKNING: På Fäsjön av 
Gunhild Lif, klass 6.



ORSA SKOLTIDNING

En upptäcktsfärd till månen.

Jag gick en dag strax före jul på vägen 
och trallade och sjöng för mej själv. Det 
fanns ingen människa ute mer än jag. Men 
med ens hörde jag någon ropa: ” Ska du 
ut på upptäcktsfärd, ska du ut på upp
täcktsfärd?” ”Ja” , sa jag, ”vem är du?” 
”Jag- är herr Måne, som kallar på dej. 
Ska du följa med mej till mitt himlaslott?” 
” Tackar så mycket” , svarade jag. Då tog 
Månen mej på himmelens skyar och förde 
mej genom molnen upp till sitt slott. Där 
var det kallt, så jag huttrade och frös. Jag 
fick se Karlavagnen, Polstjärnan och De 
tre vise männen. Polstjärnan frågade: ”Är 
det roligt att vara här mitt i julmånaden?” 
”Ja” , svarade jag. ”Jag skall lysa mycket 
bra under julen” , sa Polstjärnan. ”Jag- 
med, jag med” svarade de andra stjärnorna. 
Då sade månen: ” De här är mina tjänare.” 
Stjärnorna hugade sig och försvann. Månen 
och jag fortsatte till nästa rum i slottet. 
Där var mycket vackert, diamanter, guld, 
silver, som glittrade så underhart. Månen 
sa: ” HaV i mitt land firar vi också jul, det 
kan du väl se? Här är ju julgranen med 
äpplen av diamanter” . När jag hade sett 
allting, sa Månen: ” Nu ska jag föra dej 
hem igen, så att du får fira ju l!” Det gick 
genom molnen med vild fart, och så släppte 
han ned mej på backen utanför vår stuga. 
Sedan for han upp på himmelen igen på sin 
plats och ropade: ”Välkommen åter, väl
kommen åter!” Sedan fortsatte Månen att 
lysa. Alltsedan dess har jag varit god vän 
med månen.

Solvig Eriksson. Klass 4.

Ulla Liljeström, klass 6.

Hos doktorn.
I går var mor och jag till Mora lasarett. 

Där var så många sjuka. En farbror hade 
gjort sig illa på två fingrar, och han kun
de knappast gå. En annan farbror hade 
kryckor. Så var det en tant, som fick stan
na kvar på lasarettet. När vi var färdiga, 
åkte vi buss till Mora hemslöjd. Då fick 
jag en liten moraklocka.

Mona Karlsson, klass 2.

När pappa köpte bil.
En farbror hade kört sönder en bil. Pap

pa köpte den. Se’n gjorde han en traktor 
av bilen. Bara han hade gjort traktorn 
färdig, frågade jag, om jag fick åka, men 
det fick jag inte. Han sa’, att jag skulle 
få följa med en annan gång.

Leif Gustavsson, klass 2.

En spökhistoria.

Olle var en pojke, som inte var rädd för 
någonting.

Det var kväll, och hans mamma och 
pappa hade gått på en bjudning hos en 
familj, som hette Ljungberg.

Eftersom Olle inte hade någonting att 
göra, åkte han till sin kamrat Sven. Han 
bodde i ett litet hus ungefär en kilometer 
därifrån. När Olle kom dit, skulle Sven 
till att gå ut. De möttes i hallen. Både Sven 
och Olle tyckte det var roligt att vara ute 
på kvällarna. De tog cyklarna och åkte till 
en bio. När de hade kommit mitt inne i sko
gen, sade Sven: ”Jag tyckte, att jag hörde 
något, men jag kanske bara inbillade mig” . 
Men Olle tyckte sig också ha hört någonting. 
Plötsligt ryckte båda två till. Det var en 
vit skepnad, som försvann i nattens mörker. 
Olle och Sven kastade ifrån sig cyklarna 
och sprang efter allt de förmådde. Men den 
vita skepnaden var och förblev osynlig. Om 
en stund var det någon, som ropade: 
” Skepp ohoj, skepp oohooj!” Sven blev så 
rädd, att han knappt kunde stå på benen. 
Olle var inte ett dugg rädd. Han blev för
vånad över, att spöket ropade skepp ohoj, 
för det fanns inga skepp där. De smög sig 
fram efter en dikeskant. Spöket hade tydli
gen inte märkt något, för det gick lugnt 
framåt vägen. Olle gick på tå bakom det, 
och snart fick han tag i det. Då hördes 
en pojkröst bakom det vita skynket. Men 
det var ju bara Kalle. Stackars Sven, som 
hade skrämt upp sig! Och så var det slut 
på den spökhistorien.

Siv Simonsson. Klass 6, Kyrkbyn.

BIRGER LUNDHOLM G l o  MOR
Telefon 30

O rsa  K ö p m a n n a fö re n in g s
Boutredningar, Arvsskiften, Auktioner, P R E S E N T K O R T
Inkasseringar, Rättegångar, Lagfarts- G äller i alla a ffä rer anslutna

och Inteckningsärenden. till Orsa Köpmannaförening.

Säljas i:
AB Bröderna Ohlséns Bokhandel

T i l l  MORS DAG ERIK ANDERSSO N
ha vi siort urval vackra, Utför I n k a s s o u p p d r a g .
friska blommor. Förrättar A u k t i o n e r ,  Bo-

Rosor -  Hortensior -  Be- uppteckningar och Arvskiften.
O m bud för Stockholm s, G öteborgs m . fl.

gonior -  Pelargonior - köpm annaföreningar. T E L . 4 0

Fuchsior m. m. samt lösa
blommor.

Sommarplantorna
även färdiga eiler den 1 juni. WIKNER g  C -.o

H O  L E  N
åv / Ä å '  M e d  l e m Telefon 2
U$||l|j|k av F. B. F.

*

Lindqvist Eilr. Blomsterhandel
— Joh n A. Levenius — Rekommenderas!

Tel. Affären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

Bränd KALK och 
KALKSTENSMjOL
av högsta kvalitéer till fördel

aktigaste priser erhällas frän

A.-B. SKA!TUIGBY\8 KALKBRUK
Mässbacken Telefon 21
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TECKNING: Den knogiga vintern av 
Ulla Liljeström, klass 6.



ORSA SKOLTIDNING.

il i
Vårstädning.

Sonja Cliristiansson, klass 6.

Dopkalaset.
I somras skulle Anna Haglund och jag 

ha ett dopkalas med våra dockor. Jag skulle 
ha tummedockan, en docka, som kan ha 
tummen i munnen, och Anna skulle ha två 
andra små dockor.

Dockorna skulle ha dopdräkter. Vi satt 
i två dagar och sydde. Vitt, tunt tyg tog 
vi med skärt under. Brodering skulle det 
också vara. Vi broderade blommor och 
prickar, också med skärt. Sedan köpte vi 
röda band och band omkring midjan, knöt 
en rosett och lät sedan banden hänga ner. 
Så sydde vi små hättor. Även dem klädde 
vi med band. Så var det färdigt med klä
derna. Nu återstod bara maten.

Vi gick ut och plockade smultron och 
hallon; en full mugg hallon och en halv 
smultron. När det var färdigt, plockade 
vi jordgubbar samt svarta, röda och vita 
vinbär. Så var det bara smörgåsbordet 
kvar. Till det tog vi ärter, sallat, ägg och 
och några smörgåsar.

Vi bjöd Annas syster Barbro på kalaset, 
men hon ville bara äta, och därför fick hon 
inte vara med. Min bror Bo skulle vara 
präst. Itan döpte dockorna, och så åt vi.

När vi hade diskat och städat, gick Bo 
och jag hem.

Kerstin Hälleberg.. Klass 5.

En trollsaga.
Det var en gång en trollfamilj, som bod

de i ett stort berg, större än alla berg i 
hela tiollskogen. De hade tjugo barn. Men 
en dag tappade trollmor fyra ungar. Det 
var häxan Avundsjuka som hade rövat bort 
dem. När trolifar kom ut blev han så arg, 
så arg, så att han höll på att spricka.

Men då kom trollfar på ett sätt. Han 
trollade sig till ett människobarn. För 
häxan Avundsjuka tyckte så mycket om 
att retas med barn. När trollfar kom, så 
började hon att jaga efter honom. För hon 
trodde att han var ett barn. När de sprang 
där passade han på att trolla sig till tioll- 
far igen. När häxan Avundsjuka kom 
sprang trollfar in i hennes berg och gömde 
sej. Men häxan fortsatte att leta. När det 
prasslade i buskarna trodde hon att han 
var där. Till slut sprang hon vilse. Då tog 
trollfar trollungarna inne i berget och 
sprang hem. När häxan kom hem igen var 
trollungarna borta. Då gick hon ut i sko
gen igen för att leta. Sedan gick hon in i 
sin håla. Hon kom aldrig ut mera.

Börje Westerberg, klass 2.

Cyklar av märkena:

Rambler,
Svalan,
Kroon.

Ett parti cyklar med fre d s g u m m i.

Begagnade cyklar från 5:- till 125:-.
Cykeldäck, Slangar, Cykeldelar.
God sortering.

Cykel-& Biltjänst
Tel. 156, Orsa

TECKNING: Nu år det vår av 
Wanja Nyström, klass 5.

På läger.
Det var en vacker dag i somras. Verna 

Elovsson, Göta Andersson och jag skulle 
cykla till Sollerön. Vi skulle dit på ett läger. 
Alla hade vi stora packningar på cyklarna. 
När vi kom till Mora, ställde vi ifrån oes 
cyklarna och gick och tittade oss omkring 
en stund. Därefter fortsatte vi. iStrax bort
om Mora gick vi in på en gård och bad att 
få vatten. Det fick vi, och det smakade 
väldigt gott, för vi var så törstiga. Vi kom 
fram till Sollerön, då klockan var halv tre. 
Utanför kyrkan mötte vi två andra flickor, 
som också skulle vara med' på lägret. De 
gjorde sällskap med ose, och vi åkte dit, 
där vi skulle bo. Strax därefter kom vår 
ledare, konsulent Enblom, och de andra, som 
skulle vara på lägret. Vi gick och satte 
upp tälten, och därefter fick vi mat.. Vi 
lade oss, då. klockan var tio på kvällen. 
Varje morgon klockan 7.16 väcktes vi av 
att ledaren tutade i bilen. Då fick vi gnug
ga sömnen ur ögonen och sätta på ose gym
nastikdräkterna och ha gymnastik. Där
efter tvättade vi oss, och sedan fick vi mat. 
På dagarna brukade vi ha utflykter. ,Så kom 
den dagen, när vi skulle fara hem. Då åkte 
vi båt till Mora, och därifrån åkte vi buss 
hem. Vi hade då varit borta en vecka, men 
jag skulle gärna stannat en vecka till.

Elly Andersson. Fortsättningsskolan.

Trivsel på köpet!
En b ra  k o stym  i rent h e ly lle -k a m g a rn  bör Ni passa på a ll välja u l nu 

medan vi ha sorlering av dessa goda kvalitéer. Priser från 163: —  .

U dda  b y x o r

till blazers och till sommarklädseln 

kunna vi nu erbjuda i rena helylle

tyger, som hålla pressningen och sti

len. Brunt, g rå tt och beige till priser: 

32 :--, 3 6 : - ,  41: .

De ljusa vårrockarna

i sliponmodell ha vi i im pregnerad 

poplin med foder från 60:— , i u tfö

rande utan foder till 54:—  samt i 

trenchcoatmodell med gummerad in 

sida till 45: —  .

I som m arvärm en
och på fritiden är M o n t y -  
d r e s s e n  ett idealiskt plagg. 
Finnas i pojk- och herrstorlekar 
i brunt, g rå tt och beige. 
Church ill-dressen  är e tt an
nat bekvämt sommarplagg med 
ofordrad jacka och långbyxor. 
Prova den hos oss! Fr. 56:— .
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TECKNING: Vårstädning av 
Sonja Cliristiansson, klass 6



ORSA SKOLTIDNING

C. G. Ny
I våra nya trivsamma lokaler stå vi nu rustade för att på bästa sätt kunna 

betjä na Eder. Trots kristid skola vi söka bjuda Eder allt inom branschen i 
förstklassigt utförande och högsta kvalitet.

Våra klubbrum stå öppna för sammanträden, enskilda sällskap och begrav- 
ningsbeställningar.

Ce-Ge B A G E R I ,  K O N D I T O R I
T e l .  H u v u d a f f ä r e n  3 8, F i l i a l e n  5 1 8

En sommarmånad i Roslagen.

Jag var förra sommaren bjuden till en 
liten ö, som heter Rävsten, där min vän 
Anders Wikström var. Rävsten ligger i 
Roslagen.

Vi stod mest i snickarboden om dagarna. 
Ibland var vi ute på fjärden och rodde. På 
söndagarna brukade vi åka motorbåt ut 
till något skär. Vid ett sådant tillfälle ha
de vi ekan på släp. Med den var Anders 
och jag ute på fjärden och rodde. Vi häm
tade stora stenar vid land och släppte dem 
i vattnet, och vips ramlade jag i vattnet 
själv. En dag rodde jag på grund, så An
ders fick stiga ur på grundat och skjuta 
ut ekan. Én lördag kom min farbror Gus
tav. (Far och mor och Gunnar hade kom
mit för några dagar sedan). Nu for Wik
ströms och vår familj ut till ett skär, som 
hette Roten. Det är en stor fästning in
sprängd i berget. Där fick inga civila gå 
i land, så där blev vi bortkörda. Då for 
vi sedan hem till Rävsten.

Erik Fält, klass 4.

Ur en gammal hok ... Foris. fr. sid. 7.

um wi skuldum gå, hwar skuldum 
wi birå, meen du?

Efter det korta besöket i Orsa reste Hiilp- 
hers vidare mot Mora. Det var i början på 
juli månad, och trakten stod i grannaste 
högsommarfägring. Vägen från Orsa till 
Mora kyrka ”är en af de nöjsammaste i 
Dalarne” , skriver han. ” Den wai ojämn och 
backug, men sträckte sig jemte stranden af 
Orsa-sjön, genom bärande mark och löf- 
skog. På denna sidan sjön woro många 
högder, hwarifrån man hade en fri utsigt 
till Mora Kyrka. Bäcka Bruks-skuta, som 
nu med full wind fortsatte resan till Åhls 
Grufwor genom Orsa-sjön och widare öfwer 
Siljan, skyndade på fort som wi, att hinna 
till utsatt ort” .

Bj.

Lars Munters, klass 3.

Min första slöjddag.
En fredag sa lärarinnan, att vi skulle 

stanna kvar efter skolan slut, för slöjd
lärarinnan skulle tala med oss. Vi blev så 
glada, därför att vi skulle få börja i slöj
den. Äntligen blev klockan tjugu i två, då 
vi skulle sluta. När vi hade slutat, skulle 
vi ut och äta. Vi hann knappt äta, förrän 
slöjdlärarinnan kom. Då lade vi ned våra 
smörgåsar och gick in i femte och sjätte 
klassens skolsal. Där fick vi en duk, en 
nål och sytråd av slöjdlärarinnan. Hon vi
sade oss, hur vi skulle sy, och snart kunde 
vi också sy. När vi hade hållit på en stund, 
skulle vi visa slöjdlärarinnan, hur vi sydde. 
Klockan fyra slutade vi. Jag frågade, om 
jag fick ta hem tråd och sy hemma. Ja, 
sa slöjdlärarinnan. Det var min första 
slöjddag. Karin Jonsson, klass 4.

Karin och karamellerna.

Det var en gång en flicka, som hette Ka
rin. ”Vill du gå till handelsboden och 
handla?” frågade mor henne en dag. ”Ja- 
då” , sade Karin. Så skrev mor upp på en 
lapp, vad hon skulle ha, och Karin fick 4 
kronor med sig och en korg, som hon skulle' 
ha varorna i. ”Du ska inte köpa några ka
rameller, lovar du det?” sade nior. ”Ja då” , 
sade Karin. Så gick hon. När Karin hade 
handlat i handelsboden, blev det 30 öre över. 
Då sade hon till handelsman, att hon skulle 
ha karariieller för det. Hon kom ihåg, vad 
mor hade sagt, men det brydde hon sig 
inte om. Så tackade Karin handelsman och 
gick hem. På hemvägen åt hon upp kara
mellerna. När Karin kom hem, frågade 
mor, om det hade blivit några pengar över. 
”Nej” , sade Karin. ”Inte brukar det kosta 
så mycket” , sade mor, ”du måste ha köpt 
karameller ändå.” Då kunde Karin inte 
hålla sig längre, utan hon brast ut i gråt 
och talade om hela sanningen. ”Det var 
bra, att du talade om. Man ska alltid tala 
sanning” , sade mor. ”Ja” , sade Karin, ” jag 
ska aldrig göra så mer, det lovar jag.” 
” Det är bra” , sade mor. Och så gjorde Ka
rin aldrig så mer, utan var en snäll flicka.

Inga-Britt Lidberg, klass 5.

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

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

Bil- & Flygskolor
Telefon 242, Orsa

Orsa Erk. S jukkassa
A dress: B o x  687. T e le fon  271 Exp. Socialvårdshuset. c—ik&tvtna,

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

iom  ge teiu lta l.

HENNING BROBERGS DIVERSEHANDEL Sommarnytt
Lindängel, Orsa -  Tel. Holen 90 i klänningar, hattar, väskor, 

strum por, underkläder.

Specerier - Charkuterivaror
L in - och tovgarn samt 
linnemattvarp finnes i lager.

Glas - Porslin - Korta varor m. m. D A H L S  EFTR., O RSA
Tel. 191
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Lars Munters, klass 3.



O KS A SKOLTIDNING.

När jag' var i Kanada.
En dag sade min vän Pluru, att vi skulle 

fara bort på pälsjakt. Vi köpte socker, te, 
mjöl och. mycket annat. Se’n lastade vi det 
i kanoten och började paddla uppför flo
den. När vi hade åkt några timmar, bör
jade det skymma. Vi valde ut en bna lä
gerplats, sedan reste vi tältet, och så kröp 
vi in i våra sovsäcker.

På morgonen steg vi upp, gjorde eld och 
kokade mat. Sedan lastade vi våra grejor 
i kanoten och fortsatte färden. Vid mid
dagstiden såg vi vårt blockhus. Vi styrde 
in till stranden, drog upp kanoten och las
tade av. En dag, när jag var ute och sköt
te fällorna, råkade jag ut för ett äventyr.

Pluru var hemma och skötte om hushål
let. När jag hade kommit upp på ett berg, 
kom det en björn. Han tog mig i sina ra
mar. Jag stretade emot, men han var så 
stark. Han bar mig ända upp till månen. 
Men jag ramlade rätt ner. Jag ramlade 
rätt ner i skorstenen på vårt blockhus.

Bertil Nilsson, klass 5.

En lekstuga.

Butta berättar.
En kväll gick jag ner och frågade, om 

farfar ville berätta något för mig. Farfar 
svarade, att han just inte kom ihåg något. 
Då sade Butta (Brita), att hon skulle 'be
rätta.

Så började hon: ”En gång när jag var 
åtta år, skulle vi skolbarn se, vem som 
kunde hoppa längst. Jag klev upp och hop
pade. Då fastnade jag i en snödriva, så att 
lärarinnan måste hjälpa mig loss.”

”En annan gång” , fortsatte Butta, ”åkte 
vi på en planka nerför Lassarbacken. Det 
var is, så det gick bra. En pojke, som hette 
Hans, skulle styra. Han satt längst fram 
och hade en käpp i handen. Han skulle 
svänga i en brant av backen, men då fast
nade käppens ena ände i snön. Den andra 
änden slog honom i munnen, så att över
läppen sprack.

Min skolväg var från Maggås till Torr- 
vål. Jag hade ingen spark eller kälke, utan 
jag fick gå. När jag gick i folkskolan, fick 
jag gå från Maggås till Kårgärde. När vi 
gick i småskolan, skulle vi ta ved med oss 
hemifrån” , avslutade Britta sin berättelse.

Valborg Tiger, klass 5.
En morgon kom pappa in och sa’, att 

jag skulle gå ut och gunga. Och jag kläd
de på mej och sprang ut. När jag kom ut 
fick jag se en lekstuga. Jag blev så glad, 
så jag kramade pappa och mamma så. Jag 
lekte hela dagen. Inne i den är det ett 
kök och ett rum. Och den är röd med vita 
knutar.

Kerstin Forslund, klass 2.

När mamma och jag åkte skidor.
En dag var mamma och jag ute och åkte 

skidor. Vi åkte i skogen i ett spår. När 
vi åkte hem skakade vi på tallarna så snön 
kom på oss, så vi blev som snögubbar. Vi 
skrattade så vi nästan ramlade omkull. Sen 
for vi hem och åt.

Anna Lena Ohlsson, klass 1.

En mästerspelman. Forts, fr. sid. 4.

sång ? När Anders spelat färdigt, sa 'han 
med eftertryck: Men det där var roligt! 
Och n-u för något år sedan, när vi spe
lade vid majstången, sa Gössa Anders 
till mig: Minns du den gången, då den 
där gubben höl-l under med sin sång? 
Det var musik det!

Se, det blir liksom en annan klang 
både i instrument och i personen, som 
trakterar instrumentet, när det kommer 
med toner från ännu en, säger R. och 
förklarar kanske därmed samspelets hela 
tjusning.

Utom fiol har Gössa Anders också 
spelat cittra och klarinett. Orsa Skytte
gille hade för omkring 50 år sedan en 
spelmans-sextett under Rehnströms led

ning. Där spelade både Gössa Anders 
och hans foror Gössa Per med och flera 
bröder Wikner. Den första sextetten 
sprängdes dock efter några år men star
tades om igen. Då hade emellertid Gössa 
Anders bytt ut fiolen mot klarinett, som 
han också behärskar mästerligt. Snart 
överlät han dock klarinettspelet åt sonen 
Gössa Anders d. y. och återvände till sin 
ungdoms kärlek, fiolen.

Vid 70-årsdagen vill Orsa Skoltidning 
framföra sin hyllning till Gössa Anders 
och tacka honom för att just han i hög 
grad bidragit till att ” toner än frän 
forna dar ljuda (här i skog och dal” , 
Allra bäst tacka vi honom för hans spel, 
om vi gör verklighet av orden i Orsa- 
marschen: Lyssnen då, vänner, på hem- 
ländsk hundraårig säng! Lyssnen, 
älsken, lären den! Sjungen! Sjung den 
själva sen! D. H.

Gör ett besök hos Pryd hemmet med

u u m  PÅMSFtisiiiiä©, ett vackert V Ä G G U R !
Nyrenoverade lokaler. Tel. 306, Orsa Just nu ha vi synnerligen 

god sortering av moderna

Vid köp av radio
kan Ni med förtroende vända Eder till oss. Vi ha följande märken i lager:

V ä g g u r  
P e n d y le r  
H a llu r  och 
Köksur.

CONCERTON, DUX, LUXOR, MARCONI, NORNAN, PHILIPS, 
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice. Kom in och låt oss visa!

Orsa Cykel- &  Sportai iär
Teleion 281, bostaden 383 TH O R BY, Orsa, tel. 9 0
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg
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TECKNING: Min bil av 
Erik Andersson; 
klass B.

Ett fin t 
hä rbrä  
finns på 
gården.
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Frelins Konditori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor- 
förening o. Tårtförmedlingen.

Värme-, Vatten-, Avloppsledningar
utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

Tapetsering
Rums- och Ryggnadsinålning
Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

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

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

f. d. Rob. Thollanders

0 , n ^ r { u l l  PERM ANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

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

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssniide, Svetsningar, Reparationer

Goli dricka
frän

Sioråbro Bryggeri, tel. 189

U N D A N G E T S  PENSI ONAT
Teleion Holen 1 

Ny r e g i m!

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

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Märta Gareby.

(Beställ pernmnentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

B erg lunds  C o n d l to r i
REKOMMENDERAS

Vördsamt KONRAD BERGLUND
Telefon 66

N y b y g g n a d  i Kyrkb yn .

Om några år kommer årskullarna vid 
Kyrkbyns skola att öka betydligt. Anta
let födda åren 1944— 1947 håller sig 
över 50. Detta innebär, att i Kyrkbyn 
skulle behövas en dubbel A-skola med 14 
klassrum, om födelsetalet i fortsätt
ningen håller sig på samma nivå.

I varje fall är en snabb utredning för 
nybyggnad i detta skolområde behövlig. 
Folkskolestyrelsen har därför beslutat 
sådan utredning.

Styrelsen anser, att man inte bara bör 
planlägga för skolans omedelbara behov. 
Även andra kommunens lokalbehov, 
t. ex. överlärarexpedition, samlingslokal, 
studiecirkelrum, lokaler för sockenbib
lioteket m. m., bör tas med. Vidare 
skulle municipalsamhällets badhus och 
tvättinrättning kunna ingå.

Ett så stort projekt kräver en ordent
lig utredning och planläggning. Då byg
gandet måste Ske i flera etapper, måste 
särskild uppmärksamhet ägnas proble
met, vad som bör sammanläggas i de 
olika byggnadskropparna. Vidare bör 
badhus och tvättstuga planeras så, att 
det blir minsta möjliga sammanbland
ning beträffande driftskostnaderna. Ett 
bestämt krav bör också vara, att de 
lokaler, som inte direkt hör till skolan, 
får särskild infartsväg och ingång, så 
att skolgården blir fr i  från trafik av 
alla slag.

För att få  fram bästa möjliga lösning 
av detta byggnadsprdblem, har skolsty
relsen fått kommunalfullmäktiges till
stånd att utlysa en arkitekttävling. Då 
kan man få  fram flera förslag och sedan 
ta de bästa detaljlösningarna ur samt
liga.

Orsa municipalfullmäktige har också 
förklarat sig villiga att bidraga till kost
naderna för  en arkitekttävling, så nu är 
det klart att sätta i gång med en sådan.

H. H.

Lindhs Matsalar
Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

Firma BERTIL JONSSON
O LJO N S B Y N  -  T E L . ORSA 346

(JQelam.M.encLeea<s !
Glas, Porslin, Specerier och M anufaktur

Gör som Orsa Skoltidning, iryck hos

Beckm ans Tryckeri
Telefon 247

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

K a l lh o ls f  O r S cBnickerlfabrlic
Tel. 37 M ä s s b a c k e n

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

--------- T eI e f o n 318---------

John Petterssons
Sadelmakeri, Tapelserareverkslad
Telefon 164

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

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

SkoteparaUonet
utföras omsorgsfullt ar

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

Gummiskodon och Cykeldäck
r e p a r e r a s !

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

Stenbergs ^ ett-f tu e tu tp

T R U N N A  -  ORSA

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

tan d u  Viiohem o. Pensionat

Rikstelefon 173
Meddelar alla vanliga badform er 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, 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
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Skolnytt. Stipendiefonden.
Folkskollärarinnan Magda Jenner

i Skattungbyn bar erhållit avsked från 
sin lärartjänst (med sjukpension) fr. o. m. 
den 1 juli 1948.

Till e. o. lärare
inom distriktet under nästa läsår har för

ordnats folkskoll. Mårts Dagmar Hansson 
och Gustav Montelius.

Skol barnsbespisning
blir det i höst även i iStackmora, om det 

lyckas att anskaffa behövliga inventarier 
därtill. Förut har1 det varit bespisning 
endast i Emådalens skola.
Lärarinnan Helga Hahne

har erhållit tjänstledighet även komman
de läsår för tjänstgöring i annat distrikt.
Lokalbehovsprövning.

Skolstyrelsen har beslutat hos Kungl. 
Skolöverstyrelsen anhålla om prövning av 
lokalbehovet för både Kyrkbyns, Hansjö, 
Kallmora (med Nederberga och Åberga) 
och iStackmora skolområden. De gamla 
jättestora träbyggnaderna kosta alldeles 
för mycket i underhåll, och bränslekostna
derna är också mycket stora. Man måste 
därför tänka på att så småningom byta 
ut dem.

Fortsättningsskolan
kommer, sedan folkskolan blivit 7-årig, 

att bli ettårig med 180 timmar för pojkar
na och 225 timmar för flickorna.

Den blir helt yrkesbestämd, för flickor
na i anslutning till husligt arbete (skol
kök), för pojkarna jordbruk och skogsbruk 
eller handel eller snickeri eller metallslöjd 
eller husligt arbete.

Förslag till nytt reglemente för fortsätt
ningsskolan med bl. a. ovanstående bestäm
melser har utarbetats av överläraren och 
efter tillstyrkan av kommunalfullmäktige, 
insänts till Skolöverstyrelsen för faststäl- 
lelse.
överläraren

kommer att få ny instruktion för sin 
tjänst. Förslag härtill har av skolstyrelsen 
insänts till Skolöverstyrelsen för godkän
nande.

När det ska 

något extra

ÅBE

II vara 

gott har

RGS

C h a r k u te r i

Nr 1
ko n tro ll.

allt N i vill ha i mat

väg och delikatesser.

Så ser Sörmedsjöns sko ltom t u t nu . .

. . . och här ä r den s tors la gna u tsikten frå n  skoltom ten 
över O rsasjön.

Sedan förra rapporten från stipendiefon
den har ytterligare några ansökningar om 
stipendier till Hermodskurser beviljats.

Olof Knuts, Vångsgärde (Algebra II), 
Hans Rehn, Lisselhed (Aritmetik),
Stig Olsson, Kyrkbyn (Praktiskmatematik).

Snart stundar sommaren. Den är för 
många liktydig med lov från allt vad läxor 
och plugg heter. Men den energiske och 
framåtsträvande finner snart att somma
ren är en utmärkt studietid. Till dem som 
nu gå med planer på vidare utbildning ville 
jag därför säga: Använd Er av den möjlig
het till studiehjälp, som Orsa Skoltidnings 
Stipendiefond erbjuder.

Stipendiefondens hederslista.
Den sextio åttonde stipendiatet är färdig 

med -sin kurs. Det är: Stig Olsson, Born 
(Praktisk matematik).

S. L.

Musikdiplom.
De första musikdiplomen efter starten 

av musikundervisningen har redan eröv
rats. Det är två flickor i Kyrkbyn:

1. Berit Trygg
2. Britta Kock
Nästa termin få vi nog en lång lista.

Väruers.

u  i  våt?
kan N i knäppa 

underbara motiv.

Köp film  i dag! Ladda kameran 
fö r söndagens utflykt! Välkommen 
in och rådgör med oss om den 
film, som bäst lämpar sig fö r Edra 
önskemål.

F R A M K A L L N IN G , K O P IE R IN G  
FÖ R S TO R IN G A R  utföras 
omsorgsfullt.

T e g  ma n s  Fotomagasin
Orsa, telefon 93

Flyttfåglar från söderns länder 
flyga vid sjöars och åars stränder. 
Blommor och fåglar passar ihop, 
för de är vårens bud allihop.
Det blir så ljust på natten, 
så vi ser lika bra som katten.
Humlor och bin surra.
Vi ropa för våren ett hurra.
Vi hoppa och tralla.
Snart far vi till fäboden att valla.

Sven Åke Eriksson, klass 4.

Nyhet från strömmingsironten:

Bagligen färsk sliftmming och lisfc

Orsa Fisk- & Viltaffär
Telefon 18U

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 75 — 28 maj 1948) 

utgives av Orsa Lärareförening. 
Redaktör: Hj. Hedman, Orsa, tel. 479. 

Postgirokonto nr 13 65 58
Prennmeralion sker genom insällning å 
tidningens poslgiro av kr. 1:40. Skriv lyd- 
ligl namn och adress på girokorlels kupong.

Upplaga 1.900 ex. Beckmans Tryckeri, Orsa 1948 Pris 35 öre.


