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Orsa Skoltidning 30 år
Orsa Skoltidning har nu fullbor
dat sin 30:de årgång. Redaktionen
vill då passa på och uttala ett varmt
tack till alla, som bidragit till att
Skoltidningen blivit vad den är, till
författare och övriga bidragsgivare,
stora och små, till prenumeranter
och lösnummerköpare och -säljare,
till annonsörerna, utan vilkas hjälp
tidningen skulle stå sig slätt, och
sist men inte minst till Beckmans
Tryckeri för all den goda hjälp de
alltid lämnat.
En. sådan milstolpe som 30 år ger
en anledning att stanna ett tag och
se sig om. Red. ser därvid tillbaka
på de gångna åren med känslor, som
är en blandning av tacksamhet, stolt
het och besvikelse. Det är roligt,
att tidningen kunnat hållas vid liv
så länge, och glädjande med all den
beredvilliga hjälpsamhet man mött.
Men ibland blev ett nummer inte
alls som- man ämnat. Då blir man
ledsen. Och någon gång råkade det
bli bättre än man vågat hoppas. Då
blir man glad. Framåt blickar red.
också med blandade känslor, opti
mism, djärva förhoppningar och
missmod. Tjänar det något till att
fortsätta?
Inför 30-årsdagen har red. dels
vänt sig till medlemmarna i Skol
tidningens första red.-kommitté och
bett dem berätta något från tid
ningens första år, dels ställt två frå
gor till tidningens läsare: Tycker Ni,
att tidningen ska fortsätta? och Hur
vill Ni i så fall ha den? (kritik och
förslag).
De ”gamla” redaktörernas svar
finns här intill, och här kommer lä
sarnas: Många svar är identiskt lika,
och alla tycks vara överens om att
tidningen bör fortsätta. Affärsmän
nen betonar, vilket fint annonsor
gan Skoltidningen är, då den ju går
ut till nästan varje hem i Orsa. Någ
ra beklagar, att ingen kommer och
säljer tidn. på deras håll numera.
Försäljarlusten bland skolbarnen
har tydligen avtagit, trots att pro
visionen höjts med hela 100 % —
från 5 till 10 öre! Orsabor på an
nan ort framhåller tidningens be
tydelse som förbindelselänk med
hembygden. Vi citerar ur några av
de många svaren:
F. Folkskollär. And. Boberg sä
ger: Någon kritik har jag inte att
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komma med, snarare beröm. Jag har
glatt mig, varje gång tidningen
skulle komma.
Evald Larsson, Malsjö skola skri
ver: . . . mera intervjuer med gamla,
helst på orsamål. Och han är inte
ensam om att efterlysa orsamålet.
Robert Bloom, Viborg, säger:
Skoltidningen är bra. I synnerhet
när skolstyrelsen får yttra sig där.
Torsten Pers i Sundsvall skriver:
Om det finns några möjligheter,
hoppas jag, att ticiningen utges ock
så i fortsättningen. Som orsabo i
förskingringen läser jag praktiskt
taget varje rad i tidningen och har
gjort det under en lång följd av år.
Det är kanske inte så märkvärdigt,
eftersom jag har i gott minne hur
jag själv deltog i försäljning av det
första numret med Lenners illustra
tion på första sidan (Det var Axel
Roséns. Red. anm.) Tidningen har
nog blivit allt bättre under senare
år. Intervjuer med gamlingar och
skildringar från gångna tider har
oftast mycket att ge och knyter väl
an till de dagsfärska bidragen under
”När vi sitta i vår bänk”. Det kan
kanske tyckas underligt, men det
allra första som jag tittar på, när
tidningen plockas fram ur omslaget
är ”Skolnytt”. Där finns ett utmärkt
koncentrat av vad som hänt och
av vad som planeras, och mellan ra
derna kan mycket mer utläsas, t. ex.
om hur vissa byar avfolkas, och hur
andra får ha sin skola kvar. Då och

VÅRSKOR
för stora och små!

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

Liljas Damfrisering
nu i ny trevlig lokal på
Borngärdet.

M aja-G reta Holting
Tel. 403 06
Gör ett besök, det lönar sig!

då skymtar också från barndomen
kända namn fram, på senare år allt
oftare i samband med uppgiften att
de avgått med pension.
Ett litet önskemål har jag. För
sök att också i fortsättningen åt
minstone sporadiskt ta med några
spaltmillimeter orsamål. Då kan
man ha så trevliga språklektioner
med de egna småttingarna.
Från Skara skriver Gustav Lid
berg: Man kan knappast tro, att 30
år gått sedan den förväntansfulla
dagen i skolan, då vi fick första
exemplaren av Orsa Skoltidning till
försäljning. Några övertalningsmetoder behövde inte tillgripas för att
bli av med tidningarna. Visst ska
tidningen fortsätta. För oss orsabor
i förskingringen kommer Skoltid
ningen som en kär hälsning från
hembygden. Men tidningen bör nog
koncentrera sig på vad som har med
skolan att göra. Passionsspelen i
Oberammergau — för att ta ett
exempel från senaste numret — kan
för all del vara intressant läsning,
men sådant matas vi med tillräck
ligt ändå i andra sammanhang. Av
delningen ”När vi sitta i vår bänk”
bör givetvis vara kvar. Därutöver
trevliga reportage och populärt lag
da redogörelser om enhetsskolan och
annat aktuellt. Men inga tråkiga
fackartiklar. Det ska vara sådant,
som alla kan läsa.
Rektor Hellman har Skoltidning
ens allra första nummer framför sig
och pekar på en artikel: ”Föräld
rarna har ordet.”
— Se här! Jag hade äran att få
medverka redan vid starten. Och
det nöjet hade flera med mig. Rek
torn bläddrar till ”Barnens egen av
delning” och sätter leende fingret
under rubriken ”Dvärgen Bill Samos”, en liten saga, signerad Gun
nel Hellman, klass 4 — hon, som
med boken ”Röster en sommar” ny
ligen debuterat som författarinna —
Gunnel Ahlin.
— Tänk, så roligt det måste vara
för barnen att fl se sina små alster
i tryck i en riktig tidning. Skoltid
ningen har alltid varit en intressant,
värdefull och välkommen publika
tion. Den utgör en välbehövlig kon
takt mellan skolorna, dess ledning,
lärare, elever och hemmen. Jag hopForts. ä sid. 23.
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Pet
kostar
ingenting:
Skoltidningens första redaktion samlad i Stockholm 1961. Från vänster: Einar Nordland, Erik
Göransson, Lisa Ihrmark och Karl Wennberg.
Foto: stud. Anders Göransson

Vi som började
Med anledning av Orsa Skoltid
nings 30-årsjubileum hade den nu
varande redaktören föreslagit, att
den första redaktionen skulle sam
las. Vilket alltså skedde den 21 feb
ruari 1961 — i Stockholm, där fyra
medlemmar f. n. bo och bygga. Där
var först och främst Karl Wenn
berg, som var redaktör under de
första åren. Han gav tidningen dess
stil och uppläggning och satte med
sin personliga färg sådan fart på
den, att den blivit till en livsbe
tingelse för orsaborna. Han var lä
rare i Kallmora 1930—-1939 och
flyttade sedan till Stockholm, där
han arbetar som direktör för Godtemplarorden i Sverige.
Vi var inbjudna till Lisa Ihrmark,
f. Lorenz. Hon var ju lärarinna i
Kyrkbyn 1924—1935, och i Skol
tidningen skötte hon bl. a. om av
delningen för barnuppsatserna. I
Stockholm är hon nu tillsynslärare
vid den nybyggda Eiraskolan på
Kungsholmen. Vidare var där Einar
Nordland, som under åren 1925—
1937 var lärare i Slättberg och nu är
lärare i Stureby skola i Stockholm.
Slutligen fanns ju också underteck
nad med, som förut var klockare i
Orsa 1924—4947 och som nu är
musiklärare vid Stockholms sångklasser och därtill församlingsmusiker i Årsta och ledare för en privat
musikskola.
Vi stortrivdes nu som vi gjorde
tillsammans under de första redak

tionsåren. Det strilande goda humö
ret fanns fortfarande kvar hos vär
dinnan och de övriga. Ämnet dal
folk i Stockholm avhandlades bl. a.,
och historierna avlöste varandra.
Här är ett par av dem:
Organisten Holmström i Wåmhus
kom åkande i sin bil i Stockholm
men råkade köra mot rött ljus. När
han blev stoppad av trafikpolisen
och tillfrågad om orsaken, svarade
han: Jag trodde, att det röda ljuset
endast var för stockholmarna.
Och den här om Spännar Hans
från Hansjö, som sålde orsavävnader landet runt. Hans bil stod först
i en bilkö, som stod och väntade
vid en gatukorsning. Då polisen
gjorde signal för körning vidare,
stack han ut huvudet och ropade
till polisen: Wi kumum, wi kumum!
Vi i den första redaktionen utta
lade vår glädje och tillfredsställelse
över att Skoltidningen kunnat leva
i de trettio åren och önska tidning
en fortsatt framgång.
Erik Göransson

...att spara
Tvärtom: att spara ger — och inte
bara pengarna man spar. Spara ger
glädje, glädjen att få det man ön
skar sig, antingen det är en ka
mera, en moped, en symaskin . . .
Sätt in regelbundet på sparbanks
boken, så blir det resultat.

HEMORTENS

SPARBANK
ger förmånlig ränta

Kopparbergs Läns
Sparbank
ORSA

Tel. 402 66

Exp.-tid:
Vard. 10 — 14, Lörd. 10 — 13

Advokaten

Harry Bomans Plåtslageri

C U R T C A R LS T R Ö M

Tel. 404 65, verkst. 415 29
Järnvägsgatan, Orsa

ORSA
Kontor 2 tr. Hotell Orsa
Tel. 410 26, 41017
Kontorstid 9.oo — 17.oo

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris
beräkningar.
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Det finns alltid
något gott till kaffet
hos

C. G. Nyströms
Vårens m odefrisyr...
Vi presentera den med
rätt utförd klippning

För Er som tänker till
bringa Påsken sport
ande ha vi ännu ett
stort urval S P O R T 
K L Ä D E R i lager.
För Er som tänker på vårens
nya mode kan vi visa upp en
hel del VÅRNYHETER.

Aug. Larsson

kb

Manufaktur — Damkappor
Herrekipering
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M edenenkel tulipan...
Det närmade sej den 15 februari.
Jag höll på med att deklarera och
hade just funderat ut en, som jag
själv tyckte, lämplig summa att upp
ge som årsinkomst i min deklara
tion, då telefonen häftigt ringde. —
Det var en välkänd röst från Orsa.
Redaktören för Orsa skoltidning
ville påminna om att tidningen ifrå
ga snart skulle fylla 30 år, och så
blev det överenskommet att jag
skulle försöka berätta några orsaminnen i det kommande jubileumsnumret.
— Orsaminnen? De många ryn
korna i min panna jämnades ut och
jag drömde mej tillbaka till den
lyckliga tiden, då jag var ung och
lärare i Orsa. Det ansågs för en stor
förmån på den tiden att vara man
talsskriven i Sveriges rikaste kom
mun. Det innebar skattefrihet, när
det gällde kommunalskatten, och
den statliga skatten kunde man inte
heller klaga på. Min första skattse
del lydde på 106 kronor. Mer ford
rade inte staten av en fattig skollä
rare. Det var år 1926 — det var fö
re Wigforss. En lärares lön var vis
serligen inte så hög då som nu, men
det man tjänat ihop fick man be
hålla, och det var ju ”sunt och
friskt”. Det skulle onekligen vara
mycket intressant att göra en jäm
förelse mellan skatterna förr och nu,
men det ska vi väl ändå inte göra.
Det lär inte vara bra för matsmält
ningen att bli upprörd och så kan
ske man skulle frestas att svära, och
det är rått och obildat.
Ibland brukar jag berätta för mi
na nuvarande elever om Orsa. Jag
berättar bland annat om finnskogar
nas mystik, om trolltjärnen och
hjortronmyrarna, där björnarna än
nu lufsar omkring. Då nämner jag
sådana namn som Pilkalampinoppi
och Korpimäkilampipuro. Det im
ponerar alltid. Men framför allt bru
kar jag framhålla orsaborna som ett
mönster, när det gäller ärlighet och
redbarhet. Under alla mina år i Or
sa behövde jag aldrig låsa en dörr —
berättar jag — för stöld och inbrott
hörde man aldrig talas om däruppe.
Min cykel, för att ta ett exempel,
kunde stå olåst var som helst och
hur länge som helst utan att någon
rörde den, ty alla respekterade den
enskilda äganderätten. Allt detta lå

ter som en saga för barnen i Stock
holm, där man stjäl som korpar.
Med ett finare namn kallas det visst
för att ”låna”. Ingenstans i Sverige
”lånas” det så mycket som i Stock
holm. Min gamla orsacykel, för att
återgå till den, har för längesedan
firat 30-årsjubileum och genom
sträng sparsamhet har jag kunnat
köpa mej en ny. Men aldrig skulle
jag våga ställa den ifrån mej olåst,
inte ens i min egen skola.
En annan god egenskap hos orsa
borna är deras stora gästfrihet. I
Slättberg, där jag hade min skola och
min bostad, blev jag snart hemma
stadd. Jag gick ur gård och i gård
och kände mej alltid välkommen.
Jag kom som en främling men blev
mottagen som en infödd, fastän jag
i likhet med Karl XIV Johan aldrig
riktigt kunde lära mej tala landets
språk. Slättberg är en vacker by med
många gårdar och i mitten av byn
ligger Bengtargården, som var lik
som ett kulturcentrum. Där samla
des både adel, präster, borgare och
bönder — mest de senare. Hit kom
en del bybor om kvällarna och reso
nerade kommunalpolitik eller berät
tade ”iglor”. Och skollärar’n fick
vara med och snusa ur BengtarEriks näverdosa — silverdosan an
vändes bara vid högtidliga tillfällen.
Orsaborna är mycket musikaliska.
Ofta var det musik och sång i det
hemmet. Ibland kom Gössa-Anders
med dotter dit och spelade allmoge
låtar tillsammans med Nissa-Erik,
som endast vid sådana tillfällen tog
sin fiol från väggen. — Nu har hans
fela för längesedan tystnat.
Regelbundet samlades byns kälingar och kullor till symöten i de
olika gårdarna, och då var alltid nå
gon präst med och svarade för un
derhållningen. Det var antingen Ot
to den vänsälle eller Axel den hugstore. Den förstnämnde var på den
tiden prost i Orsa, och en dag kom
han upp till Slättberg för att inspek
tera skolan. Skolläraren, som inte
väntade något besök, hade åkt ned
till Kyrkbyn i ett viktigt ärende.
När prosten kom in i skolsalen, var
katedern tom, men barnen satt all
deles tysta och skrev välskrivning.
Först dagen därpå berättade barnen
för läraren, att det varit inspektion.
Forts,

å

sid. 22.
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Till flydda tider återgår. . .
I nattens sena timmar sitter jag
med en av mina käraste böcker
framför mig: Orsa Skoltidning
1931—1939, en gåva av redaktions
kommittén 1939, då jag lämnade
Orsa. Redaktionskommittén i sep
tember 1939 bestod av Hjalmar
Hedman, Hanna Belin, Daisy Holton, Axel Rosén och Ernst Keding.
Och nu — på order av redaktö
ren 1961 och efter'ett utomordent
ligt trevligt sammanträde med re
daktionskommittén av 1931 — ska
jag försöka plocka fram några min
nen från det första 10-talet av Orsa
Skoltidnings levnad.
Första redaktionskommittén ja.
Det var med en viss osäkerhet vi
häromkvällen i Stockholm försökte
att erinra oss, vilka som var med i
den. Ett är säkert: Erik Göransson
var med. Han tog initiativet även
om det var Einar Nordland, som
fick föra fram det vid Orsa lärar
förenings sammanträde. Och den
lärda, glasögonprydda storken, pla
cerad på första sidan av första num
ret, ”Pris 35 öre”, den är signerad
Axel Rosén. Och faktiskt: den första
sidan står sig ganska gott även 1961!
Orsa Skoltidning har alltid velat
vara på alerten. Så var det också
1931. Första bidraget var ett radio
föredrag vid Orsa-afton 9 november
1930, hållet av kyrkoherde Axel
Hambrteus och naturligtvis avhand
lande Orsa. Vad annat skulle Orsa
Skoltidning börja med än att för
sina egna presentera det käraste de
hade och har: hembygden!
Annars har jag inte mycket att
minnas av detta nummers tillblivel
se, ity att med det hade jag ingen
ting att göra. Annat än att natur
ligtvis med hjälp av skolbarnen i

. . .

överallt
har Ni

Kallmora sälja numret. Och det
minns jag gick lätt. Vår upplaga
gick åt i ett huj.
Och så erinrade Erik mig härom
kvällen om, att jag var starkt kri
tisk mot det första numret, att det
inte var tidningsmässigt, att det var
för breda spalter o. s. v. Ja, ja, man
var ung då och hade inte redigerat
så många tidningar.
Men andra numret, daterat 20 no
vember 1931 och prissatt till 30 öre,
det var jag med om att göra. Och
det syns sannerligen på första sidan.
Ty sannerligen står inte min egen
Maria där i orsadräkt vid Skattungbyns höjder, tecknad av vår gemensamme vän Birger Ohlsson. Det står
visserligen ”Orsa -31” under namn
teckningen, men Birger Ohlsson var
från Stockholm och hade gästat oss
under sommaren.
Det numret var julnummer och
då inleddes en tradition som jag
tror har stått sig genom alla 30
åren: I julnumret skall en av orsaprästerna skriva en julbetraktelse.
Och så började Per Wikner, hand
landen, f. d. småskolläraren och re
daktören för tidningen Dalmasen
sitt medarbetarskap genom att be
rätta om Orsa lärarekår och dess
röda rum för en 60 år sedan.
Vart har förresten Per Wikners
Dalmasen tagit vägen? Har Eric
Borgert de tidningarna i sockenar
kivet? När jag varit i Stockholm
ett par år fick jag veta av en känd
medlem av Vita Bandet, Emelie
Rathou, att hon hade samtliga år
gångar av Dalmasen, som hon för
värvat av Per Wikner. Men vart de
tidningarna tog vägen, när Emelie
Rathou gick bort det vet jag inte.
För andra numret var Karl Wenn

Se och provkör Volkswagen
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— årets stora
m-o-t-o-r-h-ä-n-d-e-l-s-e

inpå knutarna

berg, Erik Göransson och Lisa Lo
rentz redaktionskommitté och Dai
sy Holton annonschef — så nog har
åtminstone den sistnämnda beford
rats!
I detta nummer hade vi en vin
jett ”Föräldrarna har ordet”. Vi
trodde att vi skulle få en massa bi
drag under denna rubrik. Men pyttsan vad vi bedrog oss! Det var lät
tare att gå och tala vid läraren di
rekt än att skriva inför alla män
niskor.
Lärarkåren försökte också redan
i nr 2 av Orsa Skoltidning att kom
ma till tals med skolrådet, som skol
styrelsen hette på den tiden. Det
var en nidvisa om skolrådet, som
Einar Nordland föredrog vid samkvämet i prostgården under årets
lagstadgade sammanträde. Vågar lä
rarna nu säga ett sanningens ord
till skolstyrelsen eller sker det en
dast genom representanter?
En ganska lång tråd genom många
nummer var skolminnen av Per
Wikner och andra. Och till det än
damålet letades det också fram åt
skilliga gamla skolkort, som klichérades och publicerades. Jag hoppas
till mångas glädje.
I det tredje numret kom en ru
brik, som har återfunnits i varje
nummer därefter: ”Skolnytt”. Jag
skulle tro, att lärare och barn i Orsa
genom Orsa Skoltidning har blivit
ganska väl orienterade om de vikti
gaste besluten som Orsa sockens
folkskolestyrelse fattat genom åren.
— Förresten presenteras den första
folkskolestyrelsen, vald av kommu
nalfullmäktige, i det nummer som är
daterat mars 1932 ■
— alltså för 29
år sedan.
De många reseskildringar, som va-
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Fin-fin NORSK S ILL
nu i lager

Wikners Eftr.
Tel. 440 02
Holen

Tonårspermanent
utföres fördelaktigt

Nya Damfriseringen
Kerstin Olsson
Tel. 404 53

CYKLAR x MOPEDER
av ledande märken
K örkortsfria scooters
sensationellt lågt pris

NYA JÄ R N H A N D ELN
Tel. 402 52

ALLT FÖR PÅSKBORPET
finner Ni hos

ERIKSSONS LIVS
Tel. 402 33

NY ORGEL för moderna hem och
skolor. Allt i musik. Gör ett be
sök i vår nya affär i Orsa.

F:a Piano-Nisse
Nils Klockar
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rit införda i Orsa Skoltidning under
årens loppi inleddes i marsnumret
1932 med att Lisa Lorentz berätta
de om en fjällvandring.
En lång rad av framstående för
fattare har framträtt i Orsa Skol
tidning. I numret maj 1932 är det
en god representant för Orsa Södra
= Mora, som framträder och berät
tar om Per Wikner. Det är redak
tör Anders Pers. Det skedde i an
slutning till meddelandet om att
Per Wikner avlidit den 10 april
1932.
Kand. Gottfrid Eriksson berättar
om en dag i lägret. Skulle han be
rätta något nu, så bleve det väl om
en dag i prästgården i Bjursås, där
han regerar med namnet Fryking.
Orsa Skoltidning har berikat arbetsmaterielen för folkskolan i Or
sa. I maj-numret 1932 har vi det
första: en karta över Orsa socken.
Den är svår, ty det är en blindkarta.
När jag skulle ha en omslagsbild
till oktobernumret 1932 ville jag
gärna ha en älgbild. Jag vände mig
till chefen för Orsa besparingsskog
och ville ha hans hjälp. — Då får
Du går söderut, ty här skräms älgar
na i skogen, så att ingen kan ta en
bild av levande älg på nära håll, —
blev svaret.
Orsa Skoltidning har nog också på
sätt och vis ingripit i det kommu
nala livet och påverkat besluten
där. Så står det i ett nummer 1932
om att ”laga tänder är förståndig
sparsamhet”, en intervju med kom
munalpampar i Orsa. Sedan var det
svårt för många av dem, även om
de var sparsamhetsvänliga, att rösta
nej när frågan kom upp till vote
ring.
Och i nummer 3, 1932, presente
ras Orsa Skoltidnings stipendiefond
av initiavtivtagaren Erik Göransson.
Hur många är det som nu gått ige
nom fullständiga korrespondenskur
ser tack vare Orsa Skoltidnings sti
pendiefond?
Nere i Karlstads stift har vi en
mycket framstående kyrkomålare.
Han heter Oscar Jonsson. Julnum
ret 1932 prydes av ett original av
denne Oscar Jonsson, som han
skänkte Orsa Skoltidning tack va
re att redaktören var god vän med
en god vän till Oscar Jonsson.
Ja, Orsa Skoltidning har varit
platsen för många uppgörelser. Men
mera sällsynt var väl i alla fall en
familjeuppgörelse. Julnumret 1932
har dock en sådan tilldragelse: Spegel-Anna — väl känd och uppskat
tad av 30-talets orsabor och dalfolk

över huvudtaget — skriver där på
leksandsmål glimtar ur Daniel Spe
gels liv och leverne i anledning av
hennes broders 50-årsdag. Och Da
niel Spegels son illustrerar artikeln.
Det är också en annan leksandsbo som framträder i detta nummer.
Per Johannnes skriver om hur det
var att vara skådespelare för en vec
ka, då han var Falu gruvfogde i
Ludvig Nordströms Gustav Adolfsspel ”Vi” på Dramaten.
Orsa Skoltidning gjorde som så
många andra tidningar: tog läsarna
till hjälp för att bli bättre. Sålunda
utlyste vi en teckningstävling och i
nr 1 1933 återges det vintermotiv
från Kallmora, som hade belönats
med 2:a pris. Jag kan sannerligen
inte erinra mig varför vi inte bör
jade med den teckning som fick l:a
pris.
I det numret kommer en verklig
godbit, en så fin godbit att vi inte
begrep då, hur bra den var. I en in
gress till en artikel med rubriken
”En scen från Orsa järnvägsstation”
säges följande: ”1 den unga förfat
taren Harry Martinssons senaste
bok, Resor utan mål, finna vi en
novell med rubriken Rio, varur vi
anföra utdrag”. Och utdraget är
helt enkelt en scen från väntsalen i
Orsa, och hur han ger sig ut på
”Orsas bygata” på väg till ett kafé
med en tvåkrona, som han fick av
en person i väntsalen.
I det numret har vi en novell på
norska, ”En lärepenge”. Den är skri
ven av den kända norska författa
rinnan Kirsten Brunvoll. Långt ef
ter 1933 skulle jag träffa Kirsten
Brunvoll och hennes familj. Det var
1945. Då kom hon, hennes man och
en av sönerna till Stockholm, räd
dade alla tre ur nazisternas koncen
trationsläger i Tyskland av Folke
Bernadotte-aktionen.
I det numret skriver också dåva
rande sekreteraren i Svenska Natio
nalföreningen mot tuberkulos med.
dr Gustaf Neander om Skolåldern
och tuberkulosfaran. Dr Neander
hade varit i Orsa och hållit föreläs
ningar på kallelse av Mässbackens
SGU-avdelning. Och då passade jag
naturligtvis på att få löfte om en ar
tikel till Orsa Skoltidning. — Jag
undrar om de många, som inte vå
gade gå och höra ett föredrag om
tuberkulosfaran, vågade läsa arti
keln om tuberkulosfaran i skolål
dern.
Hur många av dem som nu läser
Orsa Skoltidning vet om, att länets
nuvarande hövding, Gösta Elfving,
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medarbetat i ett av våra tidigaste
nummer? Det var i nr 3, 1933, som
dåvarande redaktören Gösta Elfving
skrev en artikel om barn och film.
Det verkar som om redaktören
tyckte att det var brännbara åsikter,
som fördes till torgs av hans nyvun
na vän, eftersom det i ingressen säges, ”att åsikterna får givetvis för
fattaren stå för personligen”.
I nr 4, 1933 medverkade den fin
ländske skalden Bertel Gripenberg.
I det numret har vi tryckt av hans
dikt Till Pilkalampinoppi — Blecktjärnsklinten, som är ett blad ur
gästboken i brandtornet på Pilka
lampinoppi, skrivet den 16 juni
1919.
Den 20 november 1933 fyllde
Selma Lagerlöf 75 år. Orsa Skoltid
ning försökte få ett bidrag av för
fattarinnan. Men hon skrev ett vän
ligt brev och sa, att hon inte hade
möjlighet bistå oss med det. Men
från Bonniers förlag fick vi en bra
kopparfällning med författarinnans
bild att sätta in i tidningen.
1931 var jag på en kurs i Norge
och träffade då Kirsten Brunvoll.
Det var anledningen till att vi ha
de en artikel av denna norska för
fattarinna. 1933 var jag på en nor
disk kongress i Lillehammer och
träffade då en danska: Soffi Lausten. Hon var också författarinna.
Och därför har Orsa Skoltidning i
nr 1 1934 en artikel av Soffi Lausten
om en dansk skola.
Och tänk att i det numret står
det, att Erik Torsell valts till kom
minister i Skattunge församling med
549 av 594 avgivna röster! Och det
trots att han sjöng visor till luta vid
ett skollärarbarns dop i Kallmora,
när han vikarierade i Skattungbyn!

I avdelningen ”Från skolbänken”
får Olle Keding nu sällskap av Benkt
Granholm, som också blir en flitig
författare, på denna viktiga del av
Orsa Skoltidning.
Och nu ser vi en följd av redak
törens kontakt med dåvarande Ra
diotjänsts
skolradiochef Henrik
Berglind. Tidningen återger en liten
artikel ur Röster i radio, som hand
lar om en studiecirkel i Kallmora
skola, försedd med en bild av fem
allmogeklädda
cirkelmedlemmar
kring en äkta dalakista med en radio
av modell 1933 på locket.
Det är så många minnen som
kommer över en, när man tittar på
dessa blad och ser på dessa artikel
rubriker och bilder.
T. ex. hur Helena skrev ett helt
kåseri i Dagens Nyheter om en rub
rik i Orsa Skoltidning 18 maj 1934.
Men så var det också en rubrik, som
redaktören var väldigt stolt över:
Pilkalampinoppiminnen.
För orsaborna var ju inte detta så märk
värdigt, men jag undrar vad den
stockholmska, som skriver rent det
ta It mig, får för tankar och asso
ciationer när hon hör ordet.
Nr 4, 1 december 1934, minns jag
så väl. Jag hade hela numret klart
och var nöjd och belåten. Och på
söndagen skulle jag resa till Vikar
byn och föreläsa på godtemplarlogen där. Då nåddes jag tidigt på
söndagsmorgon av budskapet om
att gamle vännen C. F. Pettersson i
Skattungbyn gått hädan. Vi kunde
inte ge ut tidningen utan att tala om
detta. C. F. Pettersson hade verkat
ett långt liv i Skattungbyn och gjort
en mycket betydande insats i Orsa
skolväsen — då måste vi också ha
en artikel om hans gärning i det

nummer, som skulle komma ut om
14 dagar. Det blev helt enkelt att
göra om numret, och Otto Berggren
skrev en varmhjärtad och god arti
kel om sin gamle vän.
Ja, nu ser jag att jag har fått en
ny vän: Paul Lund, ty i nr 4 1934
finns en dikt av honom.
I mitten av 1930-talet var det in
te så vanligt som det är i början av
1960-talet att göra utlandsresor. När
därför en lärarinna i Sollerön, Lilly
Sterner i Gesunda, sökte och fick
plats i Paris, så blev det anledning
till många resebrev i Orsa Skoltid
ning. Det låter väl käckt med rubri
ken ”En flicka for till Paris”? Och
hur självmedveten är inte under
rubriken: ”Från vår Paris-korres
pondent.”
Häromdagen (1961) hade Dagens
Nyheter en stor artikel om Alfred
Lif. Ni må tro att det var med stor
stolthet som Orsa Skoltidning i april
1935 tog in bilden av en populär
Orsapojke och denne berättade om
sina tävlingar. Det året var Lif
svensk mästare på 5 mil.
Två viktiga nyheter i nr 3 1935.
Aktuell professor och nyvald sena
tor — född i Skattungbyn. Det gäl
ler Gunnar Myrdal, som det året
invaldes i första kammaren. Och
den ^ndra nyheten är att vid Nor
diska skolmötet i Stockholm pre
senterade Orsa Skoltidning en egen
monter. Axel Rosén hade gjort hu
vudparten av den. — Och till den
sista notisen kan vi lägga det, att
Orsa Skoltidning faktiskt var in
bjuden att ordna en utställning vid
detta tillfälle.
Orsa Skoltidnings julnummer 1935
betraktar jag med alldeles särskild
ömhet. Det prydes av en bild, som

< £ > enne

gam le d a la krig a re u p p skatta
de jä rn e t som m aterial i sitt vapen och
som skydd mot fienden. Säkert skulle
han ha uppskattat nutidens go d a järnhandelsservice, kvalitén hos nutida jä rn 

va ro r och betrakta t

som representant för det bästa i
branschen
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Vägen till körkortet
bäst

genom

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa
Teori tisdagar och torsdagar kl 19
Lokal: Brobergs Affär, 1 tr.

FÖR VÅRENS SLASK!

Gummistövlar
G islaved

KONSUM
Ovan Siljan

Glad Påsk
b lir det när man
e kiperar sig i
vårnyheterna från
Barngarderoben
— välsorterad
barnaffär, d ä r även
mamma kan köpa
sig klänning, kjol
och blus.

17
r v ? " ''

Garderoben
Lennart

Ol sson

Tel. 40219
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Axel Rosén är mästare till. Den kal
las helt enkelt för Lappflickan.
Skolminnena är en röd tråd ge
nom alla årgångarna. Erik Görans
son har i flera nummer återgivit
Erik Erikssons vittnesbörd om de
första skolorna i Orsa. Sedan kom
K. L. Larsson och berättade skolminnen i flera, flera nummer.
I första numret 1936 bereddes
folkskolestyrelsens ledamöter tillfäl
le att säga sin oförgripliga mening
om det sjunde skolåret och till tack
sattes in riktigt bra enspaltsklichéer
av dem, som då var med i skolans
beslutade församling.
I ett nummer hade återgivits Tor
sten Fogelqvists karakteristik av orsapubliken på föreläsning. Det var
inte precis några hedrande ord. Och
nu har Skoltidningen frågat ett stort
antal föreläsare och framstående så
dana ”Är orsaborna stela och tillknäppta?” Svar får vi så småningom
av Harry Blomberg, Karl Sporr,
Giovanni Lindeberg, Anders Olsson
i Mora, Laura Petri, Sven V. Berg
gren, Karl Linge och Carl Cederblad.
I nr 2 1936 talades om de första
lektionerna i trafikkultur i skolorna
i Orsa. Det var ombudsman K. G.
Eriksson från MHF som höll dem.
Och naturligtvis är Orsa Skoltid
ning, alltid med sin tid, framme och
intervjuar Kåge.
Orsa Skoltidning försökte att då
och då få en dikt, original, av goda
författare. Julnumret 1936 hade vi
lyckats få Nils Bolander att skänka
oss sin dikt ”Mot jul”.
Då skrev också författarinnan Vi
ra Eklund en novell om ”De välsig
nade ungarna”. Vira Eklund var då
tjänstgörande lärarinna i ösmo.
Jag undrar förresten om nuvaran
de redaktören i någon av Stock
holms veckotidningar, hon heter
Gunilla Borgström, kommer ihåg
att hon har skrivit en artikel i Orsa
Skoltidning. Hon var inte så gam
mal på den tiden, så hon fick sitt
bidrag placerat på barnavdelningen.
En annan lärare och godtemplarvän presenterar en dikt i nr 1 1937:
Sven Bergman i Vadstena.
Orsa har aldrig varit litet, orsa
borna har aldrig varit buskablyga.
Är det någon annan socken eller
kommun i vårt land, som presen
terats så utförligt i radio, när skolradion var ny, som Orsa gjorde ge
nom de fyra program som sändes
den 29 januari, 1, 3 och 5 februari
1937. Ja, jag bara frågar. Manuskrip
ten publicerades sedan i fyra num

mer av Orsa Skoltidning och bildade
stommen i den arbetsbok i hembygdskunskap om Orsa, som utgavs
i form av särtryck ur Orsa Skol
tidning.
Det var roligt att vara med och
planlägga dessa program. H ur villigt
kom inte alla och hjälpte till både
med att göra iordning manuskript
och att agera framför mikrofonen.
Sedan erinrar man sig också det, att
det var ju inte så genomäkta allt
sammans. Jag minns hur vi stod på
skolgården i Kallmora och talade
om den varma gröna mossan här i
slipstensgruvorna. Jag såg då inte
annat än vanliga skolgården, när
jag försökte att lära farbror Olle
något av slipstenshuggning.
När Ernst Keding fyllde 50 år
den 4 juli 1937, utgav Orsa Skol
tidning ett extranummer i 150 num
rerade exemplar till ett pris av 1
krona med ingående beskrivning av
vederbörande jubilar under mottot
”1 Spanien har de sina tjurfäkt
ningar, i Tyskland sina dueller och
1 Sverige har ni era 50-årsdagar”.
Bilder ur familjealbumet ställdes
godhetsfullt till förfogande av Ernsts
maka och barn.
När sedan prosten fyllde 70 år,
dl blev det ett ännu större num
mer.
I prostnumret hade vi också en
intervju med Hanser-Lina Görans
son, som då debuterat på Operan.
Orsa Skoltidning har inte bara
varit resebeskrivningar, religiösa be
traktelser, dikter, de har också haft
ett socialt inslag. T. ex. reportaget
Ett besök i timmerskogen. Det till
kom så, att Axel Rosén och redak
tören sa åt Anders Montelius, att nu
ska vi fara upp till Finnmarken och
se på timmerhuggare och timmerkörare. Och Anders Montelius tyckte
det var skojigt att köra bil, så han
skjutsade iväg oss ditupp. Och Axel
Rosén tyckte det var roligt att fo
tografera med Orsa Skoltidnings ny
inköpta kamera, så han tog en mas
sa bilder. Och mellanrummen mel
lan bilderna fick redaktören fylla
ut med text.
Och så kom Arkivskrap, utställ
ningen som godtemplarnas studie
cirkel och Orsa Skoltidning gjorde
tillsammans och som blev ur
sprunget till Orsa sockens föredöm
liga fotoarkiv. Från det nummer, nr
2 1938, i vilket utställningen pre
senterades av Orsa Skoltidning,
minns jag tydligast omslagsbilden.
Det är en hästskjuts på ”Orsas by
gata”. Men det var många, som
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tyckte att det skulle ha varit en
vackrare bild. För oss var det hu
vudsaken att det var en gammal
bild, så att den illustrerade vad ut
ställningen handlade om: arkivskrap.
Den utställningen blev en framgång,
både genom att det var så många
som frivilligt arbetade och plockade
fram bilder och andra arkivalier som
låg spridda här och var, genom att
så många ville se utställningen —
det gick inte att stänga den efter
14 dagar, som vi hade beräknat, utan
vi var tvungna att hålla den öppen
hela sommaren — och för att den
sedan fick en uppföljd i fotoarkivet.
I samma nummer göres två vik
tiga frågor: Vem blir den första
överläraren i Orsa skoldistrikt? och
Vem blir komminister efter Widgren? Den senare frågan löstes ju
ganska lätt, men den förra frågan
vållade stridigheter. Vi ska inte brå
ka om den nu.
Nr 3 1938 pryddes med en vacker
bild av en konfirmand i Orsa. Men
jag fick mig en ordentlig skrapa av
prosten: ”Här har jag nu i många
år sagt, att det inte ska vara blom
mor till konfirmanderna. Och så
kommer Du och sätter på första si
dan en bild av en Orsakulla, en kon
firmand, och en konfirmand med
blommor! Du raserar i ett nafs vad
jag försökt att bygga upp under
många år!”
Barnens Dagsnumret 1938 minns
jag att jag redigerade, när jag hade
tillfällig tjänstgöring i Stockholm
— det som sedan blev inledning till
mitt nuvarande arbete. Men Bar
nens Dagsnumret stannade inte i
Orsa. Det talade både om en Amerikaresa och om en Orientresa. Orsaborna har alltid varit ett farande
folk.
Och så var krigets skugga över
hängande. Nr 5 1938 citerar Geijers
ord om ”De väldiga herrar, som slår
riken och byar omkull”.
I nr 1 1939 återkommer Birger
Ohlsson med illustrationer till en
dikt av Kerstin Hed ”Vandring i en
bok”. I det numret återfinner vi ett
mycket känt namn: Jan Carlstedt.
Han berättar på barnsidan om en
1O-örings historia.
Och 1939 skriver Gylling om ”1
krigets skugga”. Då är skolorna för
läggningar för landsstormen.
Och då for jag till Stockholm.
Men Orsa Skoltidning minns jag
med stor glädje och hälsar er alla,
gamla vänner i Orsa!
Karl Wennberg

Klass 7 i Hansjö
Främre raden från vänster: Krister Danielsson, Lars Bäckman, Hasse Nääs, LarsErik Ersson, Sten Mattsson, Lennart Hansson och Agneta Hansson.
Andra raden: Kennet Nohrin, Inger Hansson, Monika Lindström, Louise Mårts,
Berit Kvarnlöf, Carina Granath, Margareta Berglund.
Bakre raden: Bernt Nääs, Sven-Åke Jakobsson, Benny Ohlsson, vik. mag. N. A.
Holmström, Hans Tönnberg, Åke Spännar och Nils-Erik Hansson.

k v a tiM i v a rje sam

Ett gott råd när det
gäller köp av

TV
Vänd Eder med förtroende till
oss. Dä erhåller Ni den bästa
och snabbaste servicen för in
stallation och reparation. Gra
tis får Ni även fackhandelns
TV-försäkring, som även inne
fattar skador uppkomna å eller
genom TV-antennen.

RADIO 3$ BANDINSPELARE
Grammofonskivor ^ Service

I DAG
—

konfirm ationskostym

I MORGON
—

snyggdress

Det är idén till ett
klokt klädval för konfirmationen
Berglinds vår-kollektion är vald
just med tanke på kloka föräl
drars krav och moderna ungdo
mars önskemål. I varje plagg
finns ett ekonomiskt förmånligt
samspel mellan pris och kvalité
— stil och passform.
Några prisexempel:
Kostym . . . 149: —
Blazer . . .
82: —
Byxor . . . .
34: 50

Orsa Radio & TV
Tel. 401 50, 403 83

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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Den nya
SKOLBYGGNADEN

VÅRNYHETER i damoch herrskodon inkomna!

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

C harkuterivaror
med kvalitet finner Ni hos
o

Abergs
Slakteri

AB,

Orsa

Klippningen är
frisyrens A och O ...
A nnies Damfrisering
Orsa, tel. 410 80

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot
Älvgatan 62

Mora, tel. 100 00

Ni får bra betalt
för de extra stegen . . .

Billigaste priserna hos

H AGLU ND S
Älvgatan 4 (vid Strandvillan)
Tel. 402 58
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Snett emot kyrkan på skoltomtens sydvästra hörn har vi fått en
ny skolbyggnad. Byggnaden brukar
också i dagligt tal kallas biblioteksbyggnaden. I den skall nämligen
även sockenbiblioteket få lokaler.
Namnet
”biblioteksbyggnaden”
har tydligen fått en del orsabor att
tro, att hela byggnaden har tillkom
mit för bibliotekets skull. Detta är
en fullkomlig missuppfattning. Vis
serligen har Orsa haft stort behov
av bibliotekslokaler. Vår kommun
har ju i det avseendet intagit den
allt annat än hedrande ställningen,
att vi hittills varit nästan enda kom
mun i länet, som saknat ordentliga
bibliotekslokaler.
Det som drev fram byggnaden just
nu var emellertid skolans behov av
administrationslokaler. Dessa skollo
kaler har alltså tillkommit efter skol
överstyrelsens lokalprogram och
med statsbidrag. Vidare har samti
digt erhållits en lokal för ett blivan
de skolmuseum samt lagerlokaler för
skolmateriel och städmateriel.
När en byggnad skulle uppföras,
var det ju i sin ordning, att man un
der samma tak sökte få in andra lo
kaler, som kommunen behövde.
Behovet av bibliotekslokaler ha
de i många år varit stort. — Vidare
måste utrymme ordnas för kommu
nens förnämliga bildarkiv, som nu
omfattar över 5.000 bilder och är
något enastående i sitt slag, inte ba
ra i Dalarna utan i hela riket. Bild
arkivet har sista åren stått i korri
doren på övre våningen i Tingshu
set, men det har länge varit ett öns
kemål både hos ”hyresvärd” och
”hyresgäst” att det skulle flyttas till
annan plats.
Ett annat lokalbehov för kommu
nen har gällt ordentliga arkivrum.

Allt för
påskbordet!
Lundblads Eftr.
Tel. 402 25

Arkiv har saknats både för skolan
och andra organ.
Om vi nu gör en översikt över
de olika lokalerna i byggnaden, fin
ner vi följande:
En del utrymmen kan sägas vara
gemensamma för hela byggnaden,
t. ex. entré, kapprum, trapphall, eloch värmecentraler, pentry, toalet
ter m. m.
Därutöver upptar skollokaler av
olika slag 222 m2 golvyta, arkivlo
kaler för kommunens behov 69 m2
och lokaler för bildarkivet 103 m2
eller tillsammans 394 m2. De egent
liga bibliotekslokalerna är 279 m2.
Som synes är inte ens halva golv
ytan tagen i anspråk för biblioteket.
Noga räknat är det 41 °/o, medan
skolan tar 33 °/o och arkiv av olika
slag 26 °/o.
Därav följer också att kostnadssumman bör delas upp i ungefär
samma proportioner. Enligt beräk
ningarna skulle byggnadskostnaderna bli 410.000 kronor och inventariekostnaderna 40.000 kronor. (Des
sa belopp torde komma att över
skridas med några procent, bl. a. be
roende på högre lönekostnader, vil
ka sätter bestämmelsen om indextilllägg i kraft). Delas de beräknade
byggnadskostnaderna enligt förestå
ende procenttal, kommer på biblio
teket 168.100 kronor, på skolan
135.300 kronor och på arkiven
106.600 kronor.
Denna fördelning är ju inte all
deles korrekt. Eftersom det gäller
lokaler i så olika utförande, kan in
te kostnaderna fördelas enbart efter
golvytan. Av siffrorna framgår i alla
fall, att talet om ”bibliotekslokaler
för 1/2 miljon” är ganska felaktigt,
vilket skulle bevisas.
I januari började inflyttningen i
de nya lokalerna, som är ljusa, rym
liga och trevliga. Ännu återstår en
del kompletterande arbeten. Och
innan allt kommit på plats i arkiv
och bibliotek, i lagerrum och på ex
peditioner, kan vi kanske räkna med
ett nytt årtal.
För att tidningens läsare skall få
cn uppfattning om nybyggets loka
ler, har vi på annan plats en bild
serie därifrån.
Hj. H—n.
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Från entrén kommer man in i övre
Hallen, som syns här. Lägg märke till
de stiliserade ugglorna i det smidda
räcket mot trappan till källarvåning
en.

Pä skolkontoret träffar vi fröken Ker
stin Eriksson, som just håller på att
räkna ned lönelistor "för full maskin” .

I rummet intill har fröken Margareta
Lilja sin arbetsplats.

Skolchefen har just besök av fru Zet
terberg, då fotografen infinner sig.

Lagerlokalernas hyllor är nu ganska
tomma. Men det blir annorlunda om
någon månad. Det är samma hylltyp
i arkivlokalerna.

Rummet för rengöringsmedel ser ut
som en bättre färghandel.

Så förflylta vi oss till biblioteksavdelningen. Här är bibliotekariens arbets
rum, där hyllorna börjat fyllas med
nya böcker.

Västra väggen i samma sal har plats
för kortkatalogerna. Där syns också
dörrarna in till den trevliga läsesalen.

Tidningshörnan i läsesalen ser väl in
bjudande ut?
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Julpristävlan 1960
Många av tidningens läsare har
tydligen grubblat över de fyra re
busarna. Och de flesta, som skickat
in lösning, har löst dem rätt. Spänst
fenomenet Stig Pettersson, som fi
gurerade i sammanhanget, ställde
till litet trassel genom att just när
tidningen gick i tryck hoppa över
ribban, när den låg så högt som 214
cm över golvet. Så vi har godkänt
både 213 och 214 som svar på den
frågan. Här kommer så lösningen:
1. Mer har ej Stig Pettersson kom
mit över än, 214 (cm). 2. Freden i
Stolbova undertecknades ju det året,
1617. 3. Så gammal är Orsa-Skattunge hembygdsförening, 50. 4. Rom
byggdes på så många kullar, 7. Sum
ma 1888.
Och vinnare blev: 1) Eric Ull
ström, Skattungbyn, 2) Annie Ny
berg, Borlänge, 3) Erik Granström,
Skattungbyn, 4) Ingegerd Kusen,
Skattungbyn, 5) Torsten Anders
son, Hornberga.
Vi konstaterar, att Skattungarna
placerat sig högt upp — dock kan
väl ingen komma och påstå, att de
skulle haft bättre utsikter än övriga
deltagare ! !
Hs.

Orsabarnen hjälper
I december månad anordnades en
utställning av barnteckningar i För
samlingshemmet. Skolbarnen i Kyrk
byn hade ritat och målat och sålde
sedan sina alster till förmån för
Rädda Barnens spetälskehjälp. För
säljningen inbringade 700 kr vilket
oavkortat tillföll Rädda Barnens
spetälskehjälp.

Tidningens ekonomiska resultat
Jag har ännu i gott minne det lärarmöte, som hölls på hösten 1934.
Det beror väl kanske mest på att
jag då blev invald i OS:s redaktions
kommitté. Men jag minns också be
slutet att överföra ytterligare 400
kronor av tidningens vinst till sti
pendiefonden. Och jag kommer ihåg
dåvarande kassörens med stolthet i
rösten lämnade upplysning, att där
med hade fonden fått sin första tu
senlapp.
Det har gått många år sedan dess.
Ibland har vinsten på tidningen bli
vit ganska liten, men i regel har vi
kunnat anslå åtskilliga hundralappar
till olika ändamål. Och de sista åren
har det varit över 1.000 kronor var
je år.
Stipendiefonden har fått största
delen. 176 stipendier har hittills de
lats ut. Det har varit kurser vid Hermods och under några år även 50lappar till folkhögskolelever från
Orsa. Fonden har ändå kvar
5.809:27 kr., varav 3.783:99 kr. är
fonderade och får alltså ej förbru
kas.
År 1951 anslogs för första gången
ett belopp, 100 kr., till musikskolans
instrumentfond. Den nystartade mu
sikskolan hade stora svårigheter att
skaffa instrument, så där fanns ett
stort behov. Eftersom samtidigt in
tresset för
korrespondenskurser
tycks ha minskat under sista decen
niet, har anslagen till instrument
kunnat ökas och har de senast fyra
åren utgått med 400 kr. varje år.
Sammanlagt har instrumentfonden
fått 2.350 kr.

Vi har vuxit ur vår gamla butik
och i dagarna flyttat in i
nya, moderna lokaler av betydligt
större format.
Välkommen till goda och snabba inköp!
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Nu kunna vi
erbjuda våra kunder
ännu bättre service
med ett utökat
sortiment bl. a. av
förpaketerade köttoch charkuterivaror
(lättare för husmor att
välja den bit som bäst
passar hushållskassan).
Vidare finns det
färsk fisk i en specialgjord kyldisk.
Skaldjur, fågel och
massor av andra
delikatesser.

Pengarna har också räckt till yt
terligare anslag. Sålunda har de se
naste åren anslag till lagpriser vid
skidtävlingar utgått. Dessa har be
stått av konstverk, som nu pryder
väggarna i våra skolor. —- Vidare
har tidningen delat ut premier till
särskilt duktiga och uthålliga elever
i musikskolan. — Ytterligare exem
pel på anslag skulle kunna nämnas.
Fil. dr Joh. Boéthius framhöll ofta
tidningens stora värde, även om den
inte gav ekonomisk vinst. Han ta
lade även med Finn Erik, om inte
tidningen skulle kunna få ett anslag
från kommun eller jordägare, så att
inte utgivandet skulle äventyras.
Detta var under krigsåren, då vins
terna inte blev så stora.
Visst är det väl riktigt, att tid
ningen inte i första hand ska be
traktas som ett vinstgivande affärs
företag. Men som tidningens kassör
under de sista 20 åren gläder jag
mig dock åt, att tidningen under alla
sina 30 år kunnat stå på egna ben,
när det gällt det ekonomiska.
Och då kommer osökt våra annonsörer i tankarna. Utan dem skul
le förstås tidningen inte gå ihop.
Jag vill därför här passa på att säga
dem alla ett uppriktigt tack för deras
trohet mot tidningen. Jag har nå
gon gång förut skrivit, att det inte
är bara välgörenhet att annonsera i
O. S. Och det står jag nog fortfa
rande för. Tidningen med sin sprid
ning till nästan alla orsahem, bör
också vara ett utmärkt annonsor
gan. Men trots allt: Annonsörerna
är ett ärligt tack värda.
Hj. H—n.

A N D ER S NÄS

m m mt\

___________________ oo
G LASM ÄSTERI
Orsa
Tel. 408 91, bost. 411 78
Järnvägsgatan 27

Bilglas, Fönsterglas
Inram ningar, Speglar
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Slipstensloppet
för 30:e gången
Skolskidtävlingen Slipstensloppet
i Orsa kördes häromdagen för 30:e
gången med 70 unga deltagare från
skolorna i Skattungbyn, Nederberga
och Kallmora. Första loppet gick
1928 — några gånger har tävlingen
inte kunnat hållas genom snöbrist —
även då med 78 deltagare. Slipstensloppets initiativtagare var lärarna H.
L. Larsson i Kallmora, Anders Ber
ger i Nederberga och Thore Kruuse
i Åberga. Tävlingen var avsedd för
barnen från skolorna i Skattungbyn,
Torsmo, Tallhed, Nederberga, Åber
ga och Kallmora. Första lagpriset i
Slipstensloppets historia erövrades
av kvartetten Kurt Jakobsson, Gref
Erik Ersson, Einar Hansson och
John Kvarnström. Sitt namn fick
väl loppet av att det gick inom den
del av socknen som varit ett cent
rum för den gamla slipstensbrytningen. Tävlingsresultaten infördes
och införes i ett slags ”fogdebok”,
som användes av slipstensfogdarna
vid brytningen i Kallmorabrotten.
Något om detta berättade lärarin
nan Märta Karlsson i Kallmora, f. d.
elev till ovannämnde H. L. Larsson,
en färgstark lärare, hembygdsentusiast och friluftsmänniska.
Slipstensloppet 1961 hölls i Kall
mora. Båda lagprisen, för folkskola
och för småskola, gick till Skattung
byn. Första inteckningen i ett nytt
vandringspris skänkt av Korsnäsbo
laget, togs av Skattungbyn.

Klass 7, Digerberget
Bakre raden stående från vänster: Lena Kihlman, Margareta Hansson, Annika
Olsson, Kerstin Hallstensson, Tore Mångs, Christer Ahlin, Jan-Olov Ekman, Mats
Lind, Hans-Erik Uleander.
Mittraden från vänster: Stig Berg, Stig Nilsson, Hans-Erik Eld, Hans-Göran
Thurén, Karin Midsem, Solveig Nilsson, Kristina Westling, Ulla Spännar, MajLis Eriksson.
Sittande från vänster: Christina Finn, Karin Hallvarsson, Maidie Hansson, Mar
got Slott, Margareta Hassa, Hugo Smids, Sture Dahl, Börje Hansson.
Lärare: H. Ivars.

FIAT

e tt b ä ttre b ilkö p

FIAT har rätt bil, till rätt
pris, för va rje ändam ål.

TV *

Radio x Service

Conserton, Körting, L. L., Lorentz

Firma Bengt Källdahl
Tel. 402 03, Orsa

Klass 3—4, 1.250 m, pojkar: 1)
Ulf Jemt, K., 9.03, 2) Ola Laggar,
N., 9.11, 3) Olle Söderblom, K., 9.55.
Flickor: 1) Eva Skarp, N., 10.06, 2)
Lilian Matsson, N., 10.15, 3) Kristi
na Svälas, Sk., 10.30.

på ta p e te n ...

Passa på a tt förse Er
med en ny ta p e t b illig t!

—' Begär demonstration —

Bästa resultat:
Klass 1—2, 750 m, pojkar: 1) To
mas Åberg, Sk., 3.26, 2) Kent Björkqvist, K., 4.03, 3) Ulf Kvarnström,
N., 4.18. Flickor: 1) Ingrid Ull
ström, Sk., 4.03, 2) Birgitta Svalas,
Sk., 4.07, 3) Birgitta Fredberg, N.,
4.12.

R EA

Utgående kulörer au
utomhusfärg passande
till sommarstugan.

Orsa Färghandel
Tel. 405 41, 403 40

Klass 5—6, 2.500 m, pojkar: 1)
Åke Lycke, Sk., 11.56, 2) Olle Eriks
son, N., 12.19, 3) Ingvar Steen, Sk.,
12.51. Flickor: 1) Anna Jannisa, Sk.,
13.50, 2) Elvy Hammar, Sk., 15.13,
.3) Barbro Dahlberg, Sk., 15.23.
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Gåmlo skolminnä

DKW
— en vagn att lita på
Begär
dem onstration!

Uno Carlsson
Tel. 401 56, 404 90

SATT IN

^

M O D ER N A
EX T R A S N A B B A
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HUSQVARNA
— ger husm or
ald rig haft . . .

m öjligheter

hon

Välkom m en in till oss för en
dem onstration,
naturligtvis
utan
k ö p tv ån g !

Aktiebolaget

Erlandssons
Ele k tris k a
Orsa, tel. 412 55, 413 55
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Fär nöga wiku se pingled telefon
fro Orsa — e sällan ån djer ed — ö
ä wa je kulla, kånstji keling, wen vet
i — sö wild i skuld skrev nö i icka
Skoltidning o orsmol. Ja-a wen skuld
ed wa fär nö do, fräged i? Um nögo
gåmlo skolminnä, eld wen du wil.
Dem wit att i gåmmål dån i Orsa
ö — —. Nu wit ni att ”Orsa kom
pani brukint luv nö bestämt”, ed
djard int i eld, ö se känd i att jen
utböling fo int räckensi in i icka
kompani — — —.
Se war ä jen til sak ö: i add ju
lesi i nöga tidning fär nö år se, att
ä wa nöger skolmestrer dån uvå Sil
ån, sö wild a bört sökenmol, ä färsterd skolkrippa fär dem — —. I
slåjkt sånt? Do sluter i midesummu — —!
Jä, wen irä tvärt tänts o slajkt! I
birdo kläjj mi i övdi ö tänts o wen
i skuld itto fär nö a kullo sö ping
led. Ur löngt atter kån je mennistja
minnas? Måj sister sad jen göng att
0 mindes att o plucked axi ajto åkern
um östa, dö Falla add skeri, dö o
wa års-gåmmål, ö wisst fing wi biro
tidut ö djer rätt fär wöss, men kumijug att wi fomment tro öllt kwinnfotsi sajja —. Tidugest i mins ä wa
dö bror Juga slo mi i övdi mi jett
losbråjn mess wi läktum ö kröpum
under stola o govi ernå. Do! wari
fäl 4—5 år, ö Juga twer Ir inger,
men strik fick i sö blödn’ skwäled
uppi övdi — •—. Jett roliger minnä
ari dö i wa sex ö jett alvt år, ö barn
morska Ånna Sjödin kåm börta
Munnu ö i fick jenå lill-sister. Nu
wild i witå war doda sister add kämi fro, do swäred dem: ”Barn
morska add nå misi i sett skrin”. I
wa fäl negd mi swar, fär e wa sånt
att doda barnmorska add jett trajskrin misi jåmt, dö o skuld ajt ö jåp
kelinger. Trast ettör filld doda barn
morska femti år, ö do skrevdi nöga
versa åna, e wa första i skrevdä innå
1 add birt o skolån, ö wa sex ö jett
alvt år. Sö skrevd i do:
Till 50-åringen!
En hjärtlig hyllning bringas dig
fasten Ni en gång narrat mig.
Då jag var liten och fråga ville
var kom hon från, den lille, lille
syster min, som var så fin?
Jag fick till svar: ” ur Mosters skrin"!
Välsigna Gud båd dig och skrin,
tills det surrar, fullt som bin

Båd av pigor och av drängar
som kan slå och räfsa ängar
Jag önskar Moster att hon går
med sitt skrin i hundra år.

Se mins i fösst göndjen munna
stjicked mi börti åndlingsbudi ö tjep
såpo. Wi addum twer åndlingsbuder
uppi Kallmora do, Ringbudi sö Ors
Jerk jegde, ö Bälteråndersar bud sö
wa länger uppi bin, ö e wa dit I
skuld gö. Mitt fär Brändgardn, dar
dem ald smoskolån do, stånedi ö såg
ur skolkripper läkte, ö tänkte: ”Um
i fing wa mi” ------ . Men jen jålåck
racke skällde fro Orsgardn’, sö i
kajt iweg. Dö i wa jen sjutti fåmnå
fro Balter Åndersar bud, kåm i ijug
att i add glämt såpkappen emå sö i
skuld tjep såpo i. Munnå add jåmt
såpo i jen kapp. Ja, i wänded att
ajta såpo i, fär int kund jen kripp
räken ajt, att dem kund lind in
såpo i paper — —. Um munnå fick
nöga såpu ån dåjn kum int i ijug.
År ettör skuld fäl ik ö fo biro i sko
lån, fär gåmmål, tickt i — —. I fick
int biro i skolån östn nittisju, fär
do war i bara sex ö jett alvt år, men
år etter wart i ju sju ö jett alvt år
um östn dö i fick biro i smoskolån.
Först termin ald wi til i Bränd
gardn’ brewi Ringbudi, ö addum
Alma Sandberg tä lärerinnu, o mi
jen ”kuppa” o riddjem, men ånn wa.
int i wejjen fär tä lär nöga smokrippa A.B.C.D. ö litä t i l ------ .
Men skolgardn’ wa tröng, e wa je
stur djop grop mitt o gardn, men i
wet indjen sö råmled nid ö djard
illa si. Wi twösstument rusta ö wa
onårduger do — fösst åri —.
öder termin ald wi till i Eklun
dar stugu ö fingum jenå niå lärärinnu sö wa mitsi inger, ö finera ö
än A lm a------.O jettöd Agnes Kjelander, ö um änne ari lite mer tä.
sajja. Inni stur rom, saln’ dem kölla,
ald wi til mi skolån, ö lärerinnå.
bodd inni kåmmårn ö tjetsä. Jen
göng böd lärerinnå mi in i tjetsä, ö
stjicked mi se börti widåskäl ö ta
jen körg wid. I liddä ö djard söm o
sad, ö dö i kåm in mi widn’ sö böd
o mi karamella, ö nön -wajtbulla ö
länger fråm. Men e wånt bara jen
göng dedå änded. Mickla dågå i wiko sad o ami, nöga rast eld middaståjmån, att i skuld kum in ö bjå—
rå widn’ ö fo nö gwött. I tickt dedå
wa färargli dö öder skolpöjker wurt:
Forts, ö sid. 22
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Hembygdsföreningens
femtioårsjubileum
En novemberkväll förra året, då
den första snön lagt sitt vita täcke
över härbres- och stugtak, och då
kölden smällde i knutarna, var det
fest på Orsa hembygdsgård. Det
fladdrande skenet från marschaller
lyste upp vägen för gästerna, då de
vandrade uppför backen till slöjd
stugan, där Orsa—Skattunge hem
bygdsförening högtidlighöll sin fem
tioåriga tillvaro. Där kom de flesta
givetvis i sockendräkt, grånade orsakarlar, som varit med från för
eningens start, ombud från kom
mun, jordägare och grannsocknar
nas hembygdsföreningar, en och an
nan orsabo ”i förskringringen” med
Stockholm som mantalsskrivnings
ort samt många andra hembygdsvänner. Och välkomnad blev man
redan innanför dörren av förening
ens ordförande, Erik Morseus, hem
bygdsgårdens allt i allo, KlockarAnna och sekreteraren Anders
Rehn.
Spelmännen var med förstås, och
det stod inte på förrän Digerbergslåten gav signalen för inmarsch till
festligt dukade bord. Som sig bör
vid slika kalas hölls många tal, hög
tidliga, vackra och roliga. Ordföran
den Morsus gav en tillbakablick på
det gångna halvseklet och uppehöll
dg helt naturligt mest vid tillkoms
ten av hembygdsgården och slöjdstugan. Evert Åhs, hembygdskämpe
och spelman från Älvdalen, manade
i ett ståtligt anförande folket i Orsa
att slå vakt om det gamla orsamålet,
spelmanslåten, psalmen och visan.
Prosten Hambrteus, som i det vär
mande gemytet föredrog att hålla
sitt tal i skjortärmarna, kåserade på
välkänt manér om orsafolkets kyn
ne. Han hyllade alldeles särskilt spel
männens nestor Gössa Anders för
vad han gjort för socknens folkmu
sik. Talen i övrigt utmynnade alla
i tacksamhet för vad som uträttats
av de gamla hembygdsmännen.
Så fortsatte festligheterna en trap
pa upp med ett program, som anstår
en jubilerande hembygdsförening. I
filmen ”1 Dalom på farfars tid”, in
spelad i Orsa, igenkände man många
hembygdsvänner som gått bort. Orsaspelmännen och deras kamrater
från Dalaföreningen i Stockholm
spelade de gamla låtarna, och Gössa
Anders gav prov på sitt konstnär
skap genom att ensam spela ett par

"Bilkunur 80-årsda"
I en gammal bibel, som tillhört
en kvinna i Mickelvål, hittade vi ett
gulnat papper med denna lilla hyll
ningsdikt. Den skrevs någon gång
på tjugotalet av Erik Forsgren i
Mickelvål, då gårdens ”bilkuna”,
faster, som hette Bränd Karin Lars
son, firade sin högtidsdag. Både
”bilkuna” och diktaren är borta se
dan många år. Bränd Karin slutade
sina dagar vid 91 års ålder.
Ger dikten oss inte i all sin en
kelhet en vacker bild av en from
orsakvinnas strävsamma liv!
"Bilkuna"
Bränd Karin Larsson

”BILKUNUR 80-ÅRSDA”
Du e wärd tä i Ilas o den
födelseda.
E nö särstilt evur di, sö jen
ellur dugint ta.
Du a lärt di tä usölla, men aldri
gö bet.
Ajto slogan du slaj verendaste
d jet.

krusiga orsapolskor. Man fick också
lyssna till toner från fordom ur ko
horn, spilopipa och basu (långlur)
liksom sång på orsamål av Jemt
Hans.
I samband med jubileet fick skol
tidningen en kollega, en minnes
skrift om jubilaren, Orsa—Skatt
unge hembygdsförening. Det är en
läsvärd skrift och vi rekommende
rar den för alla och envar, som har
Orsa kärt. Den innehåller det mesta
om föreningens verksamhet. Vi får
läsa om hur det gick till när hem
bygdsgården kom på plats, om spel
män, låtar och folkdans m. m. Vi
får också ett prov på Jemt Hans’
skaldekonst. ”Gåmmölgard’n” heter
dikten.
Orsa skoltidning vill så här i ef
terhand gratulera Orsa—Skattunge
hembygdsförening. Vi är tacksam
ma för vad som uträttats och öns
kar lycka till i framtiden. Vi in
stämmer med Jemt Hans, när han
sjunger:
Jett leve fär gåmmölgard’n
se töck wi dem sö djard’n!
Pä

Tä dansa o rosor du ant weri
vån;
jen dagspening färut, e want
bara tå’n.
Mi slaguma truska, ö putå
ö djerå
ö skekta ö bullta, ö spinna
ö wevå.
ö lt a du kunna, bö semå
ö knippla,
äskläni gransemå, disa dja
krippa,
ö ka11n sjå ettur, sö an skuld
bi ren
ö in börti tjärtso — ajta nö men.
Attra Ijosdankan ware bö si ö sö.
E want tä went kweldn — o
bio fo gö.
Näj, kring si semå, de dagswärts
wa fälut,
ö kalln wa sjoklin, e wa nug
lit grälut.
Jåmt are gändje, fä r gö are sku
Du ant want di nö ellur, du ant
enskt tä bi fru.
Nu a åtti år gändji, ö elso du a.
An a gevina An, sö a, ö kån dja.
An i tack wärd, jen Falla sö
bevarer wös sö
ö wårder wöss kärleksfullt —
sö wi kunnum gö,
stöder wöss i ölderdomen
ö d|ar wöss mod.
Ja, wi kunnum saja att
Gud i god.
"PÄBILA MOJJEN”
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När vi sitta i vår b ä n k ...

EN TIDIG VÅRMORGON
En skarp, nästan skorrande sig
nal, väcker mig ur min djupa sömn.
Jag vrider mig runt i sängen och
sträcker tumlande ut högra armen
för att tysta väckarklockan. Jag tän
ker efter ett slag, så minns jag plöts
ligt, att det var denna morgon, som
far och jag skulle gå ut i skogen.
Jag tittar på klockan och ser, att
den är en kvart över ett, därefter
hoppar jag ur sängen och klär has
tigt på mig.
Så springer jag tyst på tå utför
trappan ner i köket. Par har tydli
gen inte vaknat ännu, så jag går in
i sovrummet och väcker honom.
Då han vaknat får jag veta att
han är så stel i ryggen, sedan han
åkte omkull på skidor i Knutsbobackarna dagen innan, så han före
drar att ligga i sängen.
Det får han så gärna, för jag hit
tar ju i Marnässkogen och vet var
man kan få uppleva och se tjädrar
nas vårspel.

Jag dricker en kopp varmt te,
stoppar termosen och smörgåspake
tet i min lilla ryggsäck, varefter jag
tar på mig stövlar och jacka och ger
mig av.
Gångvägen till tjädrarnas spelplats
är lättgådd: c:a två och en halv ki
lometer från vårt hus. Jag tar vä
gen förbi hemmansägare Stenkvist,
som bor vid södra ändan av Knutsbotjärn. Snart tar bilvägen slut och
jag beger mig in på en körväg. Den
är ännu isbelagd, men smältvattnet
har gjort breda fåror i den, så om
någon eller några veckor är den tro
ligtvis helt bortsmält.
Nu börjar vägen luta brantare
uppför, och efter några minuter
måste jag stanna för att vila. Det är
ännu mörkt mellan granstammarna

. . Man var välkommen in till Hans
son, även om man bara skulle köpa en
varmare mössa för marknadsdagarna el
ler ett par vadmalsbyxor eller en stor
väst. Ibland kunde man slå på stort och
köpa en kostym — någon gång skram
lade det litet mera av silverslantarna i
Smålandspungen och fanns någon sedel
mer i plånboken och då hade man råd
till större affärer.
Min allra första konfektionskostym
köptes hos Hanssons, men det var inte
under en marknad utan strax före en
pingsthelg. Kostymen av mörkblå cheviot,
och jag minns hur den provades framför
en stor spegel. Gissa om jag kände mig
glad när den dressen emballerades och
jag klev ut på gatan med kartongen un
der armen — kostymen skulle bäras
första gången vid konfirmation.”

Klipp ur E. A :s ”Från skogarna i
norr” i Mora Tidning.
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Stig Enstsson, klass 6

Det var annorlunda då
. . . men redan för mer än 60 år
sedan var Hanssons ett begrepp
för lyckade köp av kvalitetskläder.

För 1961 års konfirmander
erbjuda vi: Kostymer i enfärgad
eller småmönstrad kamgarn 152
kr. Byxor, svarta eller mörkgrå
39:—, 54:—. Vita skjortor 16:50.

kläder

och jag står spänd och lyssnar ett
ögonblick.
Plötsligt hör jag ett skrapande ljud
inifrån den dunkla granskogen, och
snart hörs flera likartade ljud. Det
är visst några rådjur, som rör sig
där inne. Sorgligt nog är de för
långt bort, för att jag skall kunna
urskilja dem närmare.
Jag går vidare upp mot platån,
där tallskogen växer, men innan jag
lämnar granskogen, hör jag en skarp,
entonig vissling strax ovanför mig.
Jag tittar upp, och i en grantopp
får jag se silhuetten av en sparv
uggla. Hennes visslingar låter mest
som ett klagoläte, men stundom
kan den ha nästan trolsk karaktär.
Plötsligt upphör hon att vissla, så
jag tror, att hon upptäckt mig, men
snart hör jag en flock morkullor,
som ”arpande” flyger över träd
topparna. De är på sträck mot norr
för att invänta sommaren med nya
ungar och äventyr. Strax återupp
tar sparvugglan sin visslingsserenad
och jag går vidare uppåt längs kör
vägen.
Efter ungefär tio minuters pro
menad är jag uppe vid den stora
spelplatsen, där skådespelet skall äga
rum. Några stjärnor blinkar ännu
på den molnfria natthimlen och i
fjärran hörs pärlugglornas hundskallika rop.
Jag tittar på mitt armbandsur och
finner att klockan är tjugo minuter
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över två, varefter jag sätter mig ner
på skarsnön i kanten av ett litet
hygge, för att invänta tjäderspelet
i storskogens kungliga salar.
Jag betraktar hygget och skogen
runt om. Längst bort syns hög.spänningsledningen, som går förbi
den motsatta hyggeskanten. En vit
dimslöja ligger som ett tak över surdroget i hyggets sydvästra hörn.
Där brukar far och jag hämta vit
mossa att lägga under jordgubbsplantorna på försomrarna.
Medan jag sitter där och tänker,
så börjar jag frysa litet, för det är
en kylig gryning i slutet av april
månad. Jag öppnar ryggsäcken, ploc
kar fram termosflaskan, dricker en
kopp varmt te och äter en socker
bit. Jag hinner lagom dricka ur
koppen, då jag hör den första knäpp
ningen. Jag lyssnar spänt och snart
hörs flera knäppningar och ”klickopp” — tjäderspelet har börjat.
Jag stoppar raskt tillbaka termo
sen i ränseln, tar fram de tjocka
raggsockorna och den stickade polarmössan, och efter några sekunder
är jag redo att riktigt njuta av mitt
äventyr.
Det är nog mellan fem till tio
tuppar, som redan börjat spela, och
jag bestämmer mig för att smyga
mig på en av dem. Min utvalda sit
ter i kronan på en kraftig fura, som
står ett femtiotal meter från östra
hyggeskanten.
Han spelar strof på strof, och
snart ligger jag gömd på en igen
vuxen kolbotten ett femtontal me
ter från den tall, som han sitter i.
Härifrån kan jag se varje rörelse
han utför.
Tuppen gir sakta fram och till
baka på en av kronans kraftiga gre

nar medan han bär huvudet högt
uppsträckt, och den breda stjärten
utspänd som en solfjäder. Han vri
der och vänder på sig och låter sin
djupa stämma ljuda över hela sin
omgivning.
Ja, han är sannerligen den största
tjädertupp, som jag någonsin sett på
denna underbara spelplats.
Medan jag legat och studerat den
na vackra fågel, har solen redan
hunnit stiga över skogsbrynet och
flera andra fåglar vaknat ur sin natt
sömn. Dimslöjorna över surdroget
har skingrats och skogen sjuder av
liv och fågelsång.
Jag känner att det börjar bli kallt
att ligga på bara marken så jag mås-

För vårbalen. .

Sätt färg på Påsken

Xj> Parfymer
Toaletta rtiklar
X}> Bijouterier
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Sigrid Jönsar, klass 3

:Mannekänguppvisninga
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Birgitta Hörlin, klass 5.

te snart resa mig, och vad kommer
då att hända? Jo, troligtvis blir jag
då upptäckt, och hela det intressan
ta skådespelet kommer att avbrytas.
Men liksom på begäran kommer,
inte helt oväntat, en rival till min
tjädertupp och slår med ett brak
ned i hyggeskanten, ett fyrtiotal me
ter bakom mitt gömställe. Genast
lyfter min tupp från sin spelgren,
och glider på kraftigt kupade ving
ar, rakt över mig ut mot hygget.
Jag reser mig sakta upp och ser
mellan tallstammarna, hur tupparna
med spretande vingar och uppåt, ut
spända stjärtar springer ut mot mit
ten på hygget. Jag smyger mig till
baka till hyggeskanten i skydd av
trädstammarna.
Bakom stammen på en rak fura
kan jag obehindrat kika fram och se
spelets höjdpunkt. De två tupparna
är i fullkomlig extas. De springer i
cirklar runt varandra och plötsligt
springer de ihop, men lika plötsligt
är de en bit ifrån varandra igen.
Tjädrarnas spel är helt olika den
strid orrarna utkämpar på sina spel
platser. Tjädern utför en dans, utan
några vilda stridigheter, medan där
emot orren utkämpar en strid där
dunet ryker och blodet stänker, och
där det ibland rentav har dödlig ut
gång för någon av rivalerna.
Som en liten pådrivande kraft i
orrspelet, så springer orrhönan om
kring på ”slagfältet” och liksom eg
gar upp tupparna. Tjäderhönan där
emot sitter lugnt ett stycke ifrån
tupparna och åser dansen under
ständig uppsikt på omgivningen och
eventuella fienders närmanden.
Medan jag står bakom tallen och
tittar på skådespelet där ute på hyg
get, så slår en tjäderhöna ner på

Till Påsk!

med färgglada
Vackra färgsprakande blommor

Påskprydnader

Påskliljor - Tulpaner - Narcisser

Azaleor —

m. m.

Strålande fina färger — Blomman
som skapar vårglädje

hos

Ring eller gör e tt besök!

AB Orsa
Parym- & Sjukvårdsaffär
Tel. 410 40 Orsa

FÄRGHANDEL - ORSA
Tel. 401 55

Levenius

Blomsterhandel &

Handelsträdgård, telefon 400 92
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marken, inne bland träden bakom
mig. Hon är på väg ut till hygget
rakt mot den tall, mot vilken jag
står och trycker. När hon är bara
ett fåtal meter bakom mig, får hon
till sin förskräckelse syn på mig och
flyger bullersamt iväg snett ut över
hygget.
Naturligtvis blir också tupparna
förskräckta och flyger hastigt bort
över trädtopparna åt samma håll
som hönan. Därmed är också den
intressanta underhållningen slut för
denna morgon. Jag har då inget an
nat att göra, än att börja vandringen
hemåt.
Jag tittar åter på armbandsuret
och finner att klockan snart är fem.
Ännu hör jag några tjädrar, som sit
ter i tallarna och spelar. De är på
en ås, några hundra meter längre
mot öster från hygget räknat.
Snart har jag hunnit ner i gran
skogen och medan jag traskar på
körvägen, stöter jag på några järpar. De lämnar genast hästspillningen, som ligger på vägen, och fly
ger, på dallrande vingar, in bland de
täta, skyddande granarna.
Efter en stund är jag så nere vid
timmervältorna, där körvägen tar
slut, och där bilvägen börjar.
Solen skiner så vackert på Högbergsskogen och på de ännu snö
prydda Knutsbobackarna, där den
ligger på nästan hela dagen.
Ett skatpar har redan börjat repa
rera fjolårsboet i en av björkarna, i
Stenkvists hästhage.
När jag kommit hem på förstubron, då först kommer jag ihåg min
medhavda matsäck. Jag sätter mig
ner på ett av trappstegen, öppnar
min ryggsäck, tar fram teflaskan,
smörgåspaketet och äter i lugn och
ro upp maten.

För påsken. . .
$$ Bonader
Sj- Löpare
Sj- Påskägg

Bofinken, som kommit tillbaka
från södern,^slår sina drillar från en
björkkvist och gulsparven sitter på
en telefontråd i åkerkanten och räk
nar hastigt ”en, två, tre, fyr, fem,
sex, sju”. Kanske han tänker på hur
många ungar, som han och hans
hustru skall få, eller också försöker
han lära sig att räkna lite längre.
När jag ätit upp smörgåsarna och
druckit ur innehållet i termosflas
kan, så kommer plötsligt en gäsp
ning ur min mun. Jag går in i vårt
hus, men ännu är ingen uppe. —
Javisst ja, det är ju söndag idag och
klockan är bara halv sex, så jag går
väl upp på mitt rum och vilar mig
ett par timmar.

Tecknig:Co wboyva
Olle Berglund, klass 3

& Pappershcmdel
Tel. 402 38
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SOLFÖRMÖRKELSEN
DEN 15 FEBR. 1961
När vi kom till skolan i morse
höll det på att bli solförmörkelse.
När vi kom in i skolan visade lä
raren oss hur en solförmörkelse blir
till, sedan fick vi gå ut och titta på
solen genom en sotig glasbit. Yi såg
att solen såg ut som en måne, men
den stod tvärs över som om en boll
skymmer en annan boll. När vi
kom ut nästa timme stod den precis
som en måne. Den tredje timmen
var det alldeles klart och solen sken.
Det var en trevlig och lärorik dag.

NÄR JAG BLIR STOR
När jag blir stor ska jag ha ett
engelskt fullblod och en colliehund. Jag ska ha ett jobb också. Jag
ska spela piano eller gitarr, eller
också ska jag sjunga. Jag ska bli gift
och ha två barn och sen ska vi ha
en fin sport-bil.
:Skidtävlingav
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Mats Lindh, klass 7

Ett parti

Mocka- & Skinnjackor
utförsäljes

BRITT-MARIE HANSSON,
Klass 3

Skapa hemtrevnad
från golv till
tak med m oderna,
stilfulla möbler.
M attor och arm atur

Låt oss ta hand om Eder
päls för sommarförvaring!

Största sortering hos

Orsa Tobaks-

SVANTE PALM,
Skogliga avd.
Orsa Yrkesskola

ÅKE FALK
Klass 4

53- Kycklingar
Påskkort
$3- Dekorationer

Jag vaknar inte förrän klockan
elva och när jag kommer ner i kö
ket, så sitter far och mor till bords
och äter första frukost.
Jag berättar för dem om mitt
nattliga äventyr, och gör det tydli
gen på ett mycket intressant sätt,
för far lovar, att nästa söndagsmor
gon skall han i alla fall följa med till
tjädrarnas spelplats och det får kos
ta vad det kosta vill.

Välkommen in och se vår
utställning av årets
nyheter!

Filips
Skinn- och pälsvaror
Orsa, tel. 403 88

M ÖBELTJÄNST, Orsa
Tel. 410 35, Järnvägsgatan 27
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SOLFÖRMÖRKELSEN

SAGAN OM TROLL-GUBBEN

Den 15 februari 1961 var det sol
förmörkelse. Vi i Kallmora skola
gick ut och såg flera gånger. Vi
måste titta genom sotat glas för att
kunna se, annars hade vi förstört
ögonen för oss. När vi såg genom
glasen, hade solen samma form som
månen, och den var alldeles brand
gul. Vi gick ut och såg solen flera
gånger. Varje gång vi gick ut och
såg, hade solen blivit litet större,
och den hade också blivit litet skar
pare, så det nästan gjorde ont i ögo
nen. Till sist hade solen fått sin rätta
form igen, och så var den solför
mörkelsen över. N u blev det också
lugnt i skolan.

Det var en gång en troll-gubbe.
Han var si klok. En dag gick han
ut i skogen. Då mötte han ett lejon.
Lejonet sa:
— Nu ska jag äta upp dig.
— Nej, nej, skrek troll-gubben.
— Du får mina skor så kanske
du inte äter upp mig.
— Då äter jag väl inte upp dig.
Så gick troll-gubben hem.
KERSTIN BJÖRKQVIST,
Klass 1

AGNETA GRÖNBERG,
Klass 3
MYSTERIET PÅ SJÖN
En kväll skulle Bengt och Evert
efter mjölk.
När de kom en bit på sjön så
stack en hand upp. Bengt såg han
den först. Bengt skrek till och tog
tag i Evert. Bengt sa till Evert.
— Ser du inte handen uti sjön?
— Var då sa Evert!
— Jo där. Nu ser jag den, sa
Evert.
Pojkarna var så rädda. Handen
kom närmare och närmare till slut
var den ända framme vid båtkan
ten. Då reste sig en farbror upp.
Men pappa är det du som skräms,
5a Bengt? Ja sa Bengts pappa. Bengts
pappa hoppade i båten och de rod
de hem.

:Lärarna spelar hockey-bockeyav
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Lars-Erik Rosenkvist, klass 3

ULLA-BRITT PETTERSSON,
Klass 3

Nyhet för våren
Kom in och prova

vTomas Åberg, klass 2
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Armbandsur
Auktoriserad försäljare för:

O m ega

Marshmallowhatfarna
— det nya amerikanska
hattmaterialet.
Finns i många olika
modeller.

Albert Andersson
Tel. 400 04

TOMTEN I SKOGEN
Det var en gång en tomte som
bodde i en stubbe. Han var så liten
som en pinne. Jämt var han snäll
och glad. Så hörde han att det pep
i stubben och när han tittade ut såg
han en liten fågelunge som hade
ramlat ner ur ett bo. Där låg nu
den lilla fågelungen och kunde inte
flyga. Då gick den lilla tomten och
lade ner fågelungen i boet.
INGRID ULLSTRÖM,
Klass 1
TROLLET OCH ÄLVAN
Det var en gång ett troll, som het
te Petter. Han bodde i en liten röd
stuga vid skogsbrynet. Petter hade
en rysligt lång svans, så han kunde
göra knutar på den.
En dag kom en liten flicka vägen
fram. Hon var en liten älva, som
bodde på en äng några meter ifrån
Petters hus. Hon skulle plocka blå
bär. ”Men titta, så mycket blåbär
därborta!” ropade hon. Älvan hade
glömt bort, vad hennes mamma ha
de sagt: Att det fanns ett troll i
skogen. Hon blev sl glad, när hon
äntligen hade hittat ett bärställe.
Hon sprang dit bort. Det var så
nära Petters hus. Han hörde, att det
var någon där, så han gick ut och
tittade, för han tyckte inte om, att
någon störde. När han kom ut på
bron, fick han se något vitt mellan
träden. Han gick dit bort, och då
såg han, att det var en liten älva,
som plockade blåbär. Petter frågade
var flickan bodde. Hon svarade: ”På
ängen.” ”Ängen?” sa Petter, ”det
finns väl ingen stuga där?” ”Jo”, sa
flickan, ”jag bor i en blåklocka.”
ÅSA SIMONSSON,
Klass 3

För Påsken
har vi just nu många
tre vlig a saker.

Tissot

HEMSLÖJD

Zenith
Xj> Certina

(T2lak. 'Dkjotbij,
UR

OPTIK

Tel. 400 90

GULD

LEKSAKER

Musik & Hemslöjd
G. Klockar

Tel. 403 20
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DEN LILLA HARFLICKAN
Det var en gång en liten harflicka, som hette Hoppetossa. Hon hade
långa öron, som en hare skall ha,
och så en liten skär nos, som gjorde
att hon blev mycket söt. Och det
visste hon tydligen om, för hon såg
litet mallig ut.
En dag hade det snöat, så att det
var alldeles vitt på marken. Harmor kallade in sina barn och sade:
”Nu är det dags att byta om till
vinterpälsarna.” Och så gick hon in i
en skrubb efter en hel hop pälsar.
De var lappade från topp till tå. De
små harungarna fick på sig vinter
pälsarna i ett huj. Och sedan gick
de ut och började göra snögubbar
och leka snöbollskrig. Men Hoppe
tossa ville inte klä på sig sin päls.
”Inte vill jag ha en sån päls, som är
lappad. Nej, jag vill ha en röd, fin
päls.” Och Hoppetossa, som var rys
ligt bortskämd, fick också en röd
päls med svarta prickar på. Prickar
na var av sot.
Så gick Hoppetossa ut i skogen,
för inte ville hon vara med de and
ra, när hon var så fin. Men när hon
kommit ett stycke på väg, såg Mic
kel räv något rött glimta fram mel
lan träden. Och det luktade hare.
Han började smyga sig efter Hop
petossa, som gick och tittade på sin
nya päls. Men så vände hon sig om
och såg, att Mickel var alldeles efter
henne. Hon började springa, allt
hon kunde, hem till mor. Men Mic
kel var alldeles efter henne. Så bet
han till i hennes päls. Men han
fick bara en bit av den röda päl
sen och just på en sotfläck. Mic
kel började nysa av sotet, så han
var alldeles tårögd. Då fick Hoppe
tossa ett bra försprång, och sprang

Allt talar för

ELEKTROLUX
Kylskåp
Frysskåp

hem storgråtande rakt i mammas
famn. När Hoppetossa lugnat sig,
sade hon: ”Jag skall aldrig mera ha
den pälsen.” Och så klädde Hoppe
tossa av sig den röda pälsen och tog
på sig den riktiga vinterpälsen. Och
när hon stod i dörröppningen på
väg ut till de andra barnen, sade
hon: ”Det var tur ändå, att jag ha
de den röda pälsen med sotfläckarna
på, annars hade nog Mickel ätit upp
mig nu.”
Så gick hon ut till de andra harbarnen och lekte ända tills det blev
mörkt och hade mycket roligt.
Hoppetossa tyckte, att det hade va
rit en bra dag trots allt.
Och från den dagen var Hoppe
tossa aldrig olydig eller mallig mera.
ANNIKA EDVARDSSON,
Klass 6
SLIPSTENSLOPPET 1961
Fredagen den 10/2 gick Slipstensloppet i Kallmora. Klockan halv el
va var det upprop. Jag fick num
mer 69. Starten gick allra först för
småskolan. Jag kände, att det killade litet i magen. Det skulle bli så
spännande att åka. Snart var det
femte och sjätte klassens tur att

T
vUlf Jemt, klass 4.
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Byggnadsfirm a

c/Vil SOM
Tel. 400 35

Assistent och
Tvättmaskin

starta. Pojkarna fick starta först.
Jag och Doris Danielsson fick starta
som andra par, när det blev flickor
nas tur. Hon låg före mig hela tiden
tills utförsbacken. Då jag kom efter
henne skrek jag ur spår och fort
satte att köra. När jag kom i mål
var jag så trött. Jag fick åka ner
till barnbespisningen och dricka het
choklad. Det var så gott. När jag
sedan druckit, for jag upp till sko
lan igen. Det dröjde ett tag, innan
prisutdelningen började.
När den äntligen började, var det
så spännande, så jag knappt kunde
stå still. Nu var det femte och sjät
te klassens flickor. Nummer ett An
na Janissa, nummer två Elvy Ham
mare, nummer tre Barbro Dalberg
och nummer fyra det var jag själv.
I pris fick jag två smörknivar. De
var så fina. Sedan fick vi gå hem.
Hela den dagen var så rolig.
GUJE LENNER,
Klass 6
OM JAG VORE LÄRARINNA
Om jag vore lärarinna, skulle jag
ha småskola. Och om barnen brå
kade, skulle jag säga, att de skulle
vara snälla. Jag skulle vara så snäll
mot dem, som inte bråkade. Varje
dag skulle de lära sig läsa, räkna och
skriva. De skulle få så små läxor.
På lördagarna skulle de få ha en
rolig timme. De skulle själva få hit
ta på vad de ville göra på roliga
timmen. Om de inte hade hittat på
något, så skulle jag läsa en saga för
dem. Kanske jag en gång blir lära
rinna, när jag blir stor. Det vill jag
helst bli.
MARIE HALVARSSON,
Klass 3

UR * O P T I K
Ur av förnämsta
märken
G lasögon exp. efte r
recept

Gör ett besök — det
lönar sig.
Nybyggnader

Mora-Orsa Elektr. AB
Orsa, tel. 401 92
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SLIPSTENSLOPPET 1961
Uppropet var klockan elva. Efter
uppropet gick vi ut, det var första
och andra klassen som startade först.
Efter dem startade tredje och fjär
de. Och sist femte och sjätte. Vi ha
de ett spår på två och en halv kilo
meter. Den som jag startade med
kom före mej från början. När vi
åkt ett långt tag och det började gå
oppåt i skogen körde tre stycken
förbi mej. Så var det en liten backe.
Sedan gick det rakt en bit och sedan
en till liten backe. Jag körde ner
för den. Men i slutet av backen
körde jag in skidan i snön, och så
låg jag där och sprattlade ett tag,
innan jag kom opp. Så kom en lång
backe. Jag körde nerför den, och jag
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Göran, 6 år, Lekskolan

SAGAN OM
HÄXAN POMPERIPOSSA
berättad av Lekskolebarnen
Det var en gång en prins och en
prinsessa som gick till Pomperipossa,
som trollade dom till små gäss. Så
gick dom till en trollstuga och bröt
sönder en bit å åt på den. Så kom
häxan ut och sa: ”Att kom in i kö
ket så skall Ni få litet syltpannkaka”. Men barna var litet rädda. Sen
gick barna hem och då trollade
häxan dom till små gäss. Pippina re
tade häxan. Men hon sa att hon
skulle skicka upp sin trollkatt och
han skulle minsann äta upp Pippina.
Häxan blev så arg så hon blev all
deles varm om näsan. Hon gick och
svalkade den nere i vattnet. Men då
kom en kräfta och bet häxan så hon
skrek så det lät ända till Afrika.
Förtrollningen gick bort för häxan
så hon kunde inte trolla mera. Å då
vart hon förvandlad till en stor sten.
Men dom små gässena blev förtrol
lade tillbaks till en prins och en
prinsessa.
VINTERSPORT
Den vintersport som jag tycker
mest om är skidåkning. Fredagen
den tionde februari hade Orsas sko
la en skidtävling. Deltagarna från
vår klass var Lena, Britt-Inger, Leif,
Jan, joel, Jörgen och jag. Vi som
skulle vara med och tävla skulle va
ra här i skolan klockan kvart i nio,

för då skulle bussen komma och
hämta oss. När vi kom upp till
Stackmora band jag först upp ski
dorna, för jag skulle prova om de
gick bra.
Jag, Lena, Britt-Inger och fröken
skulle åka skidspåret för att se hur
det gick. När vi hade åkt ungefär
halva spåret var det en tvär sväng.
Det var endast fröken och Lena som
stod i denna sväng. När vi hade åkt
spåret en gång, fick jag lov att valla
om, för det gick så tungt. Efter en
stund, ropade en magister i en mik
rofon, att de som skulle åka två och
en halv kilometer skulle dra sig till
starten. Jag fick starta med Lena.
Nu var det i alla fall vår tur att ge
oss iväg. I början låg vi ganska
jämnt, men efter en stund fick jag
håll, så att jag blev lite på efterkäl
ken. Jag åkte i varje fall om de två,
som startade före oss. När jag kom
i mål, var jag så trött, att jag inte
orkade stå.
När jag hade tagit igen mig, spän
de jag av mig skidorna och gick för
att dricka choklad och äta smörgå
sar. Efter en stund blev det prisut
delning. När det var slut på prisut
delningen, åkte vi hem.
BERIT KARLSSON,
Klass 5

Påskhandla
i kiosken!

vAgneta Grönberg, klass 3
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satte mej inte den gången, konstigt
nog. Så körde en till om mej och se
dan körde jag iväg allt jag orkade.
Men plötsligt körde jag in skidan i
snön och satte mej naturligtvis. Så
körde jag iväg igen. Ungefär tjugo
meter ifrån mål höll jag på att sät
ta mej men lyckades stå på benen.
När vi kom i mål, fick vi köra
ned till barnbespisningen och dricka
choklad. Så kom prisutdelningen.
Jag kom tredje från slutet. Skattungbyn tog lagpriset och vandrings
priset (som väntat). Och så var det
slut och vi fick gå hem.
KARIN SVENSSON,
Klass 5

S V E R I G E S me
■aåll

g o lv -T V

PHILIPS
JA LO U SIE
nu 2 3 tum
När Ni väljer TV, välj en modell
som tekniskt getts högsta betyg av
io.ooo-tals svenska köpare. En mo
dell som ur stilsynpunkt förenar
dagens ideal med framtidens.
Jalousie 23 tum är en Philips golvTV med tryck-på-knappen-automatik och fjärrzonchassi. I teak
eller mahogny.
Pris 23 tum 1.495:— kr. Oms. tillkommer

SVÄLAS RADIO & TV
Bra och billig mat!
öppen 9—22, sönd. 13—22. Tel. 405 70

Kyrkogatan 8, Orsa

Tel. 413 50

Auktoriserad Radio- och TV-service

21

ORSA SKOLTIDNING
Med en enkel tulipan... Forts. fr. sid. 4.

Orsa Lastbilcentral
utför alla
slags transporter
Försäljer:
Gjutgrus, singel,
m akadam,
stenmjöl m. m.
Telefoner
404 30, 404 31

Ni som tänker köpa
CYKEL eller MOPED i år!
Välkommen in och se
de nya modellerna.
Monarpeden nu med ännu
starkare motor, 1 hkr.
Kickstart och fotpinnar.
Varje Monarped trafikförsäkrad i 5 år när Ni köper
den.
Herrcyklar från 258:- och
dam- från 264:-. Starka
och lättrampade.

Orsa Cykel & Sport
OBS! Vi tar gärna Er gamla cykel e ller
moped i utbyte!

— Så snälla och väluppfostrade barn
fanns det i Orsa på den tiden — och
så hänsynsfulla ”inspektörer” kan
ske man skulle tillägga.
Nu står Slättbergs gamla skola till
bommad och öde, har det berättats
mej. Den står där som ett minne
från en svunnen epok. Och alla bar
nen, som där hämtat sin visdom, är
för längesedan utflugna och sking
rade åt olika håll. Glad skulle jag bli
va, om jag genom denna tidning
och med dessa rader kunde nå dem
alla med en hälsning.
Så önskar jag Orsa skoltidning och
dess redaktör god fortsättning och
hoppas att få återkomma i spalter
na, när tidningen fyller 50 år.
Einar Nordland
Gåmlo skolminnä . . . Forts, från sid. 14.

avunsjoker, ö kullor ö kånstji — birdo djetas w i-m i------ . I kånn talum
fär-icker, skolkrippa, ö gåmlor ö färrästn’, att ä finns tri sjokdomer sö
indjen dukter kånn jåpa, ö ed i:
”Avundsjoka, Inbillningssjoka ö
Swartsjoka —.”
Slajkt sku ni aldri odla! I wet wen
i tälär um, fär i a v e börto lassaretti i tretto år, ö budi til tä tålå ö
luckas wi slajka, ö tä sist dö int luc
ka ö ”piller” öp fick i ö duktern i
psykiatri dem kölla, dja dem sjockbeandling------ . E w i do jen pöjkä
i klassn’ sö wa jett alvt övu länger
än ik, ö starkerö, wensö kund int
ånn fo bjårå widn — ------ ? ? ? Eld
bit åv mi nön göng — ? Ja, emitsi
söm int wi färståm söm kripper, ö
knåft söm sturer e ld ä ------ . Se fick

ÖNSKEHEMMET m öbleras tryg g a st genom köp från

Carl A. Pettersson
Nyhet: Hämta broschyrer med inredningsförslag i affären
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STIPENDIEFONDENS
HEDERSLISTA
Ytterligare ett par stipendiater
har blivit färdiga med kurser vid
Hermods.
Den etthundraandra: Bengt Borgquist, Samhället, Räkning II.
Den etthundratredje: Gull-Britt
Gustavsson, Skattungbyn, Engelska
för realskolans 3 :e klass.
Stipendiaterna har faktiskt börjat
arbeta bättre på sista halvåret. Om
Du hör till dem, som bara har 2—3
brev kvar på Din kurs, försök att
klara av dessa före sommaren!
Hj. H—n.
i jett kort åv Ågnes mi blömstri ö
jen fjäril o dar ä stod, ”Jag Gratu
lerar ö Minne till Jemt Hans från
Agnes Kjelander.” Men öllt a ju jen
ändå, bruk dem sajja. Skoln’ to slut,
ö Ågnes for fro Orsa. Men Ågnes
umdjicks mi jenå Kallmorkullu sö
jettöd Ånna, ö o add fändji brev fro
Ågnes dar o skreved ö wild att i
skuld skrev bört-åna. Ja, i fick fäi
luv ö lida nu ö, ö skrevd fäl börta
doda lärärinno, sö litn’ i wa, ö den
19/4 1900 fick i brev fro nå, ö e
fäl bäst ni fo leså ed ö ------ !:
”Kära lilla Hans! Tusen tack för
ditt lilla brev! du kan aldrig tro så
glad jag blev då jag erhöll det. Tänk
så kallt det måtte varit uppe i Orsa.
Jag är nu på en plats som heter
Gullspång. Jag har fjorton barn att
läsa med, men saknar allt för ofta
dig lilla Hans. Här nere må du tro
är vackert nu, snön är borta och i
går hittade jag de första blåsippeknopparna.
Jag skulle skriva mera till dig,
men du kan aldrig tro hvad jag har
många att skriva till. Skulle vara ro
ligt att ibland få ett sådant här litet
rart brev af dig. Jag har hört af
fröken Sandberg att du har en liten
bror i skolan. Nu läser du väl duk
tigt med honom kan jag tro. Farväl
Hans lilla! Hälsningar från din vän
Agnes Kjellander. Gullspång d. 19/4
1900.”
I skuld djånnå wil sjå ed brev i
skrevd börta doda Fröken Ågnes fär
evär sexti år se. Tro wen i skrevd
fär t o k ------ ? I kund do fäl rakt int
biro mi ”Tjära Ågnes”, lässö o bird
o sett brev: ”Kära lilla Hans.” Färrästn’ i wa fäl int sö gör litn’ eld —!
Ja, i wisst fäl int do wen ”kära” wa
fär nö, ö e knåft att i wet ä än
fåst i snårt ajdivåd---------- .
Jemt Hans.

ORSA SKOLTIDNING
Orsa Skoltidning . . .

FRE LI NS KONDITORI
Telefon 400 27
•
Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

•
•

Värme-, Vatten-,
Avloppsledningar
utföres av

DICK HANSSON. ORSA
Telefon -400 94

TAPETSERING
Rums- och Byggnadsmålning
Omsorgsfullt arbete - Bästa
material - Lägsta möjliga
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

AB O R S A K A L K
Tel. 500 21, 500 52

C. F. Carlsson AB
ÅKDONSFABRIK
Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84
ARBETSVAGNAR - KÄLKAR
Byggnadssmide, Svetsningar
Reparationer

LINDÄNGETS
PENSIONAT
REKOMMENDERAS!
Tel. 440 01

GUMMI*
verkstad
•
•
•
•

Bilringar
Batterier
Bensin
O ljor
Orsa
Ringcentral

A lf Andersson

Tel. 403 55

Forts, från sid. 2.

pas därför innerligen, att den får
fortsätta sin betydelsefulla insats i
hembygdens liv.
Sven Skoglund i Arboga skriver:
Tidningen fyller bl. a. en uppgift
som kontaktmedel med hembygden
för orsabor på annan ort. Priset kan
gott höjas. .. . mer reportage från
de olika byarna. Varför inte en serie
om de olika skolorna i varje by?
Kommunalnämndsordf. Eric Nils
son säger: Jag tror, att Skoltidning
en kommer att få en ännu större
betydelse i framtiden, om den utsträckes till att omfatta även samrealskolan och yrkesskolan. Elever
na där skulle kunna ge sin syn på
skolan.
Detsamma säger Ove Linder, yrkeslärare på yrkesskolans metallarbetarlinje: Låt tidningen omspänna
hela skolväsendet i kommunen.
Från Torgåsmon skriver folkskollär. Gösta Berger: Jag har den upp
fattningen, att tidningens utgivan
de bör fortsätta, men — till ett hög
re pris, förslagsvis 5 kronor. Var
för inte söka kontakt med orsabor
i förskingringen som tillfälliga med
arbetare? (Red. ber att få återkom
ma, Gösta.)
Bränd Per Persson i Enskede skri
ver: Visst ska ni fortsätta. Med nöje
läser jag varje nummer, och särskilt
uppbyggligt är det att få läsa skri
vet orsamål.
Margit Nordberg, Kinstaby: Skol
tidningen ska fortsätta, för den är
intressant. Man längtar efter den.
Den är en hälsning från Hansjö.
Min barndomstid där är nu ett min
ne blott.
Lars Olsson, andraårselev på yr
kesskolans metallarbetarlinje: Orsa
Skoltidning den ska vara kvar. När
jag läser den, tänker jag inte på, att
den skulle kunna vara på något an
nat sätt.
Birgitta Lindhé, elev på yrkessko
lans husliga linje: Jag brukar läsa Or
sa Skoltidning och tycker att den
är bra, särskilt roligt är det att läsa
bamuppsatserna. Men det skulle va
ra något reportage från yrkesskolan,
så att folk får veta vad vi sysslar
med där.
Det var många vackra ”rosor” på
en gång. Red. tackar hjärtligt för
visat intresse och ska försöka ta alla
goda råd ad notam.
Red.

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

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri
Tapetserareverkstad
Tel. 401 64
Möbler och madrasser omstop
pas. — Nya madrasser och
markiser på beställning.
Billiga priser!

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)
Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk
Auktoriserad försäljare för
Masonite, Wallboard och
Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENA SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN - Tel. 403 46
REKOMMENDERAS!
Glas, Porslin, Specerier och
Manufaktur

ror

Märket garanterar
bästa arbetet för

Värme - Vatten - Avlopp
ERIK WESSTRÖM
Rörledningsfirma - ORSA
Tel. 401 19 — 405 19
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Skolnytt
Avsked
Länsskolnämnden har beviljat be
gärt avsked fr. o. m. 1 juli 1961 åt
folkskollär. Karin Elin och Axel
Rosén samt småskollär. Karin Hessel.
Indragning av tjänst
Den efter folkskollär. A. Rosén
efter 1 juli lediga tjänsten i Hansjö
skall enligt länsskolnämndens beslut
indragas. Anledningen är förstås det
låga barnantalet i skolområdet.
Inga friluftsdagar
till vårvinterlovet fick vi i Orsa.
Kungl. Maj:t har nämligen avslagit
skolstyrelsens framställning därom.
Alltså får vi fortfarande ha detta
besvärliga förhållande kvar, att folk
skolan får kortare lov än de högre
skolorna.
Smått om lärare
Till de lediga adjunktstjänsterna
vid samrealskolan har inga sökande
anmält sig. Den lediga tjänsten i
textilslöjd har heller inte kunnat
tillsättas. Länsskolnämnden har näm
ligen meddelat, att den ende sökan
den ej är behörig. Även beträffande
vikarier i folkskolan är det besvär
ligt. Examinerade lärare står ej att
uppbringa.
Lediga tjänster
Ord. småskollärartjänsten i Trunna och ord. lärartjänsten på yrkes
skolans skogliga avdelning har ledigförklarats.
Samrealskolans utbyggnad
är i full gång. Det gäller nu en
byggnad, som senare skall användas
till skolkök och verkstäder. Tills vi
dare skall den användas som klass
rum m. m. Kostnaderna beräknas
till c:a 230.000 kronor.
Skolstyrelsen har också fått skiss
ritningar för den fortsatta utbygg
naden för enhetsskolans behov. Det
blir en väldig anläggning. Och kost
naderna kan nog för denna etapp
ensam räknas till c:a 3 milj. kronor.
ORSA SKOLTIDNING
Nr 126 — 24 mars 1961
Utgives av Orsa Lärareförening
A nsvarig u tg iv a re : Rektor Hj. Hedman
Red.: D aisy H olton, Hansjö, te l. 402 90
Postgirokonto 13 65 58
Prenum eration sker genom insättning å
tidnin g en s p ostg iro av 3 kr. Skriv ty d lig t
namn och adress å g iro k o rte ts kupong.
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Gymnastiksalsbygget i Kyrkbyn
har aktualiserats, dels genom styrel
sens beslut att utreda annan place
ring av byggnaden än tidigare pla
nerats, dels genom en motion i full
mäktige att frågan om uppförandet
av en stor sporthall i st. f. gymna
stiksal utredes.
I yrkesrådet
för bilmekaniker och metallarbetare
efter disponenten Bengt Rywe, som
avflyttat, har valts disponenten Gö
ran Grönqvist, Bil & Buss.
Frivillig 8
Frågan om införande av ett fri
villigt 8:e skolår utreddes år 1958/
59. På grund av lokalbrist har det
hittills ej kunnat organiseras, trots
att det fanns stort intresse för ännu
ett skolår.
Då inflyttningen till Kyrkbyn
fortsätter, och det därför ej synes
bli någon lättnad beträffande lokal
tillgången de närmaste åren, och då
yrkesskolan numera öppnats för ele
ver, som gått igenom årskurs 7, har
skolstyrelsen beslutat avföra frågan
om ett 8:e skolår från dagordningen.

Lena Ångman, klass 5

Orsagymnasisternas resor
till läroverket i Mora är ett pro
blem. Tågtiderna har nämligen änd
rats, så att avresa från Orsa måste
ske några minuter efter 7 på morg
narna. Så blir det lång väntetid i
Mora, som inte kan effektivt utnytt
jas. Detta förhållande kan inverka
menligt på studieresultatet. Skolsty
relsen har därför beslutat utredning.
Nya undervisningsplaner
Förslag till nya undervisningspla
ner för skogsskolan har insänts till
överstyrelsen. Det gäller dels 1årig, dels 2-årig utbildningskurs.
Kyrkbyns småskola
har fått murfogarna på fasaderna så
söndervittrade, att det börjat bli
frostsprängningar av teglet. Det
måste tydligen bli ny fogstrykning
med det snaraste.

Gör som S k o ltid n in g e n
— anlita

Beckmans Tryckeri AB

RÄKNINGAR
å ved, vedhuggning och andra leveranser och tjänster åt skolstyrelsen
skall alltid insändas till Skolkontoret, Orsa, där de granskas och införes
i attestliggare, varefter utanordning sker och utbetalning verkställes över
postgiro. Före insändandet bör skolstyrelseledamot eller tillsyningslärare
ha intygat, att leveransen gjorts eller arbetet utförts. Sänd alltså ej räk
ningar till skolstyrelsens ordf., till rektors bostad eller till kommunalkontoret!
Skolstyrelsen

Beckmans T iycke ri AB, Crsa, 1961

Pris 1: — kr.

