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F. Folkskolläraren
C. F. P E T T E R S S O N .

»När solen bortom bergen ilar, 
och bådar sjätte dagens kväll, 
går dagakarlen hem och vilar, . 
till Herrens sabbat i sitt t jäll.»

%■' _ ■ .U . '■
Dessa ord ur psalmboken kunna passa 

in på avslutningen av f. folkskolläraren 
G. F. Pettef ssons levnad. Lördagen 
den 17 november hade-hän varit, i verk
samhet som vanligt, och intet-oroande i 
hans hälsa hade märkts. Sina regel
bundna vanor trogen gick han till sängs 
kl. 9,30, men redan, kl. 10 drog han sin 
sista suck. En hjärtattack hade ändat 
hans liv. Arbetsveckan var lyktad. 
stilla och fridfullt, och han gick till 
vila i den eviga sabbatsron. Han var i 
sitt sjuttionde levnadsår.

Det är icke underligt, att bestört
ningen blev stor i hem, bygd och för
samling. Det kom ju så hastigt och för-' 
lusten är stor. Ty med Petterssons bort
gång förlorade vi alla en personlighet 
av stora mått och hans verksamhet har 
haft en synnerligen stor betydelse. Sko
lan var ju hans egentliga arbetsfält, 
och det var Skattungbyn,. som hade för
månen att fä taga emot hans stora 
skicklighet, levande intresse och aldrig 
slappnande nit. Under 51 år vistades 
han inom Orsa kommun, och under 38 
år övade han sin .läraregärning, natur
ligtvis under .betydligt ogynnsammare 
förhållanden än nu "för tiden."-  Att bar
nen fingo lära sig något, som det heter, 
för Pettersson, är säkert och detta både 
i läs- och övningsämnen. Läraren var 
t. ex. en särdeles slöjdkunnig man, och 
fastän Pettersson själv icke sjöng, visa
de skolbarnen glänsande prov vid sång

uppvisningar under säker och intresse
rad ledning. Han ansågs nog som en 
ganska barsk magister, vilken noga såg 
till att barnen fostrades till flit och go
da seder i tukt och Herrens förma
ning. Pettersson var så gammalmodig, 
att han ansåg en risbastu vara särdeles 
hälsosam för vanartiga pojkar öch lym 
melaktiga tilltag. Men var Pettersson 
sträng, då det behövdes, så var^han me
ra än någon den stora, barnavännen bå
de- i skolan och eljes och det var förvisso 
mycken glädje i skolan. Gamla elever 
giva det goda vitsordet om läraren: 
sträng men rättvis. Och aldrig var han 
så god och mild som då han hörde späda 
barnaröster sjunga eller eljes mötte ett 
gott barn.

När den trogna tjänaren år 1925 in
gick i pensionsåldern, uppvaktades han 
av. forna lärjungar, kamrater, skolråd 
och många andra vänner, allt vittnande 
om den uppriktigaste erkänsla för 
mångårig god lärargärning. Det var vid 
detta tillfälle som en av de äldre kam
raterna erinrade om, att då Pettersson 
sökte tjänsten i Orsa skulle det också 
ayläggas undervisningsprov av sökan
den. Ämnet, som förelädes den unge lä
raren, var: »Lejonet, djurens konung». 
Det är klart att provet , gick med glans, 
och ämnet blev betecknande för den nye 
läraren i så måtto, att det var något 
mäktigt i person och gärning hos ho
nom.

Pettersson tjänade skolan icke blott i 
skolsalen utan även på många andra 
sätt. Så t. ex. var han ledamot i skol
råd och skolstyrelse. Sällan om ens nå
gonsin försummade han ett sammanträ
de. De senaste åren reste han den 17 
km. långa vägen till Orsa i sin egen bil. 
Men, ack, vad han tidigare slitit ont i 
ur och skur, i mörker och rusk, till fots, 
på skidor, pr cykel eller stötting! Det 
generade icke hans hälsa, universalmed
let för hälsans bevarande var helt en
kelt vatten, kalla avrivningar och in
packningar. Vid sammanträdena var 
han en centralfigur på grund av sin 
stora kännedom om skolans olika, för
hållanden, både författnings- och ar- 
betsmässigt.

Under den tid han närvar som lärar
kårens representant hade kamraterna 
ett påpassligt och förstående ombud. 
Under många av de,senare åren var 
Pettersson skomassör, ett drygt, omfat
tande och ansvarsfullt åliggande. Men 
det var reda och ordning i kassa och 
bokföring, och att han såg på socknens 
bästa i ekonomiska ting är säkert. Det 
var icke värt att komma stickande med 
oattesterade, oklara eller för höga räk
ningar. I så fall blev det ingen utbetal
ning ay förrän skolstyrelsen liörts i 
ärendet. —*  ~~----- ----- — ...................—

Som lärare var Pettersson känd och 
erkänd i hela övre Dalarna, Ovan-Sil- 
jans lärareförenings årsmöten vittnade 
nogsamt därom. Vid dessa möten sak
nades han aldrig och var länge dess 
självskrivna ledare.

Med de egenskaper Pettersson hade 
var det klart, att han skulle tagas i an
språk på många olika sätt, främst då i 
den egna hembygden. För Skattungbyn 
var han som en far, som ville både byns 
och folkets bästa. Skattungbyn älska
de han och ville icke höra talas om en 
flyttning ner till Orsa, då han blev pen- 
sionsmässig. Nej, han byggde sig en 
präktig boning högt upp i backen ovan 
kyrkan, och där fick han sedan från, sitt 
»Jågarv» själv beundra den storslagna 
naturen, med dess berg, skogar och 
sjöar.

Många äro de främlingar och andra 
som gästfritt blivit mottagna i hans 
hem och beretts tillfälle att få se en a.v 
naturens vackraste tavlor i vårt land. 
Det var hit upp, som konung Gustav 
och drottning Viktoria under sin färd 
genom Dalarna år 1924 foro och stan
nade. De hälsades av byföreståndaren 
Pettersson med några ord, och såväl 
de kungliga som de åtföljande resenä
rerna förklarade, att denna hälsning- 
var det vackraste de varit med om och 
gjorde ett djupt intryck på alla. Men 
iså träffade de också här på en sant ko
nungsligt sinnad undersåte och äkta 
fosterlandsvän.

Skattungarna hade förtroende för 
Pettersson, och därför gingo de till ho
nom för att få råd och hjälp i olika 
angelägenheter, även om någon eljes var 
honom gramse. Och ett är säkert, han 
gav dem en redbar och ordentlig hjälp 
i stora och viktiga ting, och många 
fingo den hjälp, de behövde, på så sätt 
att hjärtan hugnades och hoppet åter 
lyste, och månger gånger så, att allt 
blev i det fördolda.

Men även mera utåt i kommun och 
församling togs Petterssons duglighet i 
anspråk, bl. a. genom revisionsuppdrag. 
Den tid han representerade domsagan i 
landstinget var han landstingets revi
sor. Jämte sin befattning som lärare 
innehade han även befattningen som 
organist vid Skattunge kyrka. Det bleve 
för långt att räkna upp alla allmänna 
och enskilda uppdrag som Pettersson 
hade under sin levnad. De voro många 
och alla på ett utomordentligt sätt full
gjorda. I någon mån fick detta sitt väl 
förtjänta erkännande genom den kung
liga guldmedalj »för medborgerlig för
tjänst», som på sin tid högtidligen över
lämnades till honom i Skattunge kyrka.

Hos Petterssons väsen fanns något 
som ovillkorligen verkade starkt per
sonligt. Grundstämningen var det starkt 
självständiga, orädda, och djärva. »För- 
därves jag platt, om jag viker en tum»’, 
kunde tillämpas på honom. Intet kru
sande för hög eller låg, allt översitteri 
var förhatligt, likaledes kryperi eller 
smidigt anpassande efter konjunkturer
na för att vinna vissa syften, allt under 
känsla av det rättmätiga i vad han sa
de och gjorde. Naturligtvis voro ytt
ringarna av en sådan natur stundom till 
förargelse för många, som då blevo ho
nom gramse. Men alla måste dock er
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känna, att här var en verklig karla-karl 
i »denna värld av släta knoddar».

Pettersson älskade naturen, och bland 
blommor och träd trivdes han gott, och 
själv tillämpade han i sin livsföring ett 
naturenligt levnadssätt. Kaffe, sprit 
och tobak voro för honom främmande 
njutningsmedel. Men vattgröt varje 
morgon det var regeln i hans på allt 
sätt regelbundna liv. Punktlighet höll 
han strängt på, och han gillade icke den 
s. k. akademiska kvarten. Ej heller 
kunde han med sena kvällar, tidigt i 
säng och på bestämd tid, och med den 
lyckliga inställningen att efter väl för
rättat dagsarbete kunna slå allt ifrån 
sig och känna sömnens välgörande in
verkan.

På somrarna tog han sig möjligen 
någon veckas ledighet och for då ut för 
att »bese landet». Och hej, vad han 
satte iväg på cykeln i utförsbackarna, 
så att sällskapet fruktade det värsta, då 
det äntligen hann upp den djärve.

Pettersson var en sparsam man, som 
praktiserade enkla, levnadsvanor utan 
allt slöseri, lyx och fråsseri. Men han 
var dess likes ytterst gästvänlig, och i 
det Petterssonska hemmet hava många 
åtnjutit verklig trevnad, gästvänskap 
och uppbyggelse. Det var så rart, då 
husfadern satte sig till orgeln och spe
lade några gamla psalmer eller sånger. 
Icke minst de många prästerna, som 
kommit och farit i Skattunge, hava i 
detta hem haft ett värderat grannskap 
och i Pettersson själv ett gott stöd och 
en god hjälp i arbetet.

I viss mån verkade Pettersson till sin 
natur inbunden och otillgänglig, något 
av de sammanbitna tändernas man. 
Men han kunde ock vara glad med de 
glada och hade trevnad bland kamrater 
och vänner under oskyldigt skämt. Även 
Petterssons liv hade sina slitningar, och 
sorger besparades honom icke, men man 
hörde honom aldrig beklaga sig. Sedan 
tio år tillbaka var han medveten om en 
viss ohälsa, — hjärtåkomma —  och den 
risk för hastigt uppbrott detta kunde 
innebära. Det må räknas som en stor 
gåva, att han ändå fick fortsätta sitt 
arbete så pass länge och under så pass 
gynnsamma förhållanden, att det kan 
sägas, att han föll på sin post. Med 
den stadiga gudsförtröstan, som bodde 
i djupet av hans hjärta, var han i öd
mjukhet redo att följa då kallelsen 
ljöd. Även här var det något av den 
envisa dalkarlens sinne: »Och själv vill 
ja.g gå, fast en stackare stor, jag är in
för den, som i höjden bor, med nacken 
rak under hatten.»

En god kamrat och vän, en trogen 
tjänare är borta. Men minnet lever i 
välsignelse. Bland de många, som be
klaga din bortgång och tacka dig för 
din levnads gagnande gärning, samt 
för aldrig obruten vänskap, är även 
vännen

Otto Berggren.

DEN TY STE  

PREDIKAREN.

Det var icke söndag. Det var ingen 
gudstjänst. Det stod ingen präst i pre
dikstolen.

Men predikan blev det ändå för skol
klassen, som kommit till kyrkan. Ty 
kyrkan fick själv predika.. .

»Jag minns», viskade i sommarvin
den den gamla, gamla kyrkogården, 
»hur för många hundra år sedan kors- 
männen en gång signade denna mark. 
Över ödsliga vatten kommo de. Lång
väga ifrån. Och här vid Orsasjöns 
strand bjödo de kyrkan att, såsom knä- 
böjande brud, viga sig i stilla bön mot 
dunkla makter i skogarnas blånande 
famn och i människohjärtans skumma 
djup» -------------

»Länge har jag blickat ut över dessa 
nejder», berättade tornet. »Släktled ef
ter släktled har jag här sett komma och 
gå, och aldrig ha mina klockor förtröt
tats att

’kalla. på gammal och på ung, 
kalla på själ som trött och tung 
längtar till evig vila.’

Över Orsasjöns spegel har jag glinn 
mande vit lyst vägen för kyrkbåtarna. 
Från blånande berg har jag väglett 
skarorna över gamla kyrkvägar, som ej 
fick gro igen. Som en jublande vår
flod har jag skådat kyrkfolkets skaror 
komma, sjungande sina gamla mäktiga 
vallfärdspsalmer. Ännu minns jag dem 
komma den gamla kyrkvägen vid Vi- 
horg. Där nedanför Högbacka vid käl
lan rastade skarorna, tog av sig sko 
och drack av det härliga vattnet —  på 
väg till Livets vatten. Skarorna blevo 
allt större med åren. För att kunna 
följa dem alla reste jag mig allt högre. 
Anno 1639 var jag vorden hög och 
smäcker, ’som Arboga stadskyrkotorn’, 
sade främlingarna. Men ack, 'tidens 
seder och moder’ böjde mig till min nu
varande gestalt. Det var anno domine 
1837.»

»Och vi räckte ej till», klagade kyrk
väggarna. »Den första tiden —  må
hända redan på 1300-talets gryning — 
voro vi av trä, enkla och blyga. Vi 
nådde bara 12 meter i längd och lika 
många i bredd, hopkrupna under nuva
rande helgedoms nordvästra hörn. Men 
då skarorna bara växte och växte, måste 
vi gång efter annan sträcka ut vår 
famn. Så reste vi oss stolt i sten, och 
anno 1639 hade vi vuxit till att nå 32 
meter i längd och väl 15 i b redd »--------

Därinne i hörnet av kyrkan, innan
för vapenhuset, stod en kyrkklocka, 
halvt förgäten. »Förr fick även jag 
sjunga», viskade klockan. »När skulden 
till liibeckarne skulle gäldas, då tog

Foto Tegman.

kong Gösta från Orsa dess storklocka. 
I dess ställe blev jag här i Orsa gjuten 
anno 1531.» Och klockan visade sin 
svårtydda inskrift: »rex calpar, mel- 
chior, baltasar o. m. p. a, D M X XX I». 
»Och anno 1641 gjötos här ännu tvenne 
klockor. Och vi tre, vi ha sedan till 
1900 ringt samman i dessa nej
der.» -------- Och klockan tystnade och
lämnade ordet åt kyrkans egentliga 
tunga —  den härliga klenoden i Orsa 
'kyrka, predikstolen.

»Hit kom jag anno 1633. Varifrån 
vet väl ingen med säkerhet. Kanske är 
jag ett minne från de dagar då guld
konungens baner segerrikt vajade över 
de tyskes jord. Men om de många, som 
trampat min trappa, ja långt tidigare 
hava tjänat Herranom, vill jag berätta 
vad jag hört, alltifrån herr Olaus på 
1300-talet, rector ecclesiae orösum, allt 
intill dag som är.

Här vandrade en gång den veke, mu
sikaliskt fint bildade herr Laur. Petri 
Elvius. Oro och trångmål följde honom 
under häxprocessernas vådliga tider. 
Här ljödo en gång de fasta stegen från 
den lärde och kraftige Ericus Ingevaldi. 
Och hit sökte sig från Stralsund den 
frejdige fältprästen Johan Sewallius, 
som följt sin konung genom Sachsen, 
Polen och Turkiet och med nöd och 
näppe undsluppit den blodiga kalabali- 
ken i Bender. Här tjänade troget i 30 
år den blide komministern Benningius. 
Det var han som fick sin grav i Orsa- 
sjön. Det skedde den 7 juni, tredjedag 
pingst anno 1682, då han med hustru 
och följe sökte sig hem i storm över 
Orsasjön. Han kom från bröllopsfest. 
[Månne han icke också gick genom dö
den till den eviga bröllopsglädjen —  — 
Tidevarv komma, tidevarv försvinna. 
Aldrig förstummas tonen från him-
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D E N  S I G N A D E  DAG . . .
Ps. 424 sådan den av ålder sjungits i Orsa.

Upptecknad av Ludvig Karlsson. Harmoniserad av Erik Göransson.

Den signade dag, den signade tid Var morgon jag månde betänka,
Då nådenes sol så härlig och blid Rann upp för all världen att blänka 
Och herdarna hörde Guds änglar i skyn, Som sjöngo att dagen var kommen.

le n -------------Här ljöd på. 1700-talet
den allvarlige kyrkoherden Johan Ge- 
zelius’ mäktiga stämma under valven. 
Och här blickade på 1800-talets morgon 
den kloke och kraftfulle kyrkoherden 
Eric Wesström ut över Orsa försam
ling.»

Och träden utanför fönstren lutade 
sig samman i viskning: »Borta, borta! 
Den Eviges tidsröster!

De värmdes av unga glöden.
De gingo mot skilda öden.
De slöto sin blick i döden,
och glömt är de flestes nam n»--------

De gamla nötta gravstenarna fingo 
tunga. Långsamt och stilla talade de:

»Här samlades fordom allt folket i 
Orsa. Hem, byar, yrken och stånd •—• 
alla enades de under Hans valv, som 
icke vet av fattig eller rik, hög eller 
låg, klerk eller lekman, utan räknar alla 
som ett i Kristus Jesus. Här var allom 
Gudsborgen och tillflyktsorten, i krig 
och örlig, i pestilentia och missväxtår, 
i armodets år, då nöden satt blek i stu
gorna. Här skiftade livets dagrar och 
skuggor under den Eviges öga, som 
årsens tider under solen.

'Solen sken och blixten slog, 
Herren gav och Herren tog.’

Det var tungt för prästen att i ofreds- 
åren stå i kyrkan och uppläsa namnen 
på de i kriget fallne. Och mången kulla 
bet sina läppar blodiga, stum, då sorge
budet nådde henne, och trodde att 
hon aldrig, aldrig mer skulle kunna bli
glad här i liv e t------------- - Men det var
ljuvt att trösta med det beprövade or
det om Honom, vår tillflykt och stark- 
jhet, en hjälp i nödens tider, väl be
prövad.

Här runno kornen i livets eget stora 
timglas, hela människolivet, steg för 
steg. Där vid den sällsamma dopfun
ten, metallkitteln från 1531, med dess 
medeltidslatin: 'Tilkomme os den He
lige Ande, Jesus hjälp’, där döptes den 
lille. Några korn ur livets timglas, och 
barnet undervisades av kapellanen eller 
klockaren. Några livets solvarv, och nu 
stod han med ungdomen på gången. 
Några vårens år —  och nu drog brude- 
följet genom kyrkan. Och livets som
mar blommade under växlande himmel. 
Livets långa vardagsväv växte. Men 
däri slogs regelbundet in söndagens lju
sa tvärrand. Till kyrkan gick färden 
regelbundet. Och hösten kom. Och en 
dag anträddes kyrkvägen —  för sista 
gången. Så samlades alla till sist ändå 
kring kyrkan —  för a lltid ------------- »

Stämmorna tystnade. Porten slogs 
tungt igen. Men därute lyste alltfort 
tornet tindrande vitt och pekade, som 
alltid, under århundraden, uppåt! Och 
det blev klart, att det ju djupast var 
om Honom, den Evige, han talat i skif
tande stämmor, den tyste predikaren!

Orsa den 16 nov. 1934.
Frithiof Widgren.

En mycket lämplig 
julklapp

till orsabor på andra platser är ett 
prenumerationskvitto på Orsa Skoltid
ning för 1935. Då behöver du inte tän
ka på att själv sända dem varje num
mer allt efter som det utkommer —  det 
sköter exp. om. Och säkerligen blir det 
en hälsning, som uppskattas. Vänd dig 
till närmaste lärare, så ordnar denne 
saken.

I  nästa nummer
börjar en serie artiklar av nämnde

mannen Näsnissa Olof Samuelsson om 
gamla vägar och vägförhållanden i Or
sa. Överstående är en artikel av fil. 
kand. Sven F. Lunner om »En demo
kratisk bildningsform».
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Orsajul förr: De gamla berätta för de yngre
Några av Orsa Skoltidnings små med

arbetare ha genom de gamla i sina byar 
sökt ta reda på hur julen fordom firades 
i Orsa. Här nedan berätta de efter si
na sagesman:

HUR JUL FIRADES FÖRR I TIDEN.
Min morfar, Anders Fri, Maggås, be

rättade för mig om julfirandet på lians 
tid. Nu skall jag försöka berätta där
om. De började många veckor före jul 
med arbetet, om allt skulle hinnas med. 
Då skulle det vara skomakare, om man 
skulle få några ny-skor. Vanligt var, 
att allt gjordes för hand. Sedan var det 
för mormor att karda, spinna och väva, 
så var och en fick något nytt. Men än
då var inte allt färdigt. Nu kommer 
det värsta och bästa. Det är skinn
skräddaren. Även den skulle vara i hu
set, om man skulle få någon kasung. 
För den skulle man ha till julottan. På 
julaftonen, innan man gick till sängs, 
var det att strö hackat granris på gol
vet. Detta fick ligga över julen. Man 
gjorde någon påfyllning av riset, så det 
skulle hålla sig färskt. Sådan var seden 
på den tiden vid julfirandet.

Sonja Brandt. Klass 3.

morgonstund.» När julottan var slut, 
voro också hästarna uppställda utanför 
kyrkan. Nu börjar man den verkliga 
kappkörningen hemåt, för att man skall 
se, vem som har den bästa springaren.

Så berättade min farmor, Anna Käck, 
Maggås, för mig.

Greta Andersson. Klass 4.

JULEN FÖRR I TIDEN.
Farmor har berättat för mig om en 

jul, då hon var barn. Förr i tiden då 
det var jul, hackade de enris och ströd
de på golvet. Då de skulle äta, så hade 
de bara täljknivar att äta med. På 
bordet stod en skål med smörbiten i. 
Och därur skulle man ta smör med tälj
kniven. Lutfisk åt de, men ingen jul
gröt fanns, möjligtvis litet korngryns- 
gröt. På julmorgonen skulle alla fara 
till julottan. Man åkte häst och hade 
tjärbloss i händerna. Då man kom fram, 
ställde man in hästen i kyrkstallet och 
gick till kyrkan. Blossen lade de i en 
hög utanför kyrkan.

Arne Hallstensson. Klass 5.

VAD FARMOR BERÄTTAT OM EN 
JUL FÖRR.

VAD MORFAR BERÄTTAT OM EN 
JUL FÖRR.

En kväll berättade morfar för mig, 
att när han var liten, brukade han 
längta, tills julkvällen kom. Då fingo 
de lutfisk till kvällen och ibland några 
julklappar. Och på morgonen var det 
stor glädje, för då fingo de kanske följa 
till julottan. Dit kom människor från 
alla håll i socknen. Och nästan alla bru
kade åka häst. Och somliga hade stick
bloss, som lyste hela vägen till kyrkan.

Rännar Anders från Skattungbyn hade 
en oxe och körde till julottan med. När 
de kommo in i kyrkan, hörde de flitigt 
på vad prästen sade. När det var slut, 
gingo de till kyrkstallen och tog sina 
hästar och åkte hem. När de kommit 
hem, fingo barnen gå och lägga sig.

Gunnar Andersson. Klass 5.

HUR DET VAR PÅ JULEN FÖR 
75 ÅR SEDAN.

OM JULOTTAN.
Förr i tiden skulle allt folk gå upp 

ur säng klockan tre på julmorgonen. Då 
de kommo upp, skulle de klä på sig och 
fara till julottan. Först skulle gubben 
gå . ut och ge hästen foder och juldricka 
i den stora kopparskopan. Ty även 
hästen skulle ha sin del av julglädjen. 
Sen lade far hö i lillskrindan. Sedan 
lades ett vässel på och därovanpå en 
skinnfäll. Därefter gick han in för att 
se, om mor hade kokat kaffe, så de fingo 
en styrketår. När de druckit kaffe, vo
ro de allesammans färdiga. Sedan gick 
far ut och lade på selen och fäste ping- 
lan under halsen på hästen. Därefter 
tändes stickblosset, och så bar det iväg 
i raskt trav till kyrkan. Innan de kom
mo fram till kyrkan, doppades blossen i 
snön, så att de skulle slockna. Då far 
ställt in hästen, hörs kyrkklockorna 
ringa samman.

Redan då de stigit inom dörren, har 
orgeltramparen börjat sitt arbete och 
kyrkorgeln tonar: »Var hälsad, sköna

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföres 
till humana priser av 

Målarmästaren A K S E L  E. ROSEEN  
Telefon 253.

En gång, då farmor kom hem till oss, 
berättade hon om en jul förr. Före jul 
var det mycket arbete. Man skulle bryg
ga öl av malt samt baka ärtbröd. Det är 
nästan lika som tunnbröd men med grå
ärter i. Det fanns inga andra ärter 
förr. I stugan var det smutsigt, ty man 
skurade nästan aldrig, bara till jul och 
midsommar. När man skurade, så tog 
man en kvast doppad i vatten, så satte 
man foten på kvasten, som var gjord av 
björkris, och så gnuggade man fram och 
tillbaka. På så sätt blev golvet rent. 
Så skulle man tvätta kläder. När klä
derna hade torkat, så kavlade man klä
derna i stället för att mangla dem. I 
stugan var det två stänger i taket. På 
den ena hängde man kläder och på den 
andra strumpor. När det skulle vara 
riktigt fint, hängde man opp alla fina 
dukar efter väggarna. Därefter hacka
de man enris och strödde på golvet. På 
julaftonen satte mor fram lutfisk. Ingen 
risgrynsgröt lagade de då, för det fanns 
inget ris. I en stor träskål satte de 
fram flera kilo smör. Så satte mor 
fram ärtbrödet. På julmorgonen åkte 
allesamman till julottan. Då höll en 
karl i ett tjärbloss, som brann tills de 
kom till kyrkan. Där kastade man alla 
blossen i en hög framför porten.

Gunhild Ström. Klass 5.

Berättat av Anna Larsson.
För en 75 år sedan, när julaftonen 

kom, så skurades golvet med en kvast 
eller grantvaga. Sedan sköljdes golvet, 
och sköljvattnet sopades i ett hål, som 
var beläget vid sidan av dörren. För 
att få golvet torkat, gjordes en stor 
stockvedsbrasa i den öppna spisen. Se
dan hackades granris i ladugården och 
bars in och ströddes över golvet.

Sedan var det att laga i ordning jul
maten. Det var lutfisk och julgröt. På 
ibordet sattes sedan ett grenljus, som 
var stöpt av talg långt före jul. När 
man så hade ätit julmaten, var det att 
skynda sig i säng, för att på morgonen 
komma i god tid till kyrkan på julottan. 
För att på den tiden for man mangrant 
till kyrkan, den minste såväl som den 
störste. Under färden till kyrkan hade 
de stickbloss, vilket var lagat utav tjär- 
ved, som späntades i fina stickor, och 
sedan bundos ihop. De kallades jul
bloss och tändes, när man for till kyr
kan.

Nils Åke Bäckman. Klass 5.

Erik Andersson
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG  
Förrättar B O U PP TECKN IN G AR  och 

A R V S K IF T EN .
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar.
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E,N JULOTTEFÄRD PÅ 1800-TALET.
Berättat av Jågas Anna, Kallmora.
Det var ej förr som det är nu för ti

den. De fick ej åka i fina bilar och slä
dar. De fick stiga upp klockan två på 
natten, så att de skulle hinna fram i 
tid. Och då åkte de i en skrinda. Ibland 
var det sju åtta personer i skrindan. 
Den som satt närmast hästen, hade stick
bloss. Det lyste hela vägen, när de åk
te, och när de kom fram till kyrkstapeln 
så kastade alla sina bloss i en hög. Do 
som hade barn med sig, hade en påse 
med julbockar och gav barnen, när de 
började gråta, och då blev de tysta. 
Julbockarna voro bakade av rågmjöl.

Kerstin Johansson. Klass 3.

GAMLA JULSEDER OCH JUL
MINNEN.

I en familj voro de sex syskon, den 
yngste pojken var sex år. . Det började 
närma sig julen, och de skulle baka, 
skura och stöpa- ljus. Pojkarna togo 
skinnförkläden och lade på golvet. Sen 
togo de talg och bultade den, tills den 
blev mjuk som smör. Därefter lade de 
talgen i hett vatten. Då blev det ett 
tjockt fettlager överst. Sedan gjorde 
pojkarna några runda träpinnar och 
bundo fast snören kring dem och dop
pade snörena i talgen. De skulle också 
ha några vackra ljus, som de skulle ha i 
fönstren och på borden. Det skulle vara 
tre grenar på dessa.

Då de hade stöpt färdigt, skulle det 
skuras. Då buro pojkarna in vatten, 
slogo ut flera hinkar på golvet och togo 
kvastar och gnuggade med. Då vattnet 
blev smutsigt petade de undan smutsen 
mellan golvtiljorna, så vattnet kunde 
rinna ned. Så höllo de på tills golvet 
blev rent.

Så kom julen. Då väckte mor barnen 
tidigt, för de skulle få äta välling, som 
var kokt av mjölk, annars brukade de 
få vattvälling. Det var tre flickor. De 
sade, att den minsta pojken inte skulle 
få följa med till julottan, för han hade 
för ful päls. Men pojken gick till en 
gubbe och frågade om han inte fick föl
ja honom. Det fick han. De skulle gå 
till julottan. Men innan de gingo, togo 
de sig litet brännvin, så de skulle hålla 
sig varma. Under vägen körde flera 
slädar förbi dem, och i gårdarna lyste 
ljusen så vackert. Då de kommit in i

S K O D O N
Ni söker

Starka och Präktiga S K O L S K O R
åt Edra bam.

Dessa ffinna Ni i största sortering, 
till billigaste priser hos

a|b Orsa Skomaiasin
Rikst. 37. ORSA. Rikst. 37.

kyrkan, och prästerna kommo och hade 
mässhakarna på sig, trodde pojken, att 
de hade fått mässhakarna av Gud. Hans 
mormor hade berättat för honom, att 
det brukade sitta troll inne i kyrkan på 
stängerna mellan pelarna. Pojken satt 
och såg sig omkring, men han kunde in
te se några troll.

Detta har Grevpers-Lov berättat för 
mej - Grev Margit Hansson. Klass 6.

EN GAMMAL JULSÄGEN.
På 1880-talet skulle en kolare, som 

hette Anders Kroger, upp till ett fäbod
ställe och göra en kolmila. Fäbodstället 
låg ganska långt bort i skogen. Han 
begav sig iväg några dagar före jul till 
fäbodstället, ty han skulle, stanna kvar 
där över julen och vakta milan.

Då han kom till fäbodstället, började 
han att göra kolmilan. Snart fick ko
laren milan färdig och fick den tänd. 
På julaftonen skulle han lägga sig ti
digt, men först måste han ut och se 
efter kolmilan. Han tog på sig en rock 
och tog en »torrsticka.» i handen, och 
därefter gick han ut. Ute på gården 
mötte han tolv tomtar, som togo i ring 
och dansade. En stod och spelade, och 
han hade stora medaljer på bröstet. Ko
laren gick förbi och låtsade inte se tom
tarna. Han gick bort och skötte om mi
lan. När han skulle gå tillbaka till fä
bodstugan, gick han också då för att se, 
om tomtarna voro kvar. Men då han 
kom till platsen, hade alla tolv gått sin 
väg. Kolaren gick därför in i stugan 
för att lägga sig. Då han öppnade dör
ren till fäbodstugan, fick han se, att på 
en bänk, som stod bredvid eldstaden, 
sutto två av de tolv tomtarna, som han 
nyss sett. Kolaren stod och såg på dem 
en stund, men sedan sade han: »Nu går 
det nästan för långt.» Men då försvun- 
no de med ens, och kolaren såg aldrig 
mer till dem.

Dagen därpå kom en ung flicka hem
ifrån till honom. Hon hade kaffe, ka
kor och bullar med sig åt kolaren. Då 
hon kokat och de druckit kaffe, frågade 
flickan, om han hade haft någon rolig 
jul. »Ja», sade kolaren, »det har varit 
många hit och besökt mig».

Detta har min morfar, som heter Lars 
Anders Jonsson, berättat.

Sven Eriksson. Klass 6.

Ur uppsatser om Den heliga Birgitta.
— — Birgitta blev född väster om Norr

tälje — —
— — Modern var en folkungaätt — —
— — I klostren roade man sig med att 

läsa roliga böcker — —
Birgitta blev först svensk och blev be

römd — —
— — Munkar och nunnor kallades nun

nor — —
—• — Och sedan satte de ett vaxljus i den 

dödes händer, och så slog Birgitta igen sina 
ögon för att ej vakna något mer.”

Hembygdsundervisning.
” — i mjass-orna kunde de ha barn och 

andra verktyg —” ,

Julläsning.
Nanna Lund-Eriksson: Mors klöverblad,

Lindblads förlag. Pris häft kr. 2: 50, 
Inb. 3:50.

” En bok för -käcka ungdomar”  är under
rubriken. Det är fara värt att den på sina 
sidor är litet för undervisande för den typ 
ungdomar, som vi bruka kalla ” käck” . Det 
är inte lite vetande, både geografiskt ooh 
historiskt, som serveras de tre ungdomar, 
-som äro huvudpersonerna tillsammans med 
sin mamma, Stilen är lugn ooh språket- 
vårdat. Ibland stöter man dock på onödigt 
stela vändningar. (” Den åberopade gick ut 
på balkongen” , ” Hur det avlopp” ). Men som 
helhet kan boken rekommenderas för mera 
försigkommen ungdom.

Eiien Yngve: Ung kärlek. Lindblads för
lag. Häft, 3: 50, inb. 4:75.

Författarinnan har med enkla medel ska
pat ett galleri av personer, som man blir 
intresserad för. Det är hederliga, arbetsam
ma människor som minst av allt vilja lysa 
och göra något väsen av sig. Boken tillta
lar äldre ungdom -— någon barnbok är det 
inte.
Ellen Löfquist-Schlyter: Silverskålen. Lind

blads förlag. Häft. 2:50, inb. 3 :50.
■Handlingen är inte det mest framträdan

de i denna bok, -det är istället en -skickligt 
ceh förnämligt genomförd barnstudie. Förf. 
dokumenterar sig som en kunnig och förstå
ende -barnpsykolog med förmåga att både 
försigkommen ungdom.
Boken rekommenderas varmt åt både för
äldrar och lärare — ja, åt alla, som intres
sera sig för barn och ha med barnuppfostran 
att göra,

Vid julbrasan. Eklunds förlag. Pris kr. 
1: 25.

Vid julbrasan är en jultidning utan det 
braskande yttre men med- det värdefulla in
nehållet. Den innehåller berättelser, dikter 
och andra bidrag av Ragnar Jändel, Mar
git Palmer, Allan Lindeberg, Karl Gunnars- 
son, Hans Botvid, Hasse Z, Kar de mumma, 
Karl Gruveman, Axel Gauffin, Axel Ham
braeus, Viktor Myren, Harry Martinsson, 
N. S. Norling och Vira Eklund. Eör de 
vackra illustrationerna svara konstnärer 
som E. Jerken, Birger Ohlsson, Mollie 
Eaustman, E. O. Strandman m. fl.

” Vid julbrasan”  rekommenderas varmt.
Snöbollen. Eklunds förlag. Pris 55 öre.

-Snöbollen ät en utmärkt jultidning för 
barnen. Inom det trevliga omslaget av K. 
Frykstad finnas välskrivna och underhållan
de bidrag av Elias Grip, Elin Nordin, E. 
Bertil Synnergren, Sai-da Norgren, Isidor 
Ekstam m. fl. författare och roliga teck
ningar och praktfulla sagomotiv av goda 
tecknare. Priset — 55 öre — är lågt, när 
man ser kvaliteten. K. W.

SAGT VID LÄRARMÖTE :
L u s t i g :  — Grimberg bjuder sina unga 

läsare att. gå 4000 år tillbaka i tiden — 
det är sannerligen ingen lätt uppgift för 9- 
åringar!

G ö r a n s s o n :  — Vi så en ädel skörd.
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Från skolbänken
Nu har ni varit duktiga både att skri

va — här har kommit sagor, berättelser, 
reseskildringar, dikter, skådespel — ooh 
att rita. Så mycket barnbidrag från 
olika skolor har Bed. inte sett sedan tid
ningens allra första nummer. Bravo alla 
små berättare, diktare och tecknare! Nu 
hoppas Bed. innerligt, att ni ska vara 
lika ivriga att åstadkomma bidrag till 
följande nummer också, fastän det är 
långt till dess. Det kommer ju inte ut, 
förrän ett nytt år har gått in. Därför 
passar Bed. nu ipå att tacka er för hjäl
pen med att ha gjort tidningen trevlig 
under det år som gått. Så tillönskas ni 
också alla en god jul och härliga lediga 
dagar med skid- och kälkföre.

Margit Troive, som vann uppsatspriset 
i förra numret, har fått sin roliga bok. 
Den här gången är det Edit Gunnars, en 
liten tredjeklassist, som inom den när
maste framtiden får en present från Bed. 
för sin dikt ” Julvisa” .

Dessutom har ni nog redan sett, att det 
i tidningen finns en nöt att knäppa för 
er alla. Försök nu allesammans att lösa 
prisuppgifterna!

En liten flicka har skrivit en lustig 
historia på Orsamål. Det är så roligt, 
att den är skriven på just orsamålet, att 
den får komma först i raden av edra be
rättelser. Kan ni läsa och förstå den alle
sammans ?

JE TRULLBJÄRK.
Längst uppi Öllnissasvidn irä je 

bjärk, sum dem köller trullbjärtji. Fär 
i tidn a dem trott, att jen jättä a städi 
uppi Djorbjara ö sku kast jen sten o 
tjärtskluckor. Men do a ån itta o je 
bjärk. Ö o bjärti råmlänt ingo bla åv. 
Ö ån sten sum ån kastäd ån ligg o ödra 
isajdun um bjärtji.

Valborg Vik. Klass 5.

NÄR JAG VAR TILL FLIGKER- 
ÅSEN.

I sommar har jag varit till Flicker- 
åsen. Det var i början av augusti må
nad, mamma och jag voro till Flicker- 
åsen. Brita hade farit dit två dagar fö
re oss. Hon hade följt med Nanna Pet
tersson. Medan hon var där, skulle hon 
plocka blåbär.

När klockan var halv fem, väckte 
mamma mig. Då jag kom in i köket, 
höll mamma på att grädda härliga 
pannkakor, som vi skulle ha med oss. 
Sedan åto vi gröt och smörgåsar. Där

B R E V P A P P E R
med monogram 
en värdefull julklapp. 
Beställ i god tid hos

B E C K M A N S  T R Y C K E R I .
T E L . 247.

efter var det tid att fara, för tåget gick 
klockan fem minuter i sex.

När vi kommo till stationen, var det 
fem minuter kvar, tills tåget skulle gå. 
Snart var klockan sex, och tåget ångade 
iväg. Det skakade, så att jag tyckte, 
att vagnen skulle ramla i bitar, men än
då höll jag på att somna. Yi åkte först 
över Storstupet, och så såg jag en skymt 
av Helvetesfallet.

När vi kommo till Emådalen, var 
klockan halv åtta. Men åt vilket håll 
skulle vi nu gå? Vi frågade en fru på 
stationen. Hon sade, att vi skulle följa 
landsvägen ett stycke opp över, och se
dan skulle vi ta av vägen vid en stor 
gran. När vi gingo, hörde jag något, 
som skrek långt bort i skogen. Då sade 
en gammal gubbe, som kom efter oss, att 
det var tranorna.

Snart såg jag ett plåttak mellan gra
narna, och jag hörde en ko råma. Men 
oj, vad magen skrek på mat! Jag ryck
te opp en pannkaka och slukade den. 
Det fanns bara en stuga i fäboden men 
många kor.

Nu skulle vi plocka blåbär. Vi gingo 
efter en basväg ungefär en kilometer. 
Där hittade vi bär. Jag började håva 
in liter efter liter i kunten. Och efter 
tre timmar hade vi fått fyrtiofem liter. 
Jag hade plockat femton bärmaskiner 
fulla med bär. Vi hade två saftflaskor 
med oss, och dem skulle vi dela mellan 
oss tre. Jag tyckte, det gick bäst, om 
jag drack ur en själv. Sedan gingo vi 
till fäboden. Där åto vi igen. När kloc
kan var fyra, begåvo vi oss iväg med 
sextio liter blåbär på ryggarna. Men nu 
fick vi allt känna, hur det kändes att 
bära blåbär. Det var så tungt, att vi 
måste vila för var kilometer. Men vi 
kommo äntligen till Emådalen. Vi läm
nade ifrån oss ryggsäckarna och gingo 
ned till Emån. Där tvättade vi oss.

Sedan gjorde jag iordning två met

spön. Jag hade flugor, som jag tagit 
för pappa med mig. Brita och jag me
tade. Vi fingo bara var sitt napp. Men 
vi bade nog fått någon laxöring, om vi 
varit där längre än tio minuter. Vi 
måste nämligen skynda oss, för tåget 
skulle snart gå, och därföre skulle vi 
äta. När vi kommo till stationen, hade 
vi en timme på oss att äta, ty tåget kom 
inte, när det skulle. När det kom, var 
det tre kvart försenat. Då voro vi röda 
i hela ansiktet av myggbett. När det 
stannade, stego vi på, och tåget frustade 
på. Nu gick det med en svindlande 
fart, och strax voro vi vid Storstupet. 
När vi kommo till Orsa station, var det 
fem kvart försenat, för de hade kopp
lat in vagnar i Tallhed och Hansjö. 
Vid stationen var pappa, och hjälpte oss 
hem med blåbären.

Olle Keding. Klass 6.

SNÖBOLLSKRIG.
Det var i december månad. Dagen fö

re hade det snöat i höga drivor, och 
nästa dag var det tö. Kalle, Per och 
Erik tänkte då att göra en snökåta. E f
ter det de hade ätit, möttes de alla utan
för gården hos Kalle. På gärdet, där 
Kalle bodde, hade de fått lov att vara. 
De hade redan bestämt, var kåtan skulle 
byggas. Då de hade rullat ganska många 
snöstycken, tyckte Kalle, att de skulle 
kunna börja att bygga. De började 
först att lägga grunden, det måste där
för vara stora och starka stycken. E f
ter en stund hade de byggt upp halva 
väggen, men då voro styckena slut. 
Det dröjde en stund, innan de hade 
fått så pass många, att det räckte. Då 
kåtan var färdig, funderade de på att 
göra en våning ovanpå. De gjorde den 
liksom en veranda, de lade först några 
bräder över de högsta snöstyckena, se
dan lade de snöstyeken över bräderna 
och byggde även räck av snöstycken. 
Om en stund gjorde de en trappa opp 
till den övre våningen. Trappan var 
byggd av två snöstycken, sedan var det 
flata isbitar. Då det var kväll, hade 
X>ojkarna bestämt att mötas i kåtan 
klockan 6. Kalle och Erik hade redan 
kommit till kåtan, men Per hade inte 
kommit ännu. Erik, som bodde i närhe
ten av Per, ville gå efter honom. När 
Erik kom dit, höll Per på att bära ved.

Tag råd av en FACKKMAN
vid köp av ________________
P I A N O  Lita icke
elLr kringresande
O R G E L !  agenter!
ERIK GÖRANSSON, Organist. 
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Om en stund voro de färdiga. Då de 
nu kommo till snökåtan igen, stod Kal
le på övre våningen och höll på att tän
da ljus. De satte sig nu på en matta på 
golvet oeh rådslogo om, hur de skulle 
ha det. Kalle föreslog, att de skulle ta 
och bygga ett fångrum. Det skulle byg
gas under trappan. Det tog inte lång 
stund, innan det var färdigt.

Sedan togo de sig för att göra snö
bollar, ifall det skulle bli snöbollskrig. 
De samlade dem i lådor, som de ställde 
på övre våningen.

Det bodde i närheten några elaka 
pojkar, som jämt ville riva och förstöra. 
De där pojkarna hade Kalle sett hela ti
den, medan han hade ätit middag. De 
fruktade därför, att de skulle komma., 
Per ville gå på övre våningen och se, 
om de voro häromkring. Då han kom 
opp dit, fick han se pojkarna, som höl- 
lo på att smyga sig in i fästningen. Då 
ropade han på Erik och Kalle. De bör
jade nu kasta snöboll på de andra poj
karna. Men de försvarade sig. Snöbol
larna började ta slut för de tre vänner
na. Därför skickade de Erik ned att 
göra nya snöbollar. Då han hade gjort 
tro lådor fulla, kom han opp igen. Men 
då hade redan de andra pojkarna gett 
sig. Men de hade gjort opp en annan 
plan. Först smögo de sig efter ena 
väggen av kåtan, sedan vältrade de un
dan snöbollen för ingången. Men Per 
hade sett, hur pojkarna hade gått. Där
för gjorde de motstånd och drevo bort 
de andra. Men de gåvo inte opp, de 
tänkte genast ut en annan plan. Kalle 
hade tänkt, att de skulle ta och lägga 
några tunna pappskivor i stället för den 
tjocka isen. De andra pojkarna kom
mo nu smygandes in och tänkte gå opp 
till övre våningen. Först kom Lennart, 
sedan Helmer och sist Ingemar. Hel
mer och Lennart väntade ett tag på 
Ingemar. Sedan togo de fart för att hop
pa till den andra höga trappan. Men 
då föllo de alla tre in i fångrummet.

FirmaPallins-Diversehandel
M ÄSSBACKEN .

Affären i Mässbacken Ttikstel. 42.
Filialen i Kallmora ,, 32.
R E K O M M E N D E R A S !

Specerier, glas, porslin och manufaktur.

Men pojkarna oppe på övre våningen 
blevo hemskt glada över att deras fien
der hade fallit ner i fångrummet. Kal
le, som bodde närmast, sprang hem ef
ter ett par rep. Då Kalle kom tillbaka, 
bundo de sina fångar.

Jan-Olov Söder. Klass 4.

ETT HUSFÖRHÖR.
En dag varje år hålles det ett husför

hör i de olika byarna. Ordet »husför
hör» har kommit därutav, alt efter 
gammalt skulle prästen hålla ett förhör 
med folket för att ta reda på om de kun
de katekesen. Då var man ofta rädd 
för att gå på ett husförhör, och somliga 
stannade hemma och sade, att de voro 
sjuka. Men det tjänade ingenting till, 
ty sedan blevo de kallade till prästen, 
och där fingo de förhör på katekesen. 
Ett husforhör i vår tid har en annan 
uppgift. Jag skall nu berätta om hus
förhöret detta år.

Först sjöng man en psalm, och sedan 
började uppropet av namnen på alla i 
byn. Prosten läste upp fel födelseår för 
somliga barn, och det visste han ju 
själv, för han ville se, om de visste, när 
jde voro födda. Han läste upp fel födel
seår för en pojke, och så frågade pros
ten, om det var riktigt. »Ja», sade poj
ken. »Nej, det var det inte», sade pros
ten. Sedan fortsatte uppropet, och 
prosten fick många sådana svar. Efter 
uppropet av alla namnen, läste prosten 
en bön och så sjöngs en psalm.

Så höll prosten ett tal. Ämnet var 
»missionen». Han berättade om de 
svenska missionärerna och deras verk
samhet i olika länder, bl. a, i Kina och 
Indien. Han sade också, att det hade 
blivit skänkt ungefär 12 öre pr person 
till missionen under ett år, däremot ha
de det gått åt 26 kronor för tobak och 
sprit. Sedan delade han ut s. k. mis- 
sionspåsar, dit folket fick lägga någon 
slant för missionens skull. Därefter 
upptogs en kollekt, och så var husför
höret avslutat för denna gång.

Sven Eriksson. Klass 6.

EN FÄRD TILL ÖDARVSKLITTEN.
En söndagsmorgon frågade mamma 

pappa, om vi skulle ut och plocka bär,

när det var så fint väder. Pappa tyck
te också, att vi skulle fara. Det blev att 
packa och ta på sig pjäxorna. Efter 
mycket om och men blevo vi klara. Sä 
foro vi.

Under vägen sågo vi en tjärn, där 
vassen stack upp. Den var alldeles över
sållad av vass. Men mitt i vassen var 
det något liknande en å. I den ån, som 
vi kunna kalla den, lågo änder och sum- 
mo. Det var hemskt vackert att se än
derna simma fram och tillbaks.

Vi tänkte fara till Ängen. Vi letade 
oss fram till Ängen. När vi åkt ett tag, 
kommo vi till en liten by. Det var den 
sista byn vi foro igenom. Sedan var 
det bara skog. Vi kommo till ett ställe, 
där vägen delade sig. Där stodo vi all
deles rådvilla. Mamma fick se, att det 
stod en lapp på ett träd. Jag hoppade 
ur bilen, sprang dit och tittade, vad där 
stod. På lappen stod otydligt tecknat: 
»Ödarv». Slutligen voro vi i Ängen. Un
der vägen dit mötte vi en karl, som var 
alldeles blå kring munnen. Vi stanna
de och frågade honom, om det fanns bär 
i Ängen. Han svarade inte utan gick 
bara på. Mamma sade, att han såg ut, 
som han inte skulle vara klok. Till den 
nästa, som vi mötte, tänkte vi framstäl
la samma fråga som åt den förra. Det 
var skomakare Britte från Släctberg. 
Han är döv.

I Ängen frågade vi en karl, om det 
var fin väg till Ödarv. Han sade, att 
nog gick det att ta sig fram allt men 
med svårighet. Vi fortsatte. Först 
kommo vi till en backe. Ovanför var 
det en bro, som gick över en älv. Vä
gen var inte litet knagglig heller. Man

Sedvanlig

j u S konsert
till förmån för insamling åt fattiga 

anordnas i ORSA KYRKA  
Söndagen den 2 dec. kl. 5 e. na.
Medverkande: Orsa kyrkokör, Or sa 

manskör och Orsa musikcirkel. 
Solist fru Hanser Lina Göransson.

Inträde : 75 öre, skolungdom 25 öre.
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satt och hoppade hela tiden. Ibland kom 
man på ställen, där vägen var fin. Till 
slut blev vägen så ful, att pappa stan
nade bilen, och vi ging’o den sista biten.

Vi gingo nu till Ödarv. Pappa steg in 
i en stuga och frågade, om det fanns bär 
kring Ödarvsklitten. Gumman sade, att 
det fanns inte något vidare.

Vi gingo i alla fall vidare. Vi voro 
nu vid foten av klitten. Där gingo två 
stigar. Vi kommo på fel stig. Då gingo 
vi och letade rätt på den andra stigen. 
Mamma och jag gingo före de andra.

Vägen upp till klitten var brant. Det 
var roligt att klättra uppför, tyckte jag. 
Vi letade rätt på några klippblock, där 
man kunde se utsikten bra. Man såg 
Ore älv och Orsa-sjön och många byar. 
Man såg också första stugan på Ödarv. 
På stenblocken stodo alla möjliga namn. 
När vi sett på utsikten, skulle vi plocka 
bär. Vi hittade inte mycket bär den 
gången.

Jag tror klockan var omkring fem, 
när vi skulle fara hem. När vi voro vid 
foten av klitten, hörde vi en gumma, som 
lockade på korna. Snart kunde man höra 
korna. Vi fortsatte att gå. När vi gått 
ett tag, mötte vi en karl. Han berätta
de för oss om Ödarv. Han talade om, att 
det syntes, att Ödarv en gång varit be
byggt. Före digerdöden hade folk od
lat kring en å, som låg intill själva fä
boden. Han sade, att de som bebyggt 
det, hade dragit sig till ån, där de kun
nat fiska. De hade också troligen haft 
jakt i skogarna omkring ån. Under di
gerdöden hade alla människor dött ut, 
och de förr uppodlade trakterna vuxit 
igen. Han berättade mycket mer för 
oss, som jag glömt.

När vi kommit till bilen, drucko vi 
kaffe. När vi druckit kaffet, släckte vi 
elden och foro hem.

Britta Helleberg. Klass 6. 
EN KVÄLL.

En kväll skulle jag och Anna-Lisa till 
Brittes och köpa lampolja. När vi köpt 
lampolja, följde Karin oss hem. Och 
då hon skulle gå hem, följde vi henne på 
väg. Det var fint månsken, och stjär
norna tindrade klart. Jag såg polstjär
nan. När vi kommo till Örns 'gärdes- 
gård, sade Karin, att vi skulle sätta oss 
där, och det gjorde vi.

Medan vi sutto där, sågo vi, att norr
skenet flammade i norr. Då sade Ka-

KOPPARBERGS 
LINS SPARBANK

Skolbarn i Orsa!
Sparsam het ä r en  dygd.

Lägg därför Edra sparslan- 
tar i skolans sparbössa och 
gör dem räntebärande. —■—

Kopparbergs Läns Sparbank.

in, att vi skulle leka litet, så att vi inte 
skulle frysa. Jag sade, att vi skulle 
hoppa ned från gärdesgården och leka 
»tatten». Jag fick »tatten». Då jag 
skulle ge Anna-Lisa, ramlade hon och 
slog näsan i gärdesgården, så hon börja
de gråta. Så ville vi inte leka mer. Då 
kom farbror Bertil och skrämde oss, så 
att vi blevo så rädda. Sedan satte vi oss 
på gärdesgården och pratade, medan 
månen sken på oss. När vi suttit där en 
stund, hoppade vi ner, gjorde kuller
byttor och hade roligt. Och så gingo vi 
hem.

Britta Simonsson. Klass 4.
MIN KATT.

Min katt heter Kari-kari-kattrumpa.. 
Det har jag hittat på själv. Hon är 
svart och vit och fin. En dag, då vi var 
ute alla, så hade hon fått en unge, som 
var alldeles svart som en sötare. Det 
är länge sen, och ungen har vi givit åt 
Ingmar. Ingmar har en liten syster, 
som heter Berit, och en bror, som heter 
Lasse. Berit har en dockvagn, som hon 
fått av sin pappa. I den lade hon katt
ungen och gick och drog honom. Han 
heter Lillnisse. Kari-kari-kattrumpa är 
väldigt snäll, och hon tycker om ost. 
I går fick hon två ungar, som var fina. 
De var vita och svarta båda två, och de 
jamade, och Kari-kari-kattrumpa slicka
de dem. I går, när jag kom hem från 
skolan, kröp hon under filten och gömde 
sig. Gunnar Vik. Klass 3.

EN ROLIG HARJAKT.
Jag och en karl, som hette Nisse, kom

mo överens om att fara bort för att jaga 
hare. Vi fingo låna pappas hund, där
för att pappa var borta i Smedsforsen.

Ja, vi bestämde oss för att fara 
klockan 4 på söndagsmorron. Nisse kom 
till mig och knackade på fönstret. Jag 
skyndade opp ur sängen och öppnade 
dörren för honom. Han steg in med 
bössan på ryggen och ryggsäcken. Jag 
packade ned maten i min ryggsäck, me
dan kaffet kokade. Jag drack kaffe, 
och det smakade gott.

När Vi äntligen kom iväg ut genom 
dörren, satte oss på våra cyklar och for 
utåt vägen var det så kallt, att jag bör
jade frysa om händerna. Men jag bytte 
hand efter vägen, så jag frös inte så 
mycket.

Men när vi kommo fram och gick in 
i skogen så fick Prick slag, och så blev 
det drev. Vi sprungo efter, men den 
haren var så liten, så han hoppade in i 
buskarna och bara gömde sig. Vi följde 
en basväg neröver, men dét fanns ingen 
hare. Då stannade vi för att äta.

Så fick vi höra, att det skällde nere i 
vägen, och så fick vi se haren med Prick 
i hälarna. När han kom ungefär 15 
meter från oss, så sköt Nisse bom, och 
haren sprang rätt mot mig och jag 
skulle sparka till honom men bommade. 
Haren hoppade på midjan åt mig och 
fortsatte, men under tiden hann Nisse 
vända sig och sköt honom. Vi tog ur 
haren inälvorna.

ORSA SKOLTIDNING
Sedan vi ätit, så fortsatte vi oppåt 

landsvägen. Där fick vi slag på en hare 
till. Drevet gick ungefär en kvart, och 
så var det stopp. Vi fortsatte inte mer 
utan for hem med den haren. Vi var 
hemma ungefär vid 11-tiden och det var 
historien om den roliga harjakten.

Tor Holmström. Klass 6 b.

LILLE PERS JULKLAPP.
Det var en vecka före jul. Per gick 

och funderade på, vad han skulle ge mor 
i julklapp. Ja, det var just en fråga 
det. Nu fick han en idé. Han skulle 
köpa ett julkort. Han sparade och spa
rade, och till sist hade han skrapat ihop 
tio öre. Nu sprang han till boden, så 
fort fotterna kunde bära honom.

»Jag ska köpa ett julkort», sade han.
Handlanden tog fram en korg med 

julkort, och Per började leta. Han fick 
tag i ett kort med en tomte på, som de
lade ut julklappar. Det kortet tog Per.

Äntligen kom den efterlängtade da
gen, då tomten kom. Tomten sade: 
»God ju l!» Då sade mamma: »God jul 
igen!» »Finns det några snälla barn 
här?» undrade tomten. »Ja», sade Per. 
Men tomten sade, att de skulle höra 
efter, vad mamma sade. Hon sade ja. 
Jultomten började dela ut julklappar, 
och till sist sade han: »Till mor från 
Per.» Per blev alldeles röd i ansiktet 
och gömde sig bakom mors förkläde.

Per fick ett stort paket. Han trodde 
först, att det var en valfisk, men då han 
öppnade paketet, fick han se en härlig 
syn. Det var ett par skidor. Per blev 
så glad, så han trodde att han drömde. 
»Nu tar jag nog Vasaloppet», sade han. 
Om en stund sade mor, att han skulle gå 
och lägga sig.

På natten drömde Per, att han tog 
första pris i Vasaloppet. Och då sade 
han: »Jag tog nog första pris för jag 
hade nya skidor.»

Arne Nordström. Klass 4.

Rut Spegel.
På rasterna i Hansjö roa vi oss med 

att åka kälke.

Lämplig Julklapp
är en

permanentondulering
hos

Ericsons Damfrisering
TEL. 208.
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Hälsningsord
av G. F. Pettersson vid de kungligas 

besök i Skattungbyn den 6 juli 1924.
Eders Majestäter! Glädjen är stor i 

Skattungebyn denna dag, då vi få se 
landets konung och drottning bland oss.

I denna avlägsna kapellbygd saknas 
de möjligheter som stå andra platser till 
buds, men en rikedom ha vi, våra hjär
tans varmaste känslor av tillgivenhet 
för och kärlek till vårt älskade konunga- 
par. Denna gamla dalabygd har ett 
enkelt folk, som för ej längre tid till
baka än att de gamla bland oss minnas 
det, njöt barkbrödets torftiga spis.

Men kärleken till Gud, Konung och 
Fosterland har här levat rik oeh stark, 
och detta frihetskära folk hälsar nu 
Eders Majestäter välkomna att se och 
skåda denna fagra trakt av Svea kunga
rike, som Gud skänkt oss till fosterbygd, 
och uttalar den önskan, att Gud måtte 
låta vår konung och drottning länge 
leva och riket styra, till lycka och glädje 
för det folk, som bor vid älvom, på berg 
oeh i dalom.

Sagostund. Foto Ahlberg.

J U L V I S A

Se, nu så stundar det till jul.
På stången sitter kärven gul.
Och Per och Greta tittar på.
Hur gott det smakar fåglar små.

En tomtenisse syns vid grind 
Han står där glad och röd om kind. 
Kom hit du, Per och Greta lill,
Så skall vi slädfärd ställa t ill !

Men skynda er i släden opp !
Med mina pallar i galopp,
Jag styr med tömmarna i hand
Vår färd långt bort till julklappsland.

Och strax på stund iväg det bär.
Nu jublar Gretalill och Per.
Och skatan skrattar där på sten.
Och ekorrn smackar uppå gren.

När långt de åkt, de kommer fram 
Och hör de glada tomtars glam. 
Och nissarna de hälsa dem : 
Välkommen hit ni alla fem!

Här är brådska må ni tro.
Vi kila genom skog och mo 
Till alla stugor, där de små 
nu vänta att sin julklapp få.

Och Per och Greta bjudas på 
Att äta äpplen, stora så.
Och när de sedan hemåt far, 
de släden full med klappar har

Åt mor och far och storebror.

NÄR VI TRÖSKADE.
För en 3—4 veckor sedan tröskade vi. 

När jag kom hem från skolan, fick jag 
vänta en timme, innan de kommo med 
»trösken». Jag tänkte, att de skulle 
köra den med en häst. Men så hörde 
jag, att det skramlade uppe i vägen, och 
då kom »trösken». Men det var ingen 
häst, som drog den, utan det kom fyra 
fem karlar först, som drogo motorn. 
Och om en stund kom det fyra fem till, 
som drogo »trösken». Men det var ned- 
förshacke, så de fingo nog mest hålla 
emot.

Om en stund sattes »trösken» i gång. 
Jag såg efter frölådorna, Erik Frisk, 
And. Bruksner och Axel Hansell buro 
undan halmen. Påhla Per Hansson sköt
te om säckarna. And. Hansell skötte 
om motorn. Smids Anna, Annie Påhla, 
Maria och Astrid Liss löste upp band. 
Den som matade, kommer jag inte ihåg 
namnet på.

Jag hade satt på mig ett par solglas
ögon, för det inte skulle komma skräp i 
ögonen. Om en stund ropade någon, att 
jag skulle springa efter två säckar. Det 
gjorde jag, och när jag kom. tillbaka, 
var en frölåda full, så jag fick tömma 
den.

»En råtta!» skrek någon från ladan. 
Jag sprang efter katten, men jag kom 
för sent, ty råttan hade sprungit sin väg. 
Jag gick in i ladan ett tag och skulle se 
efter, hur mycket det var kvar. Jag 
blev ganska förvånad, när jag såg, att 
det snart var slut.

Så fick jag se And. Hansell. Jag 
tyckte, han såg ut som en sötare i an
siktet och på händerna.

Snart var det slut, och Hansell stan
nade motorn. Då gingo vi till trädgår
den och togo var sitt äpple. Det sma
kade bra, tyckte jag. Sedan gingo de in

Där hemma blir nog glädjen stor. 
Hav tack, du lille tomtevän,
Vi kom just lagom t hem igen!

Ty mor hon kokar gröten rar,
Och vackra granen tänder far.

Edit Gunnars. Klass 3.
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och drucko kaffe, och jag gick bort och 
räknade säckarna. Det var nio säckar 
av åtta »golv».

Sedan fingo alla, som hjälpt till, be
talt och gingo hem. Det var bara några 
karlar kvar, som skulle handla. Anders 
frågade dem, om någon var ledig föl
jande dag och ville komma och hjälpa 
oss att flytta halmen och säckarna. Erik 
Bruksner var ledig och lovade att kom
ma. Och det gjorde han också.

Bengt Wikner. Klass 5.

KURTS HEMLIGHET.
Kurt hette en pojke, som var ovanligt 

lugn och förståndig. Aldrig gjorde han 
sina föräldrar annat än gott. När han 
föddes, fick han av sin far en sparbanks
bok. Av sin mor fick han en riktig 
spargris av urholkat trä, som därför inte 
gick sönder. Ända ifrån det han var 
liten, hade han lärt sig att spara. Varje 
vecka fick han en liten slant av sin far. 
Den stoppade han i spargrisen. När gri
sen blev full, satte han in pengarna på 
sparbanksboken. När han var så liten, 
att han ensam inte kunde gå på banken, 
gick hans far åt honom. Men när han 
blev större, gick han själv. Ibland kun
de det hända, att varken far eller mor 
visste, när han gick dit. De trodde, att 
han var ute och lekte.

Kurts föräldrar hade ofta talat om, 
hur roligt det skulle vara att få resa till 
Paris. Men en så lång resa kostade 
mycket pengar, och de hade ej råd där
till. Då fick Kurt en idé. Utan någons 
vetskap gick han och köpte ett kartblad 
över Europa. För varje gång han töm
de spargrisen, räknade han ut, hur långt 
stycke på vägen till Paris de pengarna 
räckte. Den biten ritade han ut på kar
tan med rödkrita. Till slut hade röd
kritstrecket kommit halvvägs till Paris.

Hela tiden sparade Kurt flitigt. Han 
drog in på biobesök och snask och stop
pade i stället de pengarna i spargrisen. 
Framemot jul sålde han jultidningar 
och tjänade litet extra. Till julklapp 
fick han av far en femma att köpa vad 
han ville för. Men den hamnade på 
banken. Nu var rödkritstrecket så långt, 
att det bara var en liten bit kvar till 
Paris. Till slut, en vacker försommar
dag, lade Kurt i den sista biten på vä
gen till Paris. Då visade han glädjestrå
lande sina föräldrar kartan och spar
banksboken och talade om, hur han spa
rat. Och hans mor grät av glädje, och 
hans far sade rörd : »Då kan vi alltså 
tack vare Kurt i övermorgon resa till 
Paris!»

Så fort som möjligt var, reste den 
lyckliga familjen. Och när de kommo 
hem igen, hade Kurt ändå pengar kvar. 
Ty pengarna hade räntat sig så mycket, 
att han nu för egna pengar kunde köpa 
sig en cykel. Men fast han nu inte hade 
någon Parisresa att spara till, så stop
pade han regelbundet sin veckoslant i 
spargrisen, »ty den som spar, han har», 
säger ordspråket.

Gudrun Järnek. Klass 6.

B I L D.
Dikt Av P a u l  L u n d h.

Du satt i mitt knä. Du sade: «Dada»! 
och slet i mitt rufsiga hår.
Det var då — ja, då. Det var längesen.
Nu är du elva år!

Nu är du stor. Nu är du korrekt.
«Far ska ha tack! Bion var bra!»
Du vänder på läxor. Du reder dig gott, 
som en klämmig pojke ska.

Jag kan lägga min hand på ditt huvud, min son. 
Jag kan lägga den där och le.
Men vad jag då bär på är utanför dig, 
en bild, den du icke kan se!

Se, ibland när du sover, står jag vid din bädd. 
Jag brinner i dröm, där jag står:
Du sitter i knät. Du jollrar: «Dada»! 
och sliter mitt rufsiga hår —.

* • r.i77rr-------------
I förra numret

sökte vi i Hedins färghandels annons 
tillämpa det fula prutningssystemet: det
stod att skoltandcremen kostade 20 öre pr 
tub. Undra på att chefen för firman ringde 
upp och sa: ” Är det inte tillräckligt billigt, 
när den kostar 25 öre?”  Och det höll den 
slarviga korrekturläsaren med om.

Fotot på första sidan
är taget för Orsa Skoltidning av 

Gunvor Ahlberg.

Kom ihåg
stipendiefonden med en gåva på din 

högtidsdag!

Gynna annonsörerna! 
De gynna oss.
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Skolbarnen och dansbanorna.
E n  v i k t i g  f r å g a  diskuterad 
vid lagstadgade sammanträdet.

Till årets lagstadgade sammanträde 
mellan skolstyrelsen och lärarkåren ha
de Orsa lärarklubb inlämnat en fråga: 
Skolbarnen och dansbanorna, och även 
givit folkskollärare Hj. Hedman i upp
drag att inleda densamma. Både på 
grund av frågans vikt och den livliga 
debatt, som uppstod, anse vi det vara av 
vikt att ägna utrymme åt såväl föredra
get som diskussionen.

Först följer nu huvuddragen av folk
skollärare Hj. Hedmans föredrag:

Dansbanebesök —  en naturlig sak.
Jag måste säga, att det gjorde ett gan

ska märkvärdigt intryck på mig, då jag för
sta året i Orsa kom gående från Kallmora 
sent en söndagskväll förbi Åberga dansbana 
och där fick syn på en stor del av mina 
skolbarn. Jag blev minst sagfc förvånad. 
Och förvåningen blev inte mindre, då jag 
längre fram möter en äldre person i sällskap 
med en liten pojke, som ännu inte börjat 
småskolan, och den -äldre säger: ” Jaså, du 
har varit på dansbanan (vilket jag alls in
te hade). Ja, vi ska gå dit vi med.”

På måndagen efter frågade jag i skolan, 
hur många av barnen, som varit på dans
banan. Då överraskades jag av att nästan 
samtliga utan vidare räckte upp händerna. 
Det var som den naturligaste säk i världen.

Å-bergabarnen är inte ensamma dans-bane- 
besökare. Det går skolbarn till Näsudden, 
och det går skolbarn till Sker. I  första hand 
är det väl barn, som bo nära dansbanan, 
inen det finns också exempel -på att barn i 
folkskoleåldern gett sig iväg långa vägar, 
6—8 km., till en dansbana.

Själv har jag gjort vad jag kunnat för 
att få hem barnen åtminstone efter kl. 9. 
Jag har talat med barnen, med en del för
äldrar och med ordningsmannen. Jag har 
varit dit och kört hem barnen. Och jag är 
inte ensam bland lärarna som gjort detta.

Vad säga då föräldrarna oöh de äldre ? 
Det är märkvärdigt, så enkelt många ta frå
gan. I  de flesta fall -ha de aldrig tänkt på 
de verkliga, djupaste orsakerna till, att 
skolan vill ha bort -barnen från dansbanor- 
nan. Man får oftast följande svar: ” Är
det' synd att dansa då?”

Man tänker bara på själva dansen. Och 
så ställes den inför religionen. A t t  d a n 
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sa  — är d e t  s y n d ?  Det blir hela pro
blemet. Så kommer man till resultatet, att 
dans inte är synd, och så får barnen gå till 
dansbanan. Saken missuppfattas. Det gäl
ler ju inte alls dansen som sådan. Det är 
inte alls fråga om, huruvida dans är synd 
eller inte. Vi ska inte diskutera ” barn och 
dans”  ; frågan -gäller ” skolbarn och nattliga 
dansbanebesök.”  -Och det blir väl något 
helt annat.

Man behöver väl inte lägga endast en re
ligiös synpunkt på saken. Man kan väl ock
så -betrakta dessa nattliga dansbanebesök ur 
moralisk och hygienisk synvinkel.

Vilken skada ta då barnen vid 
dansbanan?

Läkare påstå, att barn i 11—12 års ål
dern behöva 10 timmars sömn. Tillräcklig 
sömn under uppväxtåren är ett' huvudvill
kor -för normal utveckling, både när det gäl
ler kroppen och de psykiska förmögenheter
na. — Är det då inte högst olämpligt, att 
barn, som på måndag Imorgon kl. 8,30 ska 
sitta i skolan och redogöra för sina läxor, 
är uppe och ute till kl. 11 och 12, — ja, 1 
och 2 på natten, som har hänt. Det borde 
väl vem som helst kunna inse, även barnens 
föräldrar. Det är väl i alla fall de, som är 
skulden till att det är -som det är. (Det 
sagda gäller förstås om allt' utelöpande på 
nätterna. Det är naturligtvis ur denna syn
punkt lika förkastligt, även om barnen hål
la till på bygator eller hos kamrater till des
sa sena timmar.)

Vidare kan man fråga sig: Är dansbtv- 
nan — särskilt -dansbanans omgivning — 
en lämplig miljö för barnafantasiens ut
veckling? På den frågan måste väl varje 
ansvarskännande människa svara ett be
stämt nej .  Finns det inte stora utsikter, 
att barnen få förvirrade sexual-begrepp och 
nå en sexuell brådmognad, som är på det 
högsta skadlig? Med kännedom om, vad 
som verkligen inträffat vid dansbanorna, 
fcan man väl inte bestrida -detta.

Nu finns det också för all del andra fak
torer än dansbanorna, som hjälpa till att 
snedvrida barnens (och även äldres) fantasi- 
oeh känsloliv. Vi ha något, s-om heter 
” Hela världen”  & C :o, ” denna erbarmliga 
dyn-ga, för vilken dynga är ett alldeles för 
fint namn” , so-m gymnastikdir. Ottosson sa 
i ett föredrag. Med sina ständiga berättel
ser om snedvridna äktenskap och mer eller 
mindre olyckliga människors privatliv kan 
man just inte tala om dem som någon upp
bygglig litteratur. Men det är litteratur 
som slukas. ” Hela världen”  först, läxan 
sen, tänka tydligen ookså en del skolbarn.

iSå har ja-g från Orsa marknad och dess 
Nämndemans-Lasse ett tydligt exempel på, 
hur barnens fantasiliv -påverkas i osund

riktning även av sådant, som de vuxna kan
ske halkar över mycket mycket lätt. En 
pojke i en skola (inte Åberga) -berättar om 
Orsa marknad i en uppsats. Och vad har 
han för minnen att berätta? Jo, det som 
riktigt' bränt sig in i hans minne är Nä-mn- 
demans-Lasses dumma prat: ” Finns det in
gen barnmorska här”  etc.

Det som barnen få höra och se vid dans
banorna är nog heller inte alla gånger så 
hälsosamt.

Ordningsstadgans bestämmelser.
Nu finns förstås ordningsbestämmelser. 

Barn under 15 år äga endast i målsmans 
sällskap tillträde till dansbana. M en: Vad 
menas med målsman? Juridiskt sett är det 
väl föräldrar och fosterföräldrar, a b s o l u t  
i n t e  ä l d r e  s y s k o n ,  som råkar vara 
över 15 år. -Stadgans efterlevande ska kon
trolleras av dansbanans ordningsvakter. Om 
de också göra sin plikt, när det gäller barn, 
blir just inte saken bättre. Det vore mindre 
farligt att släppa in barnen inom inhägna
den, än att visa ut dem o m k r i n g  dans- 
baneområdet. Där -är den farliga zonen.

Skolans ordningsstadga bestämmer, att 
skolbarn efter kl. 9 em. icke få besöka dans
bana eller annan nöjeslokal. Betraktas den 
inte av både barn och föräldrar som kitsliga 
lärares påfund? -Gör läraren sin plikt och 
söker upprätthålla förordningen, upptas det 
ofta som en personlig närgångenhet från 
hans sida. Det är en sak, som inte angår 
honom, anses det. Ooh -så får -han kanske 
göra bekantskap med föräldrars ovilja mot 
sig personligen.

Landsfiskalen framhöll, att polisen -med 
nuvarande bestä-mmelser just' inte kan göra 
något. Men skolan borde kunna ingripa. 
Något måste göras. Kunde lärare och -skol
styrelse göra något för att få -bort barnen 
från dansbanorna, vore det sannerligen det- 
bästa de kunde göra för barnen.

Vad ska vi då göra?
Att läsa ordningsstadgan för barnen 

hjälper inte mycket. — Kunde man ge dem 
andra intressen, vore det förstås det bästa. 
Kunde man -bara intressera dem för läsning 
av annan litteratur än veckopressen, kunde 
man intressera dem för musik, för idrott, 
så vore det säkert bra. Helt visst ha här 
våra bibliotek och musikcirklar en stor up-p-
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gift att fylla? Och vi kan ha skäl att fråga 
oss, om vi gett dem det stöd och utnyttjat 
dem så, som de förtjäna.

Ja, det händer ju t. o. m. att ideella och 
kulturella rörelser betraktas med ungefär 
samma blickar, som vi se på dansbaneindu- 
strien. Scoutrörelse, musikcirklar, biblio
tek, ja, även föreläsningsverksamhet och 
studiecirklar för övrigt, räknas liksom dan
sen som ett utslag av ungdomens längtan 
efter förströelse; det är bara ett annat stäl
le än dansbanan och under andra former 
man samlas för att roa sig. Och man kan 
naturligtvis inte uppmuntra sådant, vare sig 
genom personligt intresse eller ekonomiskt. 
” Det är ju fullkomligt improduktivt” , sade 
en person. Och en kommunalman i vår go
da socken tyckte, att det kunde väl räcka 
med e t t  bibliotek i Orsa, nu när folk har 
så mycket tidningar att läsa. — Ja, nu har 
ungdomen ” Hela världen”  och ” Levande 
livet” , så nu kan vi dra in biblioteken. Nu 
finns massor av jaazkapel, så nu behövs in
ga musikcirklar. Nu finns nöjesfält med 
Nämndemans Lasse och annat trevligt, så 
nu behövs ingen scoutrörelse. Det blir ju 
fortsättningen på den tankegången.

Men om nu också läsning av biblioteks
böcker och deltagande i cirklar räknas till 
nöjen, så är det väl ändå 'skillnad på nöjen, 
som riva nery och som bygga upp. Den 
som inte vill erkänna detta, är det ju svårt 
att resohera med. Jag vill alltså framhålla 
de ideella rörelsernas stora betydelse, när 
det gäller att ge vår ungdom en god påver
kan.

*
Men när det gäller barnen och dansba

norna, behövs det säkert också mera aktiva 
ingripanden. Är det, som det påstås, dåligt 
med u n g d o m e n s  sedlighet, bör man väl 
så långt möjligt förhindra, att b a r n e n 
angripas av ruttenheten. — När man ser <på 
tillståndet just nu, kan inte hjälpas, att 
man inte blir litet modlös. En lärare måste 
fråga sig: Vad tjänar mitt arbete till? — 
Det skulle säkert behövas en upprensning, 
både inom folkskola, fortsättningsskola och 
mellanskola. Men det får inte bli en sak 
bara för fantastiskt idealistiska lärare. Vi 
behöva stöd av skolstyrelse och barnavårds
nämnd. Det' bör vara en hela samhällets 
uppgift, för såvida ungdomen är samhällets 
framtid.

Vad kan vi göra?

Diskussionen blev livlig. Vi gör här 
en sammanfattning av de viktigaste syn
punkterna, som framkommo.

Prosten Otto Berggren: Det viktigaste 
är att få hemmets och föräldrarnas 
hjälp i denna fråga. Hur förmå för
äldrarna att inte tillåta barnen att vis
tas på dansbanor? Barnavårdsnämn
den har haft anledning behandla ären
den, som stå i samband med dansbanor
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och barnens uteliv. Barnavårdsnämn
den har i anslutning härtill gjort ett 
uttalande:

” Orsa barnavårdsnämnd har vid samman
träde denna dag (den 7 nov. 1934) haft den 
sorgliga uppgiften att behandla ärende, som 
berör tuktlös levnad av minderåriga barn. 
Med anledning härav ville nämndens leda
möter erinra om det ansvar, som påvilar 
särskilt föräldrar och målsmän, då det gäl
ler barnens tillsyn och skyddande. Barnens 
vistelse ute sent om kvällarna- eller vid dans
banor o. d. är otvivelaktigt en risk till för
därv för de unga. Barnavårdsnämnden för
väntar att på allt sätt stöd och anslutning 
gives åt alla de strävanden, som avse att 
skydda barnen för de olyckor, som genom 
äldres ansvarslösa och stundom brottsliga 
tilltag möta de yngre.”

Folkskollärare Dan. Spegel: Varför
säga, att det är så uselt, att det är ingen 
råd med det? Det måste gå att komma 
till rätta med svårigheterna. Dansba
norna roten till hela eländet. De bästa 
flickor och pojkar rent av störta sig i 
fördärvet. Föräldrarna ha stor sknld i 
att det är som det är. Skolans ord
ningsstadga är en lag, som ska följas 
och överträdelser beivras. Ibland kan 
det vara vanskligt att tala med föräld
rarna om detta. Har läraren tillräck
ligt stöd i sitt arbete? Tvivlade —  
han står ofta. ensam.

Ledamoten av folkskolestyrelsen, Karl 
Andersson, Stackmora: När det var frå
ga om upplåtelse av Sker, då var det 
idel lovord om deras anordningar. Då 
blir det inte heller gott för lärarna att 
komma till rätta med svårigheter, som 
härleder sig därifrån.

Folkskollärare Th. Kruse: Föräldrar
na ha ofta ingen makt med barnen, de 
be om lärarnas stöd. Undrade om inte 
stadgan borde innehålla rent förbud 
för barnen att vistas vid dansbanorna? 
Barnavårdsnämnden har också en före
byggande uppgift. I detta arbete bör 
samarbete sökas med socknens ideella 
föreningar av olika slag. Det borde bl. a. 
finnas en representant för de ideella 
föreningarna i barnavårdsnämnden. 
Man har svårt att värja sig för tanken, 
att myndigheterna ge för litet stöd åt 
arbetet för ungdomen.

Folkskolstyrelseledamoten P. J. Dahl- 
qvist: Alla ■— lärare, föräldrar och bar
navårdsnämnd —  ska samarbeta. Bar
nen ska hållas borta från dansbanorna. 
Men att förbjuda dansbanorna för de 
äldre är lönlöst.

Folkskolinspektör Karl Linge: Är det 
verkligen regel att föräldrarna gå till 
dansbanorna med barnen? (Flerstäm- 
migt ja från åhörarna.) Det är svårt 
att göra något, om inte föräldrarna 
hjälper till. Men de flesta av dessa vill 
nog hjälpa till i detta arbete. Det be
ror även på myndigheterna hur de ge 
sina tillstånd till nöjesplatserna. En 
lärare kan peka på ordningsstadgan. 
Men svårigheterna bli stora, om inte 
föräldrarna stöder påbuden. Påpekade

även hur langning och fylleri förekom
ma vid dansbanorna.

Prosten Otto Berggren: Det är inte 
lätt att göra något, varken för barna
vårdsnämnd eller andra. Understöda 
ideella föreningar —  ja, det skulle väl 
då vara, med ekonomiska anslag. Men 
det har inte barnavårdsnämnden möj
lighet att besluta om. Ansåg att mötet 
borde göra ett uttalande i likhet med 
barnavårdsnämnden. Det var en olycka 
att socknen miste sin ordningsstadga. 
Kommunerna borde rent av ha lokalt 
veto, när det gäller nöjesanordningar.

Rektor J. Hellman: Frågan är av in
tresse även för kommunala mellansko- 
lans lärare. Yi ha haft tråkiga erfa
renheter på sista tiden. Betonade dock 
med skärpa, att ryktena ute i socknen i 
denna affär varit överdrivna. Det är 
inte bara dansbanorna, som håller bar
nen uppe om kvällarna. Barnen är ute 
om nätterna och driver. Gå därför in 
mot nattvak över huvud! En del för
äldrar mäkta inte att hålla reda på sina 
barn i detta avseende, andra sakna in
tresse och en del kan inte övervaka dem. 
Det är nödvändigt att skolan griper in 
och hjälper föräldrarna. Men det är 
farligt att komma med stränga förbud, 
som sakna stöd i det allmänna, rättsmed
vetandet. Och förbud ska övervakas 
och beivras. Lärarna stå inte ut med 
ett sådant arbete.

Folkskollärare Joh. Boström: Ord
ningsstadgan har ett kryphål, därige
nom att barnen få följa föräldrarna 
till dansbanorna. Yrkade därför på 
att bestämmelserna skulle ändras, så att 
det bleve absolut förbud för barnen att 
besöka dansbanorna. Yrkade även på 
att mötet skulle göra ett uttalande likt 
barnavårdsnämndens.

Komminister F. Widgren: Ansvars- 
kännande människor komme säkert att 
påtala överträdelserna, om opinionen 
bleve väckt.

Folkskollär. Elna Granholm: Det är 
många gånger ren slöhet från föräldrar
nas sida. Skolstyrelsen borde avfatta 
ett förståndigt cirkulär till alla föräld
rar med begäran om svar, huruvida de 
ville stödja arbetet för att få bättre ord
ning i det avseende, som här påtalats.

Folkskollärare Ernst Keding: Det vo
re inte lyckligt att göra ett absolut för
bud mot dansbanebesök.

Folkskollärare Hj. Hedman: I stället 
för att hjälpa lärarna i övervakningen, 
så varsko föräldrarna eller äldre perso
ner barnen, om det kommer en lärare,' 
när de är vid dansbanan.

Folkskollärare Erik Göransson: An
såg denna fråga vara så viktig, att den 
borde tas upp till behandling varje år.

Rektor J. Hellman: Framställde frå-

Skidor och tillbehör,
stor sortering.

Lämpliga julklappar.

Herbert Broberg, Skattungbyn. 
Rt. 23.



ORSA SKOLTIDNING

gan: Hur ska vi ställa oss till barnens
dansbanebesök och uteliv under ferier
na? Ifrågasatte om det inte vore lämp
lig! att ordna ett offentligt opinionsmö- 
te i denna fråga, Poängterade också, 
att denna fråga säkerligen inte är iso
lerad till enbart Orsa.

Karl Andersson, Stackmor a: Hur få 
en opinion till stånd, då socknen upp
låtit mark till dansbanorna?

Mot detta polemiserade P. J. Dalil- 
qvist, som ansåg, att de äldres dansba
nebesök var en annan sak, än när skol
barnen började springa där.

Folkskollärare Karl Wennberg: He 
ideella ungdomsrörelserna böra stödjas 
av socknen. Den äldre ungdomens upp
trädande och vad den gör är vägledan
de för skolbarnen. Påtalade även, att 
skolbarn deltaga i kortspel om pengar.

Mötet uttalade sig för ett cirku
lär till föräldrarna i enlighet med fru 
Granholms förslag och valdes prosten 
Otto Berggren, folkskollärare Iij. Hed
man och fru Elna Granholm att förfat
ta detsamma.

Mötet uttalade sig likaledes för ett 
offentligt opinionsmöte, vilket borde ut
lysas av folkskolest.yrelsen och barna
vårdsnämnden gemensamt.

*

För att få frågan belyst även från 
annat håll, har denna tidning vänt sig 
till ordf. i Sörmedsjöns Folkets hus
förening, vilken äger Sker, herr Harry 
Simonsson, och begärt ett uttalande.

Han säger, att enligt det tillst&ndsbevis, 
de fått av landsfiskalen, äga barn under 15 
år ej tillträde till festplatsen annat än i 
målsmans sällskap. Hetta har föreningen 
försökt att hålla. Men herr Simonsson är 
medveten om, att det ej lyckats alla gånger, 
ty om den skulle kunnat hålla det, måste 
vakterna känna igen både 'barnen och deras 
målsmän. En del barn dras ju nämligen till 
dansbanan som flugorna till sockerbiten, oc-h 
de göra allt för att komma in. De stå utan
för ingången och uppvakta en de] äldre och

blir den husmor

Eoto Tegman.
S. H. Kvarnzelius,

Dalarnas förre hövding, tillbragte sin 70-
årsdag den 13 nov. i sin gård i Holen.

säga: ” Nu skall du vara snäll och säga, att 
du är min målsman, så att jag får komma 
in!”

Kring Sker ha de mycket högt stängsel 
med taggtråd både högst upp och längst 
ned, men ändå förekommer s. k. plankning. 
Barnen krafsa undan gräs och jord och kry
pa under taggtråden.

Ja, herr Simonsson tyckte rentav, att 
detta angående barnen var det svåraste 
problemet i ordningsväg. En del barn ha 
nämligen väl inkomna uppfört sig illa. De 
ha 'stått uppe vid serveringen och passat 
att hugga åt sig, det som varit kvar i skå
larna, då gästerna lämnat sina platser. 
Detta har ordningsmännen haft stort be
svär med. Vid tillsägelse ha somliga barn 
upphört därmed, men andra ha kommit 
igen, då ordningsmännen vänt ryggen till. 
Så föreningens medlemmar skulle vara myc
ket glada, om de helt vore av med alla barn 
på Sker.

Herr Simonsson menade, att det vore 
föräldrarnas sak att bättre hålla reda på si
na barn, men en del föräldrar bry sig ej alls 
om detta. Han hade ock sett barn från så
dana hem, där han trodde sig veta, att för
äldrarna vore emot, att deras barn besökte 
Sker, men dessa barn gå antagligen dit utan 
föräldrarnas vetskap och säga väl sedan 
hemma, att de varit på något annat ställe.

Föreningens styrelse hade många gånger 
tänkt, att ge lärarna upplysningar om de 
barn, som de ofta .se på festplatsen men ha
de ej gjort detta för föräldrarnas skull. 
” Vi för vår del skulle vara alla målsmän 
synnerligen tacksamma, om de toge reda på 
sina barn bättre” , slutade herr Simonsson.

#

Nu skulle det vara av stort intresse, 
om även den tredje parten, föräldrarna, 
ville säga sitt ord i saken. Denna tid
nings spalter stå gärna öppna för fort
satt diskussion i frågan. Adressen är 
folkskollärare Karl Wennberg, Mäss
backen, tel. 43.

Det är en så allvarlig fråga, att det 
bör ordnas upp, och alla goda krafter 
förena sig.

Lagstadgat sammanträde
med folkskolestyrelsen och lärarkåren 

hölls i kyrksalen måndagen den 12 nov. 
med början kl. 10 f. m. Efter psalm
sång höll prosten Otto Berggren mor
gonbön över temat »Det största av allt». 
Därefter hälsade folkskolestyrelsens 
ordförande deltagarna välkomna, varvid 
han särskilt vände sig till folkskolin
spektör dr Karl Linge. Komminister F. 
Widgren höll ett tankeväckande före
drag över ämnet »Det religiösa livet i 
barnaåren». Det djuptänkta. anföran
det vore värt att tas in helt och hållet, 
men få vi nöja oss med några glimtar.

Religionen är icke något tillfälligt. All 
människohistoria bär vittne om att religiosi
teten är ett det djupast kända faktum. Re
ligionen är ett anlag från Gud. Det finns- i 
varje barnasinne ett evighetens väsen. 
Ansgar, Luther, William Both, Hudson 
Taylor, Livingstone — dessa och flera tros- 
hjältar hade kommit till religiös avgörelse 
redan som barn.

Men barnen skiljer sig från de äldre och 
barnen är så olika sinsemellan. Men hos 
alla finns religiositet. Barnatro — det kan 
vara vanereligiositet, auktoritetstro, fantasi 
och fantasireligion, den personliga erfaren
heten av Gud eller den medvetna trosavgö- 
relsen.

I livets slitningar utifrån och inifrån sli- 
tes ofta religiositeten sönder. Det gäller att 
ta vara på de främjande tendenserna, att ut
veckla och befrämja det religiösa.

Före dr Linges anförande om Skolor
nas läroböcker föredrog prosten ett cir
kulär från Kungl. Skolöverstyrelsen om 
nyutgiven materiel för nykterhetsunder- 
visning i skolorna samt angående före
läsningar om nykterhetsundervisning. 
Då det meddelades, att provsats fanns i 
Kyrkbyns skola, blev mötet satt i till
fälle att se denna undervisningsmate
riel.

Dr Karl Linge fäste uppmärksamhe
ten på ändringarna i folk- och fortsätt- 
ningsskolestadgorna, vilka innebure att 
folkskolinspektören äger att bestämma 
skolornas läro- och läseböcker. Ska nya 
läroböcker införas är det viktigt att få 
samma lärobok i hela skoldistriktet. 
Folkskolinspektören uttalade, att han 
kommer att godkänna införandet av en
dast en enda lärobok i varje ämne. Dock 
var det inte meningen att genomföra 
»likriktningen» i hela inspektionsområ
det. Som det nu var, var det en allde
les för brokig samling läroböcker i Orsa 
skoldistrikt.

Efter detta föredrag utspann sig en 
längre debatt, vilken till största delen 
kom att röra detaljer. Dock framhölls
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från flera håll, att det var fördelar med 
det nya systemet. Folkskollärare Gö
ransson efterlyste billigare läro- och lä
seböcker. Då det nu går att sälja skön
litteratur så billigt tack vare stora upp
lagor borde också skolförlagen kunna 
sänka sina priser, då deras böcker i re
gel gå ut i stora upplagor.

Så kom mötets stora fråga: Skolbar
nen och dansbanorna. Såväl inlednings- 
anförandet av folkskollärare IIj. Hed
man som referat av diskussionen åter
finnes på annan plats i detta nummer, 
varför det förbigås här.

När detta, ärende var avverkat, gick 
det undan med resten av dagordningen: 
folkskollärare Joh. Boström föreslog in
förandet av Hedberg-Holm-Lindskogs 
lärobok i kyrkohistoria och prosten fick 
lärarkårens uttalande för en reglements- 
ändring.

Slutligen avtackade ordföranden del
tagarna och bjödo samtliga till samkväm 
i xorostgården: »Nu är ni välkomna hem 
och dricka en kopp kaffe alla som är 
här —  ja, även alla, som inte är här!»

I prostgården blev det en trevlig 
stund —  som vanligt. Fru Hanser Lina 
Göransson sjöng och folkskollärare B. 
Keding höll årets geografilektion: »På 
cykel genom Danmark.» Det föredra
get refererar jag inte, ty tidningen har 
fått löfte om att få en artikel i ämnet 
till nästa nummer.

Och så var årets lagstadgade över —  
digert program, livligt deltagande och 
god stämning.

Orsa lärareförenings höstmöte
hölls i Hansjö den 1 oktober.
Prosten Otto Berggren höll morgonbön. 

” Ärade mötesdeltagare!”  sa Spegel isen oeh 
hälsade oss välkomna till det illa beryktade 
oeh berömda Hansjö. Meddelade, att Han- 
sjö illa beryktade och berömda lärarkår ord
nat med vackert väder, hissat flaggan oeh 
byggt ett rött staket — det senare för att 
vi inte skulle löpa till marknaden och dess 
tingel-tangel.

Med värdighet oeh pondus tog därefter 
Keding ordet och tackade prosten oeh Han
sjö lärarkår. Erinrade om förlusten av Val
borg Eriksson-Vide, vilket minnestal åhör
des stående.

Folkskollär. Alfred Lustig talade därefter 
om läroböcker i historia, varvid talaren jäm
förde Grimbergs med Jean Häggmans och 
F. W. Moréns böcker i ämnet.

iFil. mag. B. Lindberg inledde diskussio
nen i rättstavningsfrågan. Orsa Skoltidning 
hoppas bli i tillfälle att få en utredande ar
tikel i ämnet av mag. Lindberg, varför re
feratet får överstå.

Innan diskusionen släpptes lös behövde vi 
kaffe, vilket intogs under sedvanlig gemyt
lig stämning, hopklämda i de små barnens 
bänkar.

Men så skulle det väl bli diskussion!

FH©STS CCMOVÄ!

Mässbackens badhus
som vi här se en bild av, tagen under 

byggandet, är väl vid detta laget fär
digt att börja användas för sitt ända
mål.
ITansjö badhus

är till sitt yttre ocb inre likt ovanstå
ende. Även Hansjö badhusförening har 
fått ett anslag på 2,000 kr. från Pen- 
sionsstyrelsen till sitt företag.

Erik Göransson.
Vid lärarförenin

gens höstmöte ansåg 
du dig tvungen att 
lämna redaktions
kommittén för Orsa 
Skoltidning. Jag vet, 
att det inte skedde 
på grund av bristan-' 
de intresse. Det var 
uteslutande din an

svarskänsla för dina många andra göro- 
mål, som gjorde att du lämnade detta. 
Vi ha heller inte tagit in din bild för 
att säga ad jö ! Vi ha med detta endast 
velat säga dig ett hjärtligt och kamrat
ligt tack för vad du hittills har uträttat 
för Orsa Skoltidning och dess stipendie
fond. Den senare är ditt uppslag och 
ditt hjärtebarn. Vi i redaktionen räk
na säkert med din fortsatta hjälp och 
ditt stora intresse för det företag, som 
kallas O. S.

Karl Wennberg.

Därav blev dock inte mycket. Vad det nu 
berodde p å : inledarens uttömmande behand
ling av ämnet eller den lockande marknaden. 
Mag. Lindbergs förslag till uttalande an
togs.

Sen avverkades allmänna föreningens 
ärenden: val och ansvarsfrihet etc. Lika 
fort höll det på att gå med orsaföreningens 
ärenden. Men då hakade det upp sig med 
omvalen, när turen kom till skoltidningen. 
D& begärde folkskollärare Erik Göransson 
ordet oeh avsade sig uppdraget som redak
tionsmedlem på grund av bristande tid. Oeh 
redaktionskommittén kom med förslag, att 
kommittén skulle utökas till 5 ledamöter 
förutom redaktören och kassören. Bifölls 
och valdes: redaktör Karl Wennberg, redak
tionskommitté E. Keding, Lisa Lorenz, 
Hanna Belin, Hj. Hedman och Axel iRosén 
samt till kassör Jo.h. Boström. Övriga funk
tionärer i föreningen omvaldes. 400 kr. av 
behållningen på skoltidningen lämnades till 
stipendiefonden. Nästa möte i Stackmora 
med fru Granholm som talare. Tack och av
slutning !
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Näekådalens skola
har ju blivit indragen, och barnen därifrån 

gå nu i Kårgärde och Vångsgärde skolor. 
Till dessa barns inackordering beslöt skol
styrelsen vid novembersammanträdet att bi
draga med 20 kronor per barn och månad 
jämte skjutsersättning med 20 kronor om 
året.

Till skolkassor
efter avlidne G. F. Pettersson utsåg 

skolstyrelsen vid extra sammanträde den 
20 nov. grosshandlare Per Åberg, Åberga.

Anhållan om pension
från förre vaktmästaren A. Hjort har av 

skolstyrelsen avslagits.

Reglementsäudring
är förestående med anledning av ändrade 

förhållanden vid skolorna i Näckådalen och 
Gravberg.

Vid Hansjö folkskola
fortgår planeringen av lekplanen, bland 

annat .skall en gammal berså borttagas.

Fröken Åkerlunds anhållan
om att få använda gymnastiksalen för 

gymnastik med mindre barn har bifallits av 
skolstyrelsen.

Folkskolläraren OI. Ohlsson
har hos länsstyrelsen överklagat skolsty

relsens beslut att ej bekosta klippning av 
häcken kring Skattungbyns folkskola. Pros
ten O. Berggren och folkskollärare C. F. 
Pettersson ha fått i uppdrag att avge för
klaring.

För verkligt prima barrved
har skolstyrelsen beslutat att' betala 5 

kronor per kbm, samt för sämre 4: 50 och 4 
kronor.

Sök stipendier
ur Orsa Skoltidnings stipendiefond 

före den 20 dec.! Ansökningsblanketter 
finnas hos lärarna, vilka även ha pro
spekt från korrespondensinstituten. An
sökan sändes till folkskollärare E. Ke
ding, Kårgärde, Orsa.

SKOLTANDBORSTE
25 öre pr st. 

SKOLTANDCREME
25 öre pr tub.

Hedins Färghandel,
Orsa.
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Varför Orsa

Interiör av kyrkan.

Denna artikel insattes i stället för Bn 
gammal klockares minnen, vilken serie kom
mer att fortsätta i nästa nummer.

D-å en ny sak skall införas, uppstår det 
alltid strider för eller emot det nya, och så 
har även varit fallet då en kyrk-orgel skulle 
byggas. Många kyrkor i Dalarna saknade 
länge orgel, och särskilt till kyrkorna norr 
om Siljan kommo orglarna sent. I Mora 
kytka byyggdes den första orgeln icke förr
än år 1912.

I ett föregående nummer har berättats, 
hur organisten Eriksson (fr. 1875) till en 
början fick frakta skolans lilla orgel till kyr
kan för att använda den vid gudstjänsterna. 
År 1878 byggdes den första orgeln i vår 
kyrka. Men det var efter långvariga stri
der. Icke mindre än tre gånger beslöt kyr
kostämman att orgel -s-kulle anskaffas, men 
två gånger överklagades och upphävdes be
slutet. Tredje gången gillt! sade Eriksson.

I kyrkoarkivet har jag påträffat följande 
intressanta skrivelse, som utmärkt belyser 
skälen -för och emot byggande av orgel. Det 
är ett gulnat papper, -men orden äro tydligt 
skrivna med vackert präntade bokstäver. 
En starkt personlig stil, som man icke väntat 
hos en enkel man av folket, präglar inläg
get, och när man läser det, ser -man tyd
ligt den erfarna och -grånade Imannen fram
för -sig. Det -återges i sin helhet.

Till Orsa Församlings Ordföran
de i Kyrkostämman den 23 Novem
ber 1873.

Efter så är, att innom vår Orsa För
samling uppstått tvistigheter, om an
skaffandet af en Orgel för ledning af 
Sången i Moderkyrkan, —  Så vill äfven 
jag Undertecknad (Om så tillätes) ytt
ra min tanke i denna, sak, tilläggande 
derjemte en mångårigs erfarenhet, o-m 
livad Sång beträffar. —  Ty det är icke 
en så lätt sak som mången oerfaren me
nar —  att för det 1 :sta ibland så många 
mot hvarandra höjda röster —  få en 
Coralsång inöfvad. Derpå har mycken 
flit under många nästförflutna år blif- 
vit använd —  både vid och i Moderkyr-

kyrka fick sin 
första orgel.
En skrivelse från 1873 belyser frågan.

kan, så oek i Kapellet. Och för -att 
kunna genomgå denna svåra brytning 
här i Kyrkan, så använde nu varande 
klockare dervid mycken flit på Söndags
eftermiddagarna, isynnerhet med För
samlings Småskollärare, hvilka han till 
en början måste anlita om hjelp emot 
Församlingen under Höggudstjensten i 
Kyrkan. Som det ock väl behöfdes att 
på fullt alvare bemanna sig mot så 
många åt ömse sidor ledande röster, ty 
Församlingen ville visst icke så lätt 
släppa efter med sina gamla tonarter, 
hvarigenom som oftast uppstod miss
ljud, men som genom träget ihållande 
någorlunda lyckats att bryta, sig igenom.
1 Kapellet hade det icke heller varit nå
got bättre att öfvergå från gammal till 
ny Sång om icke der blifvit gjorda 
långliga förberedelser. —  Der gjordes 
början redan under Kyrko Herdens C. 
P. Åmarks tid då han var kloekarprest i 
Orsa, hvilket ock hans efterträdare, vår 
nuvarande Prost och Kyrko Herde 
imellan Skolhållning i Kapellet troget 
fortsatte. Men som det alltid besannas 
,— Det läras bör är drygt, men tiden 
kort, så återstod ännu mycket innan vi 
kunde antaga alla psalmer efter ny me
lodi. Men det lyckades mig dels från 
de yngre åren såsom sjelf öfvad med 
Psalmodikon både efter Berglins, Dill- 
ners, och sluteligen med Åkerbloms 
Zifferskrifter, och dels genom den goda 
hjelp jag erhöll under Herr Inspector 
Mobergs och hans villiga Fru Mobergs 
tid, då den nya Sången leddes i Kapel
let flere Gudstjenster å rad med Freds- 
hammars mindre Orgel, genom Freds- 
hammars dåvarande Skollärare Herr 
Reinhold Grape, hvars trägna och all
tid oförtrutna nit i den delen jag för 
min del och äfven på Kapellslagets väg
nar tackar. —  Och nu borde vi väl så
som rätt tänkande i denna sak för det
2 ?dra tillse huru och på hvad sätt vår 
Nya inöfvade Coralsång kunde för 
framtiden äga bestånd. Detta kan icke 
jag för min del på något annat sätt 
finna än genom sångens ledning med 
Orgel, ty det tål icke lång tid förrän 
sången ånyo urartar sig om den fram
deles skulle sakna detta stödet för sin 
ledning. Och om någon möjligen skulle 
invända att vi hafve psalmodikor att 
tillgå nu så väl som förut for att der- 
igenom bibehålla en enig sång, så sva
ras att detta är både sant, och tillika en 
ganska nyttig hjelpreda i den delen. — 
Men beklagligt nog så- har detta nyttiga 
instrument blifvit för det mesta ibland 
allmogen åsidolagd, och i stället så får 
man ibland den uppväxande ungdomen

höra ett annat instrument som visst icke 
begagnas till sång utan till syndiga ut- 
sväfningar och nattlopp. Och när så är, 
så borde dock Kyrkan vara en Moder 
för sångens enighet, likasom den bör 
vara det för Ordets Predikan. Och 
skulle någon åter invända, att der Orgel 
begagnas så är det ingen andakt med 
Sången. Så kunna vi som bo nära 
Fredshammars bruk, och der som oftast 
varit i tillfälle att få deltaga i sång der- 
städes, med ledning af Orgel, så hafva 
vi funnit att sång derigenom får ett 
fördubbladt värde. Ty genom Orgelns 
vackra stämmor höjes tanken —  (om 
jag så får nämna) upp till de högre Co- 
rerna der ofvan. Konung David, om 
hvilken Bibeln vittnar ätt han var en 
man efter Guds synne, inrättade på sin 
tid en ganska välklingande Sång kör, 
med uppmaning till sin anstiftade kör, 
att de skulle se till att de skulle sjunga 
väl på de af honom anstiftade instru
menten, som uteslutande voro afsedda 
till Herrans ära. —  Hvad åter en del af 
de nekande till en orgels anskaffande 
fruckta för, är det att de tro vi deri ge
nom skole ådraga oss en större löneför
höjning. Och om så skulle bli, så kan 
icke så mycket undras på motstånd, 
enär utskylder inom en kort tid för 
Sockneboer betydligt ökats. .— Men vi 
hafve anledning att tro, det icke utgif
terna komma genom Orgelspelare att 
ökas, hällst då Klockaren sjelf är der- 
med förfaren, så bestiger han hälldre 
Orgelvärket än han med egen ansträng
ning strider mot en hel församling.

Om Klockarens lön utan Orgel, och 
hans lön såsom Orgelspelare d. v. s. om 
skyllnad dervid, så torde det vara bäst 
att -därom upplysa församlingen.

År o. dag Som ofvan

Rombo Jon Ersson.
Klockare (fr. 1839).

I korthet är innehållet alltså, att klocka
ren i Skattunge kapell yrkar på att orgel 
skall ibyggas i Orsa kyrka för att ” genom 
sångens ledning med orgel — vår nya in
övade koralsång kunde för framtiden äga 
bestånd.”  Vad är då den nya sången? Jo, 
det måste vara melodierna i Haeffners ko
ralbok. Vår nuvarande psalmbok är ju från 
1819. Musiken till psalmerna har H-aeffner 
ordnat. Till mycket -stor del omändrade 
han de gamla livliga melodierna, vilket 
skedde bl. a. på det -sättet, att han utjäm
nade takten och gjorde alla toner lika långa 
Sett från vår synpunkt var detta ett miss
grepp, som delvis- rättats genom vår nya 
koralbok av -år 1921. Det dröjde emellertid 
lång tid, innan Haeffners koral-bok trängde 
igenom, särskilt då orgel -saknades i kyrkan. 
För att göra sången omväxlande hade fol
ket här uppe även tillagt utsmyckningar p-å 
melodien, som synes i -koralen 424, införd i 
detta nummer. Dessa gamla melodier sjön- 
gos alltså här ännu på 1870-talet och åsyf
tas i skrivelsen, då det t. ex. -står, att ” för
samlingen ville visst icke så läitt släppa ef
ter med sina gamla tonarter -— -som det ock 
väl behövdes att på fullt allvar bemanna sig 
emot.”

Man häpnar över att det icke är mer än 
60 år sedan detta skrevs. — -Skrivelsen in
nehåller dessutom många andra intressanta 
saker oeh är väl värd att ytterligare genom
läsas.

E r i k  G ö r a n s s o n ,
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En flicka for till Paris.
Från vår Pariskorrespondent.

Lärarinnan fröken Lilly Ster- 
ner, Gesunda, har tillträtt plats 
i Paris. Från resan dit ner har 
hon haft vänligheten sända 0. S. 
en skildring.

En lantflicka av födsel och ohejdad vana, 
som i vanliga fall har sin hemvist i en 
gammal fäbodby i Dialarna, sitter och 
skramlar på en lastbil. 'Så dyker en tanke 
upp: ” Tänk, flicka, att du är :p'å väg t i l l  
P a r i s ! ”  Paris! Vilka sagolika associatio
ner väcker inte det namnet! Tanken svind
lar, hon hisnar. Hori känner det, som om 
hon ginge balansgång högt, högt. Tanken 
måste söka sig kortare etapper, annars 
stelnar den i skräck. ” Neej då, du ska 
bara fara till stationen. Och sen ska du 
å-ka tåg till Göteborg ooh sen .stiga ,på en 
båt, och sen klarar det sig nog.”

Den första etappen var som väntat gan
ska enkel ooh lättklarad. Svenskt höst
landskap i kvällssol och värmländsk bergs
lags vackra små gårdar med torvtak och 
vita, låga skorstenar är alltid något att 
njuta av. Men den njutningen blev alltför 
kort i jämförelse med den långa, natten på 
tåget, då man fick vara verkligt tacksam, 
om man fått ett hörn att sova i. —■ — — 

Och så är man snart i Göteborg och för
vånas än en gång över, hur verkligt lant
lig staden, d. v. s. befolkningen, är. Det 
är torgdag, gatorna vimlar av hästskjutsar, 
och ofta sköts tömmarna av en kvinna med 
en gammal urblekt halsduk knuten under 
hakan ooh en randig filt över knäna. Men 
äiven stadens fruar ,ser man hämta sin 
morgonmjölk iförda sagda huvudbonad. Nå
got sådant' skulle bara hända i Mora! — — 

Men man får respekt för Göteborg. Man 
märker, att staden har sin egen stil och 
sin egen charm, som ingalunda är mindre 
än Stockholms. Den har råd att undvara 
skönheterna, ty den har Skönheten, natu
rens egen lite beska, saltvattensbemängda 
skönhet och arbetets omedelbara, omedvet
na skönhet. Gå t. ex. en morgon i fisk
hamnen ooh betrakta bland allt annat vac
kert fiskeskutornas rostbruna, mönjeröda 
och ärggröna segel! Dessa bruna framför
allt, som i sällsport hög grad ha, vad män
niskors verk så sällan få, naturens eget 
djup och must i färgerna. Eller se last
kranarna i arbete eller vila mot en blekröd

Räkna rä tt
och Ni skall finna att goda 
kvalitéer bli billigast. ------

GODA K V A LIT É E R  av
kläder och tyger för små 
och stora finnes ständigt 
i lager h o s ------------ ------

AUG. LARSSON, Orsa
T E L . 21.

aftonhimmel. Det är en sista, storartad 
Hell-hälsning till sol och vind, vilka ge 
staden arbete och näring. (Det råkar vara 
valdag i Göteborg, och man smittas 5 denna 
nazisternas högborg att i någon mån an
vända nazistiskt språk.) Göteborg är en 
personlighet, vars fysionomi är livfull och 
intressant mer än de flesta andra svenska 
städer.

Det är återigen kväll, och man klättrar 
med sviktande ben upp på s /s  Burgundia. 
Båten har blivit fördröjd av en storm, och 
lastningen försiggår in i det sista. De väl
diga lastkranarna pendla febrilt med sina 
bördor och placera dem på decimetern på 
rätt plats, och väderbitna män i oljerock 
och sydväst ha det kladdiga görat att i 
duggregnet ta hand om lasten, lägga igen 
lastrummen och ordna masternas brokiga 
härva av taljor och tåg.

Vad -är det då, som stoppas ner i last
rummen? Jo, först och främst pappersmassa 
men även matvaror. Rocka t. ex., en 
fisk, som vi inte äter här i Sverige men 
som är en delikatess på franska restauran
ger. Och så ovanpå lastrummen ett dubbelt 
lager kraftiga svenska gatstenar. Snart är 
allt klart, landgångarna dras upp och båten 
är klar för avsegling.

Regnet har upphört och månen tittar 
fram. ur trasiga skyar, som liksom kastas 
förbi. Tyvärr ser man inte mer av inloppet 
än de många ljusen. På avstånd spelar 
Vinga fyr sin enformiga ljusmelodi. Snart 
passeras den, men man ser inte stort mer 
av den än de genomvåta klipporna, som 
blänka i månskenet. När jag sett det sista 
ljuset på svensk kust försvinna, skyndar 
jag mig att i bokstavlig mening krypa till 
kojs, innan sjösjukan kommer.

Men det är lite svårt att somna. Nord
sjön häver och sänker sig i långsam rytm, 
och för var gång knakar och brakar det i 
hytten, som om den skulle brytas sönder 
någonstans. Men den under många dagar 
hopsparade tröttheten tar ut sin rätt, och 
så somnar jag slutligen.

Nästa dags förmiddag stökar man över 
den sjösjuka, som hör till en verklig lång
färd. Inför ett lunchbord så festligt, att 
man knappast sett dess make, efterlyser 
man med saknad den aptit man brukar 
ägna sin hemtrakts strömming och vatt- 
gröt.

Vårt fartyg verkade i hög grad Flygande 
Holländaren, spökskeppet, som kom och 
gick utan en enda mans besättning. De 
enda varelserna på skeppet tycktes vara vi 
fem passagerare ooh så kaptenen, vilken 
syntes ha som enda uppgift att vara deko
rativ och galant värd, ty man såg honom 
aldrig ha med fartygets navigering att göra. 
Någon kommandobrygga kunde vi inte 
upptäcka och ännu mindre någon att kom
mendera över. En kvinnlig tjänsteande kom 
och gick som en skugga — det var allt.

När nästa dag grydde var det full storm. 
Nordsjön andades inte i långsam rytm

ORSA SKOLTIDNING

Eiffeltornet.

längre. Andetagen hade blivit häftigare, 
den suckade, pustade, våndades. Trävirket 
kved och klagade, och man väntade sig, att 
båten när som helst skulle brytas sönder. 
Vattnet dånade på det mest obändiga sätt, 
under, över ooh på sidorna. När jag efter 
många ofrivilliga piruetter lyckats få på 
mig kläderna och ta mig upp på däck, låg 
havet fruktansvärt vackert i storm och sol 
framför en. Vågorna lågo som ett alp- 
landskap under oss, och fartyget dök rakt 
på nosen utför en våg. Hela vågen 
sköljde över fördäck och bildade ett väl
digt vattenfall rier på backen. Så lyftes 
hela båten upp på vågens rygg och föll med 
ett skälvande ner i vågdalen. Vågorna' 
skimrade genomskinligt grönklara, och salt
skummet yrde högt upp på översta mellan- 
däck ooh gav saltsmak åt läpparna. Och 
där stod vår flicka, som knappast sett ett 
hav, i tacksamhet över ynnesten att vara 
enda kvinna ombord, som tålde sjön, ooh 
erövrades steg för steg av havet i hela dess, 
vilda skönhet, det härliga, förfärliga havet!

Tredje dagen bjöd inte på så stora sensa
tioner beträffande sjögången. Det var frisk
vind, men på översta däck vid babord var 
det en lugn vrå — bara anan kunnat hålla 
sig i den! På förmiddagen gick det, och 
då hade det nymodighetens behag att sikta 
land, Helgoland, som en låg, dimmig' strand
remsa. Men redan då började Nordsjön 
förete vissa likheter med en väl trafikerad 
storstadsgata. Bara på den sidan kunde 
man trots det disiga vädret räkna inte 
mindre än femton båtar, fiskebåtar, tr&lare 
och tre stora ångare. Men vad är det, -som 
skymtas vid styrbord? Ett mönjerött segel, 
flera segel, jag rusar över på, andra sidan. 
Gudar, vilken syn! En fiskeflotta om sexton 
röda segel mot det grönklara vattnet. En 
del äro vår båt så nära, att de gunga på

4 fyr, för en sittning!
Ett synnerligen billigt pris 
för fotografering av små
barn. 10 st. provkort 6X6 
cm. medföljer.

Ateljé Gunvor Ahlberg,
ORSA. - Rikstelefon 153.
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Moderna G LA SO G O N
med noggrann 
tillpassning.

Läkarrecept expedieras 
korrekt ock billigt.

R I C H .  T. H O R B Y  - ORSA.

Varför köpa KO N FEKTIO N ,
när Ni kos undertecknad kan 
■beställa Ö V E R R O C K  i 
prima melton till 110:— kr.
KOSTYM i Nyborgs Oheviot 
------ Kr. 105: — . —  —
OBS.! Prima sidenfordrade!

EMIL NILSSON - SKRÄDDERI.

Philips,
Radiola,

Concerton,
Luxor.

Radionyheter för säsongen.
MORA-ORSA ELEKTR. AFFÄR.

T i d n i n g a r  
P r e s e n t e r  
K o r t  m. m. 

i stor sortering hos 
Orsa Tobaks- & Pappershandel.

På under.tecknads
C A F É  och M A T S A L A R

äter ni bäst och billigast. 
Vördsamt 

0. L. MOR/EUS.

V I N T E R F Ö R V Å R I N G
av CYKLAR emottages. Hämtas efter till

sägelse. Brand- och stöld försäkrade! 
H A R A LD  ERIKSSONS Velociped &  

Reparationsverkstad. —  Tel. 156.

A.-B. WASATRYCKEMET
MORA. RT. 342.

U

Trycksaker av alla slag. 
Festndärken med nål.

Storåbro Bryggeri
Telefon 189

rekommenderar sitt goda juldricka.

S åg tim m e r
uppköpes till högsta dagspris.

A.-BOL. VIBORGS SÅGVERK.

Skoreparationer
bäst och billigast hos

E. Bergman, Trunna.

LÄT R EP A R E R A  SKO D O N EN  HOS

E. NORLING

OBS.! Verkstaden flyttos till A.-B. Orsa 
Lantmän magasinbyggnad.

svallvågorna, andra försvinna i diset och ge 
aning om ännu flera där längre bort.

Snart börjar båten uppge öronbedövande 
mistlurssignaler. En annan stor båt svarar. 
Vad står nu på? Kaptenen lugnar oss 
med, att vi bara behöva lots ombord. Eli 
liten båt firas ned från lotsbåten, och 
starka armar ro det lilla nötskalet i den 
fortfarande starka sjögången fram till oss 
o oh lyckas få den så pass’ stilla, att lotsen 
kan fatta tag i en utkastad repstege och 
klättra ombord.

När vi efter lunchen kasta en blick ut 
genom fönstret mötas vi av en syn, som 
kommer oss att rusa upp på däck igen. 
Där, bara några hundratal meter ifrån oss, 
har visst Vineta stigit upp ur vågorna och 
fram ur diset. Först urskiljer man bara 
tre höga byggnader ovan en långsträckt, 
ljuvligt grön gräsvall. Den största — och 
säkert här viktigaste — är det väldiga fyr- 
tornet, stort som det högsta kyrktorn. Det 
riktiga kyrktornet är betydligt blygsammare 
till sin resning. Sist i raden står den 
väldiga väderkvarnen och arbetar troget och 
träget med att pumpa vatten från staden, ty 
en .sådan göms bakom vallen, det se vi nu. 
Ovan vallen skymtar, så långt ögat når, 
skorstenar och takåsar. En hel stad strax 
intill havet och lägre än havet, en stad, där 
bara skorstenspiporna ooh de närmaste hu
sen skulle sticka upp, om havet en natt 
bröte igenom vallen! Snart utbytes den 
av människohänder byggda vallen mot en 
sådan av sandrevlar, där man åtminstone 
på toppen sökt binda sanden med busk- och 
gräsplantering i sneda rutor. Vid stranden 
har man ett tätt pålverk för att hindra 
sanden att' nötas och slammas ut i havet. 
Där har Sverige säkert sålt mycket trä
virke.

Snart vidta nya vallar och nya städer. 
Vallarna mot havet äro antingen plantera
de med träd eller bebyggda med kompakta 
rader av lustiga höga, smala hus i olika 
stilar från krokan till funkis och i alla fär
ger. Men alla vända de gaveln mot havet. 
Där de stå alldeles fritt mot himlen med 
den egentliga stadens skorstenar och tak
krön vid sina fotter verka de som en jätte
stor skiva sandwichs, som blivit jättekuliss 
för Holland mot havet och världen.

Så tätnar bebyggelsen till en mycket stor 
stad igen, d. v. s. man ser fortfarande mest 
bara skorstenspiporna av den. Men man 
ser också vallar med träd, stora väderkvar
nar och en oampanil, vars klockspel just 
börjar ljuda, när vi komma. Då är man 
förflyttad många hundra år tillbaka i tiden 
och tycker sig med ett stort hanseskepp 
närma sig en av medeltidens rika handels
städer. Men så upptäcker man över staden 
skelettet av sex stora lyftkranar, och runt 
om oss gå moderna ångfartyg. Och man 
tycker, att man själv och staden lever sitt 
verkliga liv i den förgångna tiden, och dessa 
de sista dagarnas företeelser äro som spö
ken, som inte alls höra staden och dess 
egentliga liv till.

(Så glida vi förbi Vlissingen, och medan 
skymningen faller på utmynnar resan i ett 
stilla, fulltonigt adagio, som förefaller som 
resans höjdpunkt och slutpunkt. Resans 
föregående är förberedelserna och förutsätt-

För hårets vård
anlita
G Ö T A  L I L J A S
Damfriseråig.

TEL. 306

Till Julen
bör ni ha GOTT KAFFE. 
Det finns hos

P. Å B E R G , Skattungbyn.

Slättbergs Badstuga
öppethålles :

K V IN N O R : fredagar kl. 5— 8 eim. 
M Ä N : lördagar kl. 5— 9 em.

Slättbergsbor!
Hos mig köper Ni allt i matväg 
till julen bäst och billigast------

KARIN ERSSON. - Tel. 126 b.

DEN STÄNDIGT 
ÖKADE OMSÄTTNINGEN

å vårt kaffe
S p e c ia lb la n  d n in g
är bästa beviset på dess goda 
kvalitet. Prova det ooh vi 
garantera att Ni blir belåten.

Bengtssons, Orsa.

Till Julen.
SK IN K O R , JU L K O R V , JU LS Y LTO R , 

LUTAD SPILLÅ N G A  M. M.
Allt av bästa kvalité till lägsta priser.

BROBERGS
Huvudaffären: Filialen:

Tel. 48 Tel. 233.

B lom m o r
och andra trädgårdens alster 
året runt bäst och billigast 
D IR EK T  från

E. Wikner, Handelsträdgård
Teiefon Orsa 305.

Bindning av kransar och buketter utföres 
modernt, smakfullt och till humana priser.

Allt för Julbordet:
BLOM M OR, F R U K T , 
NÖTTER, RUSSIN M. IVS.

O . Lindqvist
FR U K T- & B LO M S T ER H A N D EL. 

Tel. 92; träidg. 120. 
K R A N SA R  OOh B U K E TT E R
bindas till billigaste priser.

JULENS NfHETER
i C0LL1JN S K O STYM ER, 
P A LE T Ä E R , G O LFB YX O R , 
HATTAR,  MÖSSOR,  
S L I P S A R ,  SK JO R TO R , 
PYJAM AS, SL1PGVER, 
SPORTSTRUM PO R M. M. 

LÄM PLIGA JU L K L A P P A R  
i riklig sortering hos
EMMA OLSSON, ORSA.

Telefon 125.

C. G. Nyströms® Ac SJ
LIMPOR och SKORPOR  
i hygieniska förpackningar.
Alltid färskt för dagen!
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<Bästa SJulklapp
är Sdert 
fotografi

i £R a m
frå n

(3egmans
‘Billigaste priser. 

Beställ i god tid!

A Ib. Pette rssons
Sadelmakeri. —  Tapetserareverkstad. 

BILLIGA PRISER. Tel. 164.
Möbler och madrasser omstoppas. Nya 

madrasser på beställning.
Obs.! Inläggning av korkmattor.

Badhuset i Holen
hålles ö,ppet lördagar kl. 4—8 e. m. 

Baderskan tel. Holen 17.

Vackra 
M at t or
av jutebouclé- 
typ

140/200 cm. 11.75 160/260 cm. 17.-
200/300 cm. 23.50 250/350 cm. 37.-
290/380 cm. 47.50

Carl A. Pettersson
Möbl eringsaffär.

Låt Renovera
Eder bil ho.s oss, vii utföra alla arbeten 

noggrant ocli billigt.

Orsa Motor och Mek. Verkstad
Telefon 28.

gFrl Matvaror n  ■ BI ■ a

Bra j ä . Billigt
alltjämt liksom hittills hos

P E R  W I K N E R
Diversehandel i Holen från 1880.

Målning
A L L A  SLAGS A R B ET EN .
Anlita den utbildade fack
mannen !
Möbel målning i DALASTIL!

O rsa Lackeringsverkstad
Lokal: Godtemplarhuset. Tel, 265.

Besök vår J U L M Ä S S A
Allt för granen samt lämpliga julklappar till alla.

MUSIK- och MISSIONSBOKHANDELN

Handgjorda Skidor
tillverkas på beställning.

Erkänt bra S K I D S T Å V A R
av eget fabrikat.

Säljes i Skattungbyn av Broberg, 
i Mässbacken av Pallin. 
i Kyrkbyn av Nya Järnhandeln, 
i Hansjö av Blomberg.

JÄG AR N S V A LLO R  finnas på lager.

BROR LENNER, Kaltmora. »T.»cK» 
Ungdomens J U L K L A P P A R

såsom
Bandyrör, bandyklubbor, skidor, skidbindslen, skridskor, rattkälkar, 

sparkstöttingar köpes fördelaktigast i

Birger Olssons Järnhandel
ningarna för den, och resans , fortsättning 
liar mistat om inte sitt intresse s'å all 
klangfärg, därför att efterklangen av denna 
sista, underbara afton på havet gör sig så 
starkt förnimbar.

Men _ vid minnet av den aftonen bli alla 
ord så fattiga. Medan diset tätnar i sol
nedgången och skiftar i pärlemorfärger, 
himlen i rosa och guld, vallarna i grönt och 
havet i alla färgerna tillsammans, spelar 
landet upp skalor och löpningar av träd- 
planterade vallar, här och där avbrutet av 
ackord av byggnader, byar och enstaka 
trädgrupper.

Himmel och hav ha blivit blygrå, och di
set märks endast som ett avtonande silver
skimmer över alla färger. På en saftigt 
grön vall står ett hus i mjuk, grå färg med 
buktigt tegeltak och skorstenar på båda 
gavlarna. Ur den ena skorstenen stiger en 
stillsam, vit rök, bakom står en klunga 
mörkt brungröna almar. Tavlan är så tidlös 
och så fylld till brädden av skönhet. Den 
kommer alla känslosträngar att vibrera, 
man vill gråta och jubla, man känner en 
ordlös längtan och en ordlös sällhet. Den 
synen måste skapa den känslospänning, som 
föder stora konstnärer.

En liten bogserbåt bogserar oss genom 
ett virrvarr av kanaler och dockor till Ant- 
werpen och en påpasslig norrman fraktar 
oss och vårt bagage till stationen. Tåg
resans intryck bli mest ett skiftande- kalei- 
doskop utan sammanhang och översyn. Allt
för nära bakom oss ligger den holländska 
tavlans ro och silverskimmer, alltför nära 
framför oss väntar Paris med nya upplevel
ser och skönhetssyner. Men det är en an
nan historia. — — — L.

Gynna
Orsa Skoltidnings

annonsöre rl

JULHANDLA hos

Målarmästaren

B. Karlsson
BYGGNADSMÅDNING, 
MÖBELMÅDNING, 
TAPETSERING m. m.

RING T E L . 108.

förvintersporten
finner Ni i stor sortering 
till låga priser.

NYA JÄRNHANDELN
Telefon 254.

Hans Peterson
O rs a . K Ö RSKO LA . Tel. 242.
Försäljer Automobiler och Motorcyklar. 

Radiomottagare av marknadens för
nämsta fabrikat.

OEN BÄSTA M JÖ LK E N  —
DEN BÄSTA GR ÄD D EN  —

DET B Ä S T A  S M Ö R E T —
DEN B Ä S T A  POTATISEN i

Jonssons M jö lkaffär
—  Telefon 193 —

B I L R I N G A R
och reparationer alltid fördelaktigast hos

ORSA RINGCENTRAL.
TEL. 299.
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Stackmora AHiesågbolag
Tel. 171 a och 117 b.

Välsorterat lager av 
hyvlade och ohyvlade

T rävaror
Timmer uppköpes till dagspris.

Köp ett gott BRÖD
KÖP

Hellebergs Bröd
Telefon 47.

U t f ö r
VÄRME-, VATTEN- och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag. 

Reel behandling!
Billigaste priser! - ■ •

Rikstelefon 119.

Hemvist för turister
g  —  utflyktsmål

för o r s a b o r

Brandts Vilohem och Pensionat
Rikstelefon 173.

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, 
inpackningar, saltingnidningar, massage 

m. m. Kvartslampa finnes. 
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata priser.

Järnvägshotellet i Orsa
Rikst. 17 och 115.

R E K O M M E N D E R A S .
Lindängets Pensionat

R EK O M M EN D E R A S .

Turisthemmet, t r u n n a , o r s a ,
mottager inackorderingar för längre eller 
kortare tid. Beställningar av samkväm, 

bröllop och begravningar emottages 
tacksamt. Tel. 241.

Nya Pensionatet
BROGÅRDEN

rekommenderas vid begravningar, 
mindre festligheter m. m.

Grevgårdens Matsalar
REKOMMENDERAS. 

Innehavare A n n a  P e t t e r s s o n .  
Tel. 132.

Turiststugan i Fiyksås
idealisk tillflyktsort för skidsportande 
ungdom. — Ljusa, trevliga rum, goda 

bäddar. ■— Moderata pensionspriser. 
Telefon 255 B.

6

Nu ha ni bestämt-fått vila så länge från pristävlingar, att ni har lust att 
ta itu med en.ganska benig uppgift. Bilden här ovan upptar, som ni ser, 14 
olika föremål, rakkniv, telefonapparat o. s. v. Varje föremål är numrerat. Och 
så följer här en lista på 14 olika orter i Sverige:

Boliden, Domnarvet, Eskilstuna, Göteborg, Kosta, Kvarnsveden, Lidkö
ping, Lysekil, Norrköping, Stockholm, Sundsvall, Tidaholm, Trollhättan och 
Örebro.

Nu gäller det . att tala om varifrån de olika föremålen på bilden kommer. 
När du har listat ut det, så gör du upp en lista på de olika platserna, men då i 
nummerordning, så att du först skriver den ort, där föremålet n :r 1 är till
verkat, därefter den ort, varifrån, föremålet n.:r 2 kommer, o. s. v.

Lösningen sändes sedan till Red. av Orsa Skoltidning, Mässbacken, före 
den 15 dec. 1934. Skriv utanpå kuvertet Pristävling, och med lösningen skall 
följa den pristävlingskupong, som finnes härnedan. . Glöm inte att tala. om 
i vilken skola och klass, du går.

' Som priser kommer vi att dela ut böcker och andra trevliga saker, alldeles 
lagomt till jul. Ett lågpris för bästa läraravdelning blir det också, en etsning, 
skänkt , av Matts herrekipéring, Falun.

O R S A  S K O L T I D N I N G
utgives av Orsa Lärareförening och ut
kommer med minst 4 nummer årligen. 
Redaktör och ansvarig utgivare: Karl 

Wennberg, Mässbacken. Tel. 43. • 
Redaktionskommitté: Hanna Behlin,
' Vångsgärde, Orsa. Tel. Holen 36. 

Hj. Hedman, Åberga, Orsa. Tel. 
Mässbacken 28.
Ernst Keding, Kårgärde, Orsa. Tel. 
Holen 26.
Lisa Lorenz, Orsa. Tel. 154.
Axel Rosén, Hansjö, Orsa.

Kassör och exp.: Joh. Boström, Orsa.
Tel. 219. Postgiro n :r  73935.

Annonspris: 20 öre mm. enkel spalt i
texten och 15 öre mm. på annons
sidorna. Rabatt vid längre annon
sering.

Prenumeration kan ske endast hos exp., 
adr. Orsa. Pris kr. 1 : 20 pr helår. 
(4 nummer). Lösnummer 30 öre.

All behållning skall användas till Orsa 
Skoltidnings stipendiefond.

Detta nummer presslades den 26 nov.

Orsa Skoltidnings 
julpristävling 1934

A.-B. DALA-TIDNINGENS TR..
FALUN
872 34


