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O R S A  S K O L T ID N IN G

När björnar härjade 
i Orsa. S t o r a  m ä n n is k o r  

är s å  k o n s t ig a .Ur ett brev till »Tjenstepigan 
Callas Margreta Ersdotter», en 
kallmorafljcka, som hade tjänst 
i Gagnef på 1860-talet, göra vi 
ett par utdrag. Brevet är skri
vet av hennes anhöriga i Kall
mor a.

Orsa och Kallmora den 9 sept. 1860.

W i dina hemma-varande syskon och 
föräldrar villja nu fullgöra din begäran 
och sända dig ett bref fast det synes 
som vi aldeles ville förglömma dig, då 
vi icke hafva gort oss den mödan att 
skrifva någodt enskilt bref utan blott 
sändat dig några helsningar och kanske 
de icke heller hafva kommit fram, och 
vi hafva nu fått flera hälsningar från 
dig och höra att du hafver hellsan och 
att du hafver på-tagit dig ett års arbete 
till, Och vi säga dig att du icke skall 
göra det om du icke tycker att du trifs 
der bra, Så att du gör emot din villja, 
men hafver du lust dertill så nog äro 
vi nöjda dermed. Och så villja vi låta 
dig få veta att vi äro alla af Gud be- 
gåfvade med helsan som är den dyraste 
förmån gud skänker oss här i lifvet och 
för hvilket vi alldrig nog kuna tacka 
och prisa honom. Och nu hafver han 
åter välsingna oss med en god skörd som 
vi nu i dessa dagar få uppskörda utaf 
hans välsingnande hand, och för hvilken' 
godhet vi ej kuna ett värdigt tack och 
lof honom gifva. Och din syster Carin 
kommer nu hem i Öst så nog får du 
vara borta om du vill —  — --------------

Och nu till sist vilja vi berätta för dig 
en fasaväckande händelse att björn har 
i våra när-gränsande skogar visat sig på 
samma sätt som i fjol på Tannberg. Det 
har berättats för oss att de tvenne gamla 
Malnpers flickorna i Skattungbyn hafva 
varit i Ökvals håsen och bergat hö. Ca
rin gick hem, men Britta skulle tårka 
litet hö, och då hon det hade gort gick 
hon hem men han icke långt förr än 
björn slog henne med förfärliga sår, och 
då hon tycktes dröja för länge för den 
hemgångna så nödgades hon gå och se 
hvad som felades, efter hon så länge 
dröjde, och när hon gick mötte hon 
henne i vägen med blodig sår och så illa 
medfaren att hon ej knapt kunde gå och 
ej heller tala. Då hon tillfrågade henne 
kunde hon icke säga mer än ett ord, så 
måste hon leda henne, men till slut så 
måste folket bära henne hem, så hafver 
hon nu i några veckor med mycket plåga 
legat till sängs och ej kan tala ett enda 
ord. och sedan litet derefter jag tror det 
var samma vecka Så var Päts Olof An
dersson på samma ställe för att berga hö 
En morgon då han började slå tyckte 
han att hans häst begaf sig för fort i 
skogen men Olof han icke långt ifrån 
sin slog förr än björn slog honom till 
marken utan att skada honom utan blott 
ref sönder hans kläder och så lemnade 
han honom oskadad. O fasa väckande 
bedröfliga händelser för oss arma svaga

Lill-Stina satt i badkaret och »blas- 
kade i jattet» medan far rakade sig 
framför badrumsspegeln, då och då kas
tande ett öga bakom sig. Plötsligt skar 
han sig i hakan med kniven. Han vred 
på hett vatten, men jacket blödde så ym
nigt att han måste gå ut efter en större 
handduk.

Då han återvände efter en minut, ha
de Lill-Stina lyckats kravla sig ur badka
ret, och inte nog med det —  även regla 
badrumsdörren inifrån.

Far blev förskräckt, och vid hans 
höjda stämma då han talade till Stina 
genom dörren kom mor och hembiträdet 
tillstädes. Stina kunde inte öppna dör
ren igen. Hon kunde inte förklara hur 
hon burit sig åt, då hon reglade nyss hel
ler.

Stor-Sven, Stinas ett år äldre bror, 
lyssnade med förskräckelse när far ta
lade med mor om barnungarnas ovana 
att aldrig låta gaskranarna, vattenled-

Novellett av
'' V a ld em ar Hammenhög

ningskranarna, elektriska kontakterna 
och mycket annat roligt vara ifred. Sven
ne kände sig illa till mods, ty som han 
gjorde, apade Lill-Stina efter, och nu ha
de hon fingrat på badrumsregeln. Allt 
eftersom föräldrarnas oro tilltog utanför 
dörren steg hans dåliga samvete och han 
höll sig i skymundan men inom synhåll 
i hallen.

Mor visade stor ängslan genast från 
början, men fars oro steg även hastigt 
—  när tvättfatet blev fullt, skulle det 
skållheta vattnet svämma över och brän
na Lill-Stinas fötter!

Mor låg på knä och talade genom nyc
kelhålet. Ta nu med handen och dra åt 
höger . . . Dumheter, tror du flickan vet 
vad höger och vänster ä r ! Ta i regeln 
och skjut åt sidan . . . Äsch, inte vet hon 
vad en regel ä r ! Ser du den där blanka 
fina saken under handtaget, Lill-Tina . . . 
dra i den så . . .

Medan mor försökte instruera Lill- 
Stina, ringde far efter en låssmed, men 
eftersom det var söndag skulle det dröja 
en stund innan denne kom. Och det var
ma vattnet rann. Hembiträdet skickades 
ner efter portvakten, som skulle skaffa 
något kraftigt verktyg att slå sönder 
dörren med. Hon kom upp och medde
lade att portvakten inte var inne.

Oron steg. Lill-Stina begrep inte ett

Menniskor då man kommer i klor på ett 
sådant grymt villdjur men se hvad som 
står i Matei 10: 28.

ord av alla instruktionerna. Men så myc
ket hörde hon att både far och mor var 
oroliga, varför hon började gråta. Mor 
var hjärtängslig, ehuru hon inte visste 
om att det varma vattnet rann. Far hade 
ryckt i dörrhandtaget så att han hade 
ont i armen.

Svens dåliga samvete drev honom när
mare badrumsdörren. Han kände sig 
skyldig till Stinas tilltag och fruktade att 
få om inte precis stryk så dock obehag- 
om han lade sig i saken.

Men då mor plötsligt skrek till far 
att slå in badrumsdörren, tyckte Svenne 
att det gick för långt. Mor började stor- 
gråta, ty hon hade hört Stina jämra sig 
på ett särskilt sätt, och då yppade far 
om det skållheta vattnet. Far kastade sig 
ursinnigt mot dörren, men så smet Sven
ne fram och ställde sig mitt för nyckel
hålet. —  Tina! Kuva på den där lilla 
kuven!

Sekunden efter ryckte mor aningsfullt 
i handtaget —  och där stod Lill-Stina i 
dörröppningen på ett ben, medan ångan
de vatten strömmade över tvättfatets 
kanter på väg ner mot avloppet vid bad- 
karskanten. Stor tablå . . .

Men Sven smög tyst in i barnkamma
ren och kröp upp i sin säng. Han kände 
sig osäker om vad som nu skulle hända. 
Det var han som lärt Tina skruva på 
den lilla skruven, så nu var det väl fär
digt igen med förmaningar och kanske 
rent av litet smäll på fingrarna.

Men Sven tänkte också litet för sig 
själv. Om nu far och mor ville att Tina 
skulle öppna dörren, varför sa dom inte 
det till henne på ett begripligt språk? 
Varför talade dom om höger och vän
ster och allt möjligt obegripligt, när Tina 
så väl visste hur man både skjuter för 
och drar ifrån en regel? Om man vill 
något ska man väl säga det så att den 
tilltalade begriper vad man säger, det är 
väl den minsta fordran man kan ställa?

Men stora människor är så konstiga.

NU
behöver Edra blommor näring.

Vi fö ra :

Plantagen - Nutrigén - V äxtra- 
Petterssons växtnäring m. fl. väl
kända gödningsmedel.
Årets trädgårds- och blom sterfrö
har inkommit.

HEDINS FÄRGHANDEL
O R S A
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O R S A  S K O L T ID N IN G

Och här ligger de färdigpaketerade 
bilkolen och väntar på köpare. De behö
ver säkert inte ligga där länge.

D. H.

KOL, KOL, KOL! V i  får vi kol?

Då veden är färdigkolad, skall milan 
rivas ut. Det knäpper och sjunger i kolen, 
när de kallna och fatas upp i kubikmeter- 
mått.

. .. till kolkrossen, där kolen tuggas 
sönder och fyllas i papperssäckar.

På senaste tid har man börjat förse 
milorna med skorsten för att få bättre 
drag. Men en mila tar lång tid att kola 
igenom.

Det sotigaste av allt sötigt kolararbete 
är att sålla ifrån aska och stybbe, som 
inte får följa med kolen.

Träkolen ha fått en ny användning som motorbränsle i stället för bensin. Orsa Skoltidnings 
fotograf har varit ute öch sett på tillverkning av bilkol hos Gössa Per uppe i Viborg. Foto: E. Bjarling.

Milan är färdigrest och »stybbad», 
d. v. s. övertäckt med ett tätt lager av 
jord och kolstybbe. Denna mila är just 
nytänd.

Fortare går det i en kolugn, en murad 
kammare där kolveden packas in. Bilden 
visar två ugnar i rad, vardera försedd 
med två skorstenar. Den närmaste ugnen 
står öppen och tom.

Bilkolen måste vara finfördelade. Här 
synas och sorteras kolen, så att inga 
»obehöriga» skräp komma med, och så 
matas kolen genom ett paternoster- 
verk . . .

Där reses mila vid mila av den i som
ras huggna kolveden. Till bilkol använ
des helst björkved.
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Något om undervisin ingsväsendet 
i Orsa genom tiderna.

XIII.
F I N N M A R K E N .

Ur Kungl. Maj :ts skrivelse till Orsa 
år 1813 heter det: »Skolmästaren skall 
utom sin undervisning i modersskolan 
och Skattungbyn 2 å 3 veckor på hösten 
resa i Finnmarken och där sammankalla 
de äldre barnen till förhör.» Föräldrar 
och andra ha förut bibringat dem kun
skaper i kristendomens sanningar. En av 
dessa lärare var Matts Göransson, om 
vilken omnämnes, att han varit lärare i 
30 år. Han slutade sin lärargärning 
1852. År 1851 bestämdes, att Matts Gö
ransson skulle i Finnmarken hålla skola 
10 yeckor, fördelade på östra och västra 
Finnmarken.

Genom denna skolundervisning kom- 
mo finnarna mer och mer att försven
skas, ehuru det gick långsamt, då kon
takten med församlingen i övrigt var så 
ringa. Ända till långt in på 1800-talet 
bibehöllo de sitt finska modersmål.

Finnbygdens skolväsen har tiderna 
igenom varit ett problem, som emeller
tid till sist storartat lösts. Dock står 
man nu inför det ödesdigra faktum, att 
Finnmarkens historia snart är en saga. 
Dessa ödebygder ha visserligen under de. 
sista årtiondena förts närmare bygden 
och kulturen genom präktiga landsvägar, 
goda kommunikationer, telefon m. m., 
och varje by har fått sina präktiga skol
husbyggnader och examinerade lärar- 
krafter. Trots detta börja de nu mer och 
mer avfolkas. Kontakten med den 
blomstrande kulturen ute i världen har 
lockat dé unga fram ur skogarnas dystra 
ensamhet till mera befolkade trakter, 
fram till industriens och storstädernas 
jättekvarnar. Skola efter skola i den 
förut blomstrande finnbygden lägges 
ner, och särskilt den sista tidens indrag- 
ningstendens har gått hårt åt finnmarks- 
skolorna. Ännu leva visserligen en del 
människor kvar, men en bygd, som för
lorar sin ungdom, är ju dödsdömd. Så
vida inte något kommer till, som ändrar 
förhållandena, få väl snart endast kyrko
gårdarna, som finnas i de största byar
na, bära vittne om en gången saga. En 
del uppodlade marker finnas även 
här och där, och så länge jorden kan 
binda någon ättling kvar, lever ju Finn
marken, annars , blir det väl endast till
håll för skogsarbetare under de långa, 
mörka vintrarna.

Till en början fick Finnmarken nöja 
sig med en lärare, som undervisade någ
ra veckor på vardera stället. Tidvis lyc
kades man få två, som delade upp ar-

A. K O C K S
RAK- & FRISERSALONG

r e k o m m e n d e r a s

betet och ambulerade var på sitt område. 
Först 1866 blir Finnmarken obligatoriskt 
uppdelad i östra och västra Finnmarken. 
En del nya byar hade dock kommit till, 
som man ej visste, vart de skulle för
läggas. Det var byar, som förut varit 
fäbodställen, och som så småningom fått 
inbyggare året om. Dessa byar räknades 
därför också till Finnmarken, emedan de 
lågo i de stora ödeskogarna. Dit hörde 
Gravberg på skogarna mellan Ore och 
Orsa, Torsmo vid Oresjöns norra strand, 
Hornberga i västra delarna av Orsa samt 
Tallhed och Emådalen, som växt upp 
omkring de där anlagda stationerna ef
ter Orsa— Svegbanan. Andra mindre 
platser finnas ju också. Tidvis ha dessa 
byar förts ihop till olika s. k. skolom
råden. Huvudplatserna i östra Finnmar
ken voro Rosentorp och Qvarnberg, men 
till detta område hörde en tid även 
Hornberga. Åter andra tider har Horn
berga hört till Torsmo— Gravberg o. s. v.

Till en början funnos endast ambu
lerande byskolor, där de mindre barnen 
undervisades, och skolprästerna lärde 
och förhörde de större. Omsider kommo 
lärarna att ta hand om hela undervis
ningen. Avstånden till folkskolorna voro 
ju för stora och kommunikationsmöjlig
heterna alltför besvärliga. Skolorna ble- 
vo ordnade som mindre folkskolor med 
varannandagsläsning eller periodläsning.

Från och med 1887 inträder en ny 
period, ty från den tiden anställes exa
minerade lärare i Finnmarken. De första 
voro bröderna Louthander, den ene för 
byarna Torsmo— Gravberg, den andre 
för hela den övriga Finnmarken. På 
grund av de stora avstånden blev även 
denna anordning besvärlig i längden, och 
dessutom blev tiden för kort för varje 
plats för att ett nöjaktigt resultat skulle

Br ä nd  K A L K  och 
K A[L KSTEN SM JÖL
av högsta kvalitéer till för
delaktigaste priser erhålles 
från

A .-B . S K A T T U N G B Y N S  K A L K B R U K  
M ässbacken — T elefon  21

Alla inom yrket
förekommande arbeten 
utföras till humana priser

Målarmäst. AKSEL E. ROSEEN
Telefon 253

ERIK A N D E R S S O N
Utför IN K A S S O U P P D R A G  
Förrättar A U K T IO N E R , B O U P P T E C K 

N IN G A R  och  A R V S K IF T E N .

Ombud för Stockholms, Göte- 
Tel. 40 borgs m. fl. köpmannaföreningar

uppnås. Den ena större finnbyn efter 
den andra fick så småningom sin egen 
skola och lärare: Plornberga 1888,
Myggsjö 1898, Näckådalen och Untorp 
1916, Rosentorp och Qvarnberg, Torsmo 
och Gravberg 1919.

Nu är Finnmarkens skolväsen på av
skrivning beroende på det ringa barn
antalet och indragningstendenserna från 
statens sida. Den ena skolan efter den 
andra lägges ner. Följande byar ha re
dan drabbats av detta öde: Qvarnberg, 
Näckådalen, Untorp, Torsmo, Gravberg, 
Myggsjö och Tallhed. Endast tre plat
ser återstå, nämligen Rosentorp, Horn
berga och Emådalen, vilka, säkert inom 
kort dela samma öde.

Det är en vemodsfull skolsaga, som 
därmed lyktas, då man betänker, vilka 
umbäranden och svårigheter lärarna 
måste kämpa med: dåliga bostäder och 
skollokaler, dåligt med materiel, tarvlig 
föda, inga eller små möjligheter till för
ströelse. Ändock hava de troget kämpat 
och utfört en gärning, som vore värd 
den största guldmedalj.

Byggnadssnickerier

köper Ni förmånligast från

B OG G S  Snickerifabrik
IHansjö, T elefon  358

B i r g e r  Lundholm
(O R S A  F Ö R M E D L IN G S B Y R Å ) 

T ele fon  30

Rättegångar, inkasseringar, boutredningar. 
Köp och försäljning av fastigheter. 

Auktioner. Auktionsgods mottages.

Orsa Bilstation Orsa Lastb lscentral
Tel. Nam nanrop Tel. 430

Or-a Bilägares Inköpsförening
T el. 430

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

A lltid  torr 
om lotterna

i

Gi  s i a  v e  i l s  s t ö v l a r

Koop. lör. Ovan Siljan
Skoavd.
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Axel Granholm
och hans rallare.

En skolhusbyggare i Orsa.

Härmed presenteras för Orsa Skol
tidning en »Leksandskär» av prima kärn
virke. Hans namn är Nissas Lars Lars
son från Hjortnäs-heden, Leksand. Där i 
sin vackra gård vid stora turiststråket 
Tällberg—Leksands Noret, omgiven av 
vackra björkar, njuter han i ensamhet 
och lugn sin ålderdoms ro. Ty ung
doms möda ger ålderdoms ro, heter det, 
och det ordspråket besannas väl i fråga 
om vår Lars.

Saken är den, att Nissas Lars har 
varit med i sin ungdoms och krafts 
dagar som byggnadsarbetare vid flera 
skolhusbyggen även här i Orsa, bl. a. 
Torrvåls, Slättbergs och Stackmora 
folkskolhus. Han har även varit med vid 
ombyggandet av komministerbostället, 
där nio gamla uthus revos ned, berättar 
han. Där blev Lars även bekant med 
Gubb Olle, vilken ofta kom som en in
tresserad åskådare av verket.

Nissas Lars, som var den yngste i 
gänget, som till större delen bestod av 
leksandsbor under byggmästarna Palms 
från Mora och Sjöbergs från Täll
berg mästerskap, var, och är även fort
farande, musikaliskt begåvad. Vid Torr- 
vålsbygget t. ex. brukade han på sön
dagarna spela orgel i gamla skolhuset 
på Lassarbacken.

Sitt kvarter hade »leksandskäran» i 
Sundbäck. Då Lars en dag för gumman 
i gården påstod, att nu begrep han orsa- 
språket korrekt, utbrast hon: »Jasö, at i 
we gofär språk gåjnöm ikör nu?» Men 
den gången begrep inte Lars vårt 
»roliga» språk.

Nissas Lars Larsson är en städad och 
fin person, aktad och känd såväl av 
turister, ja även utlänningar, som av sina 
egna ortsbor; glad, trevlig och språk- 
sam. Att han, trots sitt stilla och lugna 
leverne, med intresse följer tidens gång 
och virrvarret i världen, därom vittna 
stora högar av dagstidningar som ligga 
på hans bord. Men, han säger så sant 
om oroligheterna: »Je känint gör-nå åte 
si.»

Ernst Grandell.

Statens järnvägars förre generaldirek
tör Axel Granholm är nog inte alldeles 
okänd för orsaborna. Åtminstone har jag 
hört berättas, att Gubb-Olle skulle vara 
bekant med honom. Så storbekant t. o. 
m., att Granholm en gång lät sitt extra
tåg stanna en stund på linjen, medan han 
hälsade på Gubb-Olle. Och Gubb-Olle 
själv lär också ha sökt upp generaldi
rektören på hans ämbetsrum i Kungl. 
Järnvägsstyrelsen. Jag undrar just, om 
det inte är det besöket, som Waldemar 
Swahn i sin bok om Granholm och hans 
rallare*) skildrar på följande sätt:

»Det kom en gammal man från Sil- 
janstrakten upp på järnvägsstyrelsen en 
dag. Han mönstrade noggrant den mot
tagande vaktmästaren, som frågade ef
ter hans ärende.

Ärende? fnyste han föraktfullt. Är 
Axel hemma?

Då förstod vaktmästaren.
Axel var hemma.»

Waldemar Swahns bok är skriven på 
ett sådant sätt, att den bör väcka in
tresse på många håll. Men då i den 
finnas flera motiv från vår socken, bor
de orsaborna för den skull ägna den en 
speciell uppmärksamhet. Där få vi t. ex. 
veta, att f. komminister Carlsson i Orsa 
var Granholms morbroder. Och vi få 
följa Granholms hela levnadsbana, fram
för allt hans järnvägsmannabana, vilken 
började år 1892, då han som ung prak
tikant deltog i stakningsarbete i Norr
botten »under befäl av det kända ter
rängsnillet ingenjör Lars Sparr».

Här finns inte utrymme för något 
fullständigt referat av boken. Och det 
behövs inte heller. Den skall läsas. Ett 
par orsamotiv må utgöra prov på bo
kens innehåll:

»Typiskt för de gamla rallarnas sätt 
att möta besvärligheter gestaltade sig 
järnvägsbyggarlivet på Orsa— Svegba- 
nan . . . Där kom under de första åren 
vid sekelskiftet en hel invasion av ral
lare från den då färdiga Riksgränsba- 
nan. Å denna bana hade ju förtjänsterna

*) Waldemar Swahn: Järnvägsbyggaren, 
diktatorn—arbetarvännen Axel Granholm och 
hans rallare. C. E. Fritzes förlag. 268 s. 125 
ill.
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Orsa

varit höga, och många voro de, som vid 
avresan från Gällivare presenterade en 
hundralapp i knapphålet i stället för tåg
biljett. När de så småningom hamnade 
i Orsaskogarna hade de knappt skjortan 
på kroppen, men det glada humöret 
fanns trots allt, och besvärligheterna och 
strapatserna under Svegbanans första år 
möttes med skämt och sång, och kulmen 
nåddes vid avlöningstillfällena.

Vid Lindsborg, numera Emådalen, 
samlades så många som kunde kring ti- 
volitält och schackrande judar, och vis
serligen lystrade mången till langarnas 
trumpetsignaler inne i skogsdjupet. Där 
var ringkastning, skjutbanor, lindansare, 
svärdsslukare och trapetskonstnärer, och 
kring dessa haglade muntra tillrop och 
kvickheter. Vi ingenjörer skulle en gång 
bevista en föreställning i det fullproppa
de akrobattältet. En trapetskonstnär vi
sade just sina mer eller mindre lyckade 
konster då allas vår »Cirkus-Johan» bad 
den närvarande avdelningsingenjören om 
lov att få uppträda i stället för den gan
ska undermåliga akrobaten. Detta bevil
jades, varefter rallarna själva övertogo 
föreställningen under kamraternas stora 
jubel. Prestationerna, som sköttes fullt 
cirkusmässigt, överträffade allt vad de 
ordinarie tältkonstnärerna kunnat åstad
komma och nådde sin höjdpunkt när den 
mest hatade juden hängdes upp i trapet
sen under publikens stormande ovatio
ner.»

»Ett utslag av galghumor visade gam
le Kniv-Johan, en gammal slagskämpe, 
som på gamla dar blev en duktig sten- 
huggarbas. Han hade en gång till upp
gift att lasta sten med en tuppkran och 
sedan bromsa ned vagnarna till arbets
platsen några kilometer längre ned i den 
elva kilometer långa lutningen. Last
ningen skedde vid Helvetesfallet å linjen 
Orsa— Emådalen. När de på var sida 
om tuppen uppställda vagnarna voro las
tade lossades bromsar och spakar, och 
sedan bar det iväg med allt högre has
tighet. Bromsarna hade dragits upp för 
långt och kunde icke åter lossas. Det 
blev minsann åka av. På vagnarna stodo 

Forts å sista sidan.

NU är rätta tiden att

e  e F F i d F i e n i c c
Edert hår

Hållbart utförande 
Humant pris

Beställ tid

Ericsons Damfriseri11g
Orsa, telefon  208
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FRÅN SKOLBÄNKEN
! • ■ . . ] ■ !  T ■ i ' ! '  : I 1"

Kristiden. (Samtal.)
Kerstin: Mamma, i dag, när j ag gick liem 

från skolan, såg jag, att mina skor är sönder. 
Ifan jag inte få ett par nya? Och sedan är 
de så fula.

Mamma: Ja, du sliter då skor alldeles för
färligt! Men några nya kan du nog inte få, 
för . de ha blivit såt dyra. V i har inte råd, 
förstår du v ä l!

K .: Varför är skorna så dyra då? Ingen 
får ju råd att köpa några.

M .: I dessa tider får vi så litet läder 
importerat, så att priset stiger.

K .: Jaså. Mamma, du sade, att jag skulle 
gå och handla. Vad skall jag köpa för något?
, M,<y K affe och smör. Men tappa inte in- 
köpskorten 1

K ,: Ska jag ha med mig den där kortleken 
igen! Varför får man inte äta och dricka, så 
mycket man vill?

M .: V i kan ej . få varor importerade utan 
måste, hushålla med det lilla, vi har.

K .: Ge mig pengar, så jag kan fara d å ! 
Kom ihåg, , att jag måste betala omsättnings
skatt också!

M . J o  då,: det här måste då räcka.
K..: Kan jag inte få köpa ett par vita 

Strumpor till skidbyxorna? Alla ha sådana.
M..: Var glad, att du har kläder och slipper' 

frysa. Många flyktingar har inte det.
K ,: Mina kläder får. väl duga då. A djö då, 

mamma!
M .: Adjö, adjö!

Kerstin Nordström, klass 5.

EN PÅ SKVISA.
Nu påsken börjar komma 
och då får man i ro ej somna.
Ty otyg uppi luften det är, 
som. uppå kvastar flyger där.

Och ägg skall man då äta 
ifrån höns, som äro feta.
Men ack, om någon käring får det si 
av avund blir det ett väldigt skri!

Ingen törs då gå ut
förrän käring-resorna tagit slut.
Nu för tiden man ej bör vara 
rädd för otyg, som i luften fara.

Erik Näs, klass 4.

Genom tidigi gjorda inköp
kunna vi ännu någon tid till
handahålla kostymer i förkrigs- 
kvalitéer. De finnas i såväl 
mörkare som ljusare. 'tyger och 
förstklassigt utförande.
Goss-, Konfirmand-, Yngling- 
och Herr-storlekar.

A U  G. L A R S S O N  O R S A
M anufaktur - Dam kappor - H errekipering

Telefon 21

Hallå, hallå! Var håller alla artisterna 

hus? D et är väldigt skralt med teck

ningarna. Jag vet, att Ni kan rita myc

ket bättre! Till nästa nummer hoppas 

jag, att Ni gör en jåtteanstrångning, 

så kanske det rent av kan bli en liten 

överraskning för  dem, som ritat något 

extra fint. Men det ska ritas i skolan! 

Och ingen »avritning»!

GLAD P Å S K !

Vad skogen ger.
Runt vår by finnes mycket skog. Skogen 

är mycket nyttig, därför att den ger oss 
timmer, massaved och kol samt mycket annat.

Nu i krigstider har träkolet blivit mycket 
betydande, därför att de flesta bilarna drivas 
med kolgas. Det märks att mycket kol går 
åt, för bara här i byn är det tolv hästar med 
kolkörare från Rättvik. De fara ända till 
Fjäsko och hämta kol. Det är lång väg till 
Fjäsko härifrån och därför måste de stiga 
upp tidigt på morgonen och göra sig färdiga. 
Klockan sex bruka de fara, så att de skola 
hinna hem och fylla vagnarna medan det är 
ljust. Ibland är jag med kolkörarna och hjälper 
till vid kolbryggan. Jag hjälper dem med 
att köra upp hästarna på kolbryggan. Men 
att stjälpa kolet i järnvägsvagnen, det orkar 
jag inte med. Det göra karlarna själva. En 
vagn kan rymma trettiosex kolstigar. Dessa 
körare skall fylla omkring ISO järnvägsvagnar. 
Desutom köra några andra farbröder kol med 
bil, de köra från Emåsjön både natt och dag. 
På ett dygn fylla de ungefär två järnvägs
vagnar.

I Korsnässtugan bor det fyra karlar, som 
köra kolved med bil från Uggelbo. De fylla 
tre vagnar per dygn, så det är en väldig trafik 
här både natt och dag. Vår lilla by är nu 
en liten viktig ort.

Bertil Viström, klass 5.

Affärstryck
Reklamtryck

utförandê lllustrationstryck
Beckmans  Trycker i

Orsa — Telefon 247

H a n ss o ns  har bra Strumpor
K .-silke ...................  .............. per par 2: 75
K .-silke ch iffon  .....................  »  3 : —
S ilk e /flor  .................................  » 4 :7 5
Natur silke .............................  » 5: 50

Mina f  ram tidsplaner.
När jag blir stor ska jag bli polis. Kanske 

det kommer en råtta, en fluga, en mygg eller 
en myra gående på gatan. När bilarna kom
mer, stoppar jag dem, och de måste stanna, 
för annars kör de på djuren.

Stannar de inte, får de böta 10 kronor. De, 
som kommer och åker cykel, måste åka efter 
varann. Är det någon, som misshandlar en 
annan, tar jag honom i kragen och säger: 
»Jag ska slå huvudet av dig och vrida din 
fula näsa runt.» Ibland får jag min lön och 
då ger jag far och mor litet, sedan köper 
jag mat för resten.

Stig Christiausson, klass 2.

Kalle ramlar i degen.
En dag skulle Kalles mor baka. Hon vräkte 

full tråget med mjöl och vatten. Så började 
hon knåda degen och ha i jäst. Kalle var 
inte inne, när mor höll på att göra degen. 
Om en stund kom Kalle in. Degen stod och 
jäste. Mamma höll på att grädda pannkakor. 
Hon hade fullt upp med sitt arbete, så hon 
hade inte tid att se, vad Kalle gjorde. Rätt 
som det var satte sig Kalle rätt i degen, så 
att hän sjönk ända ned till botten på deg- 
iråget. Då fick mamma se honom. Hon blev 
arg och smällde till Kalle. Men inte tjöt 
Kalle för det. Kalle skulle försöka att komma 
upp ur tråget, men det var inte lätt, ty 
degen sög fast honom. Till slut måste mam
ma hjälpa honom. När han kravlat sig upp 
ur degtråget, var han alldeles vit på baken. 
Mamma måste ta av horiom byxorna och 
tvätta dem. Nästa dag var Kalle hemma från 
skolan, för byxorna skulle torkas.

Erik Andersson, klass 6.

Endast det bästa
är gott n o g !

Handla därför hos

Viktor Blomberp-
H AN SJÖ  Tel. 41
Filialen västra Han sjö »  440

TECKNING: Kårgärde.
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Livet i fäbodarna.
Vi brukar vara i Högståsen om somrarna. 

Vi har korna, grisen och hönsen med oss. 
Om morgnarna brukar jag följa med korna 
till skogen, och medan jag går hem, äter jag 
bär. När det är varmt, kommer korna hem 
om ett par timmar. När det är midsommar, 
brukar vi kläda midsommarstången. Då bru
kar vi sitta ute och dricka kaffe, och så dan
sar vi kring stången.

En dag' var Ella, Kerstin och jag' bort 
och skulle plocka hallon. Då hittade jag och 
Ella så mycket grankåda, så vi fingo var' 
sin full tändsticksask. Sedan vi sökt ett tag, 
hittade vi så mycket hallon, så att Kerstin 
fick fulla krukan, som hon hade med sig. 
Om somrarna brukar det vara mycket folk i 
Högståsen. V i har hemskt roligt där. När vi 
skall fara hem, packar vi ner våra saker dan 
före, och så far vi tidigt nästa dag.

Rut Eld, klass 6.

En tam björn.
En dag berättade läraren för oss om en 

man här i Dalarna, som fångade en liten 
björnunge. Han bar hem den till gården och 
där blev den mycket tam. Sedan blev han 
sä bråkig, att folket i gården måste sätta på 
honom en kedja på foten med en träkloss 
ner i ändan. Men en gång ville han bli av 
med träklossen. Han gick u't på isen till en 
vak och släppte ner den där, men när han 
skulle gå hängde den efter ändå. En annan 
gång gick han in i en stuga där det stod en 
kaffepanna på spisen. Björnungen var nyfiken 
och skulle se, vad det var för något i den, men 
när han tog i kaffepannan, brände han sig, 
och då blev han så ilsken, att han tog kaffe
pannan med ramen och slängde den i en 
vägg, så att det syns märke efter det än i dag. 
En dag kom han in i en stuga, där det stod en 
deg och jäste. Han skulle se, vad det var 
för något. Han gick bort till degen och tog i 
den, men då fastnade det i hans ramar. Då 
blev han ilsken och tog degen och slängde den 
i en vägg, men han var också mycket klok. 
En gång tog man en brödbit och satte den 
i en vägg, dit han inte kunde komma upp. 
Men björnen visste råd, han öppnade en dörr, 
som var i väggen, och smällde igen den med 
en smäll, så att brödbiten ramlade ner. På 
så sätt fick han den. En annan gång skulle 
han gå ut på vägen, men det var ett staket 
och en grind för. Men då klättrade han opp 
på grindstolpen och drog träklossen efter. Sen 
skulle han ner på andra sidan. Då kastade 
han ner träklossen och hoppade själv efter. 
Men sedan började han bli argsint. Han gick 
till en skola, och där skrämde han barnen, så 
att ägaren blev tvungen att skjuta honom.

Eivor Hartvigs. klass 4.

Lös Ekiperingslrågan
lätt, bra och ekonomiskt. - Gör 
som de flesta Orsa-bor, ekipera 
Er hos

B e r g l i n d s

DAM- och HERRPÄLSAR
renoveras och bottiner kantas

VEGA HÖGSTRÖM
J. A. Edmans fastighet,
Born, Orsa, telefon 1S3

TECKNING: Timmerkoja i Kallbol av

Stig Christiansson, Kl. 2.

Vår.
Nu är det snart vår 
i backarna sipporna står 
de lysa så blåa och sköna, 
och ängarna börja bli gröna .

Nu komma fåglar från söderns länder, 
och snälla människor ta dem om händer 
och svalan bygger i ladan sitt bo, 
där lägger hon sedan små äggen i ro.

Nu titta alla blommor upp ur jorden, 
och snön försvinner i den kalla Norden 
och solen strålar stor och rund, 
och björkarna slå ut i den gröna lund.

Ja, nu är den härliga vårens tid, 
och fåglarna sjunga i högan lid.
Ja, våren är allt ändå härlig, 
men vintern är rätt så besvärlig.

Sonja Nyman, klass 6.

Fågelboet.
En kväll skulle pappa och jag ner till 

dammen och se, om den var full. Pappa är 
dammvaktare. Då såg vi en fågel, som satt i 
en gran, sedan flög den ner till boet. Då 
gick vi dit och tittade, och där var det fem 
småprickiga ägg. Boet var gjort av lav. Inni 
var det dun, där äggen låg. Sedan gick vi 
en bit till. Då flög fågeln till boet igen och 
ruvade sina ägg. Sen gick vi ner till dammen. 
Det var så mycket vatten där, så det rann 
över dammen. Men då drog pappa upp en 
bjälke. Sedan gick vi hem, och jag skyn
dade in till mamma och talade om, att vi 
hade sett ett fågelbo.

Helge Andersson, klass 3.

Här går riksmarschen på skidor.

Anders Svahn, Kl. 4.

När jag skulle gå med kaffe till pappa.
En dag skulle jag gå till pappa med kaffe. 

Jag gick men hittade inte honom. Jag tog 
av till höger och kom in på en väg, som gick 
in i skogen. Den vägen gick till en hage. Då 
jag kom fram, var pappa inte där. När jag- 
gick tillbaka fick jag se rävspår, som ledde 
över vägen. Sen kom jag hem, och pappa blev 
utan kaffe.

Inga Nyman, klass 2.
Klart kaffe.

Det var på påskafton i fjol. V i höll på att 
äta middag i kammaren, då Frida skickade 
in mig i köket för att koka kaffe. Det var 
inte ransonering då, som det är nu. Men jag 
satte på pannan och gick ut i kammaren igen. 
Sedan gick jag in i köket, där kaffepannan 
kokade. Jag tog kaffepannan från spisen och 
gick sedan ut i kammaren.

Där skulle Frida börja hälla upp kaffe, 
men nu fick hon se, att jag inte lagt på 
kaffe. Eör det var bara vatten alltihop. Men 
det var att springa ut i köket en gång till 
det, och koka nytt. Ja, den gången sprang 
jag mellan kammaren och köket, så jag vet 
inte, hur många par skor jag nötte u t ! Den 
gången var det inte ransonering på varken 
kaffe eller skor.

Lars Lax, klass 6.
Den stora trollfamiljen.

En gång var det några troll. De hade så 
många barn, så de kunde inte hålla reda 
på dem. Mor och far försökte hålla reda på 
dem, men det gick inte. En dag sade mor 
till far, att de skulle äta tillsammans. För de 
sprang annars och tog sig lite då och då. 
Så kallade föräldrarna till sig barnen. Troll
mor hade ställt till god mat. Det var välling. 
Så räknade trollfar ett, två, fyra, nio, tretton, 
sexton, tjugotolv, tjugosexton, trettiotretton. 
När barnen hade gått ut talade trollfar om 
för trollmor hur många det var. Jo nu fick 
vi reda på det, sade trollmor. Nu kom ett 
av deras barn och ropade: Hit med en tall
rik, hit med en tallrik, jag har hittat blåbär. 
Nästa dag fick trollen främmande. Alla troll
barnen sprang ut och in, ut och in. De främ
mande frågade: Var kommer alla barnen
ifrån? Har ni främmande barn här? Nej, det 
är våra egna barn, svarade far. En kväll när 
de skulle gå till sängs, hade alla barnen 
krupit 'till samma säng. Där var det så 
trångt, så de låg på varandra och krav
lade. Trollmor och trollfar kunde inte be
gripa vad det var i sängen. Men så började 
det skrika och klampa. Trollfar lyfte upp 
sängen. Där ramlade några ungar ned. Nu 
tyckte mor och far, att det gick för långt. 
Nu började de stora barnen också tycka, att 
det gick för långt och sprang ut ur berget. 
När de hade kommit en bit, hittade de ett 
berg, där de trodde de skulle klara sig själva. 
Det gick också bra för dem.

Britta Friberg, klass 3.

Ett glänsande resultat
ernås vid PERM AN EN TN IN G  
med vår nya Wella-apparat.

Gör ett besök och övertyga Er själv!

A N N I E  L Ö Ö F S  D A M F R IS É R IN G  
Sandhed Tel. 361
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Oro bana.
Jen dag djick i bört a Talu Nils ö frågöd, 

um wi skuldöm djer upp jen a bånö. Ja, ed 
skuwi, sad an. Men i ska jåta lita först, sad 
Nilslt När an add jeti, for wi. Jen bit in i 
skojön, war ed sö mitji kwistär, men wi 
brötöm unda jen del. W i oköm lendjä, ö tä 
slut kåmöm wi börti meri. Dar såg wi o, um 
skajdär add wurti ripadör. Hen dem addint 
ed. Se for wi upp evör skojöm, ö do kåm wi 
börta jen weg. W i figdöm wejöm jett tag, 
sö vi kåmöm nida Stiwös Axölar. Do åkt 
wi börtevör Kalles, ö se for wi börta Talu.

Nils Larsson, klass 4.

När jag blir stor.
När jag blir stor ska jag bli brandsoldat 

och köra brandbilen. Men då ska det gå 
undan: Jag ska åka över åkrar och fält, så 
vi nån gång kommer fram. När vi är fram
me, spottar vi på elden, och om det inte 
hjälper, tar vi fram sprutan. Jag ska försöka 
släcka alla eldsvådor i hela Sverige.

Anders Berglöf, klass 2.

När jag blev opererad.
I somras skulle jag till Falun och få mand

larna borttagna. Mamma och jag for en sön
dagseftermiddag. Vi skulle vara på lasarettet 
kl. 8,30 på måndagsmorgonen.

Doktorn var så snäll. Först sövdes jag. 
En sköterska satte vadd för näsan på mig. 
Sedan tog hon en flaska och hällde inne
hållet på vadden. Under tiden skulle jag andas 
djupt. Det luktade så illa. Till sist somnade 
jag.

Om en stund vaknade jag. Då låg jag på 
en säng, som gick på hjul. Det gjorde så 
ont i halsen, och jag kunde inte säga något. 
Jag hade väl legat där någon timme, då vi 
skulle gå. Mamma ringde efter en bil, som 
skjutsade oss till stationen. V i kom hem kl. 
9 på kvällen.

Börje Hahn klass 3.

SKODON
för alla väder 
och årstider.

Största sortering hos

A.-B. O rsa  S k o m a g a s i n
O R S A -  T ele fon  37

Min handelsbod.
Jag har en handelsbod. Av mamma har jag- 

fått en kakburk. Av den liar jag gjort en våg.
.Så har jag flera kanelburkar i min handels

bod. Nu är Karin och jag där varje dag och 
leker.

Klockan fem brukar jag gå in och läsa 
läxan. Sedan hjälper jag mamma.

Ulla Brandt, klass 2.

När pappa var i skogen.
I julas fick jag följa med pappa upp till 

skogen. Där var så roligt att vara. När vi 
skulle fara hem, sade jag till pappa, att jag- 
ville vara där längre. V i stannade till nästa 
morgon. På morgonen gick jag ut, och då 
fick jag se en räv. Så sprang jag in till pappa 
och talade om för honom, att jag sett en räv. 
Då han fick höra det, tog han bössan och 
gick ut i skogen. Han såg räven bakom en 
gran. Och då sköt han ett skot. Räven föll 
död till marken .

Nils Svensson, klass 3.

TECKNING av Georg Lindberg, Kr. 1.

Konstnärlig stil 
och moderna, ljusa 
färger — där har Ni 
det utmärkande 
för säsongens vackra 
tapeter.

Gör oss ett besök eller 
ring och vi stå så gärna 
till tjänst med provkartor.

Orsa Färghandel
—  Y. FER N EM AN  —

Tel. 340

En skidtur som slutade med gråt.

En dag, då vi slutade i skolan, sade jag 
till Sten, att han skulle komma till mig. Så 
på eftermiddagen kom han, och då sade jag : 
»Ska vi åka en lång tur?» Då frågade Smids 
Ingvar, om han fick följa med. Så foro  vi. 
När vi kom en bit in i skogen, sågo vi några, 
som rullade sig i snön. När vi kom fram, 
såg vi, att det var Olle Broberg, Bengt Lind 
och många mer. Så kommo Bror Vikblad och 
Mats Kock och började bråka. Då blev vi 
arga, och vi började slåss. De andra voro 
flera än vi. Då blev vi ändå argare. Så 
började de kasta spjut. Då sprang vi emot 
dem och skrek. Då vart de så rädda, att de 
sprang in i en lada och började kasta tegel
stenar, men då blev vi ändå argare, och då 
sade v i : »Kom ut ska ni f å !» Bror hade 
minst tio spjut, och Olle sprang emot honom. 
Då vart Bror så rädd, att han bröt av alla 
spjuten. Tre stycken pojkar gick hem och 
grinade. Däribland var Erik Engström. När 
vi gick hem, frös Bengt, så jag fick lov att 
ta stavarna av honom. När jag kom hem, 
var klockan sju, och jag hade inte läst läxan, 
så nu fick jag sätta igång med det.

Nils Wiborg, klass 3.

Mitt docklasarett.

En kväll lekte jag lasarett. Jag hade en 
handduk till dok, för jag skulle vara sjuk
sköterska. Det var meningen, att Mary och 
Margot skulle komma och leka. De hade sina 
dockor hos mig, men de kom inte. Men jag 
hade deras dockor, och så tog jag mina och 
bäddade på soffan åt dem. Det var sju styc
ken. Nu skulle de ha medicin. Jag tog litet 
kanel och vatten i en skål och vispade ihop 
det. Sedan hällde jag det i fyra äggkoppar 
och bar det till dockorna. Därpå matade jag 
dem med en sked. Om en stund fick jag 
vatten, som mor hade kokt apelsinskal i, att 
ge sjuklingarna. Det var en sak, som fatta
des på mitt lasarett, och det var en doktor.

Ann-Margret Nilsson, klass 3.

UppsaIa~Ekeby
Ters iggods

nu hemkommet och säljes av

ORSA BOSÄTTNINGSAFFÄR
T elefon  423

8

TECKNING av Georg Lindberg, K l . 1.

TECKNING: När vi skotta snö av
Lilli Hansson-Jemt, Kl. 4.
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Allmänna upplysningskursen 
i Orsa.

Centralförbundets för nykterhetsun- 
dervisning 240 :de allmänna upplysnings
kurs i alkoholfrågan och närstående frå
gor avhålles i Orsa den 17—20 april. För 
uppgörande av kursens program har 
samarbete ägt rum mellan en lokal kurs- 
bestyrelse och Centralförbundet.

Kursen öppnas torsdagen den 17 april 
av landshövdingen. Följande föreläsare 
ha lovat sin medverkan i kursen: rektorn 
teol. och fil. dr Rurik Holm, Näs, lek
tor A lf Hildinger, Falun, skolöversty
relsens konsulent fil. lic. Iwan Bolin, 
by rå föreståndaren jur. kand. Axel. Axel
man, sekr. i Socialstyrelsen fil. och jur. 
kand. A. Åman, professor Josua Till
gren, Stockholm, samt landsantikvarien 
S. Svärdström, Falun.

Allmänheten inbjudes till talrikt del
tagande. Särskilt väntas länets lärarekår 
möta upp män- och kvinngrant såsom 
varande skyldig själv meddela under
visning om de narkotiska ämnenas natur 
och verkningar. Skall en lärare kunna 
fylla det kungl. cirkulärets krav på sak
lighet, vederhäftighet och objektivitet 
måste han ju följa med utvecklingen och 
göra sig förtrogen med senaste forsk
ningsresultat på området. Kursen i Orsa 
erbjuder ett lämpligt tillfälle i detta av
seende. Lärarna äga numera rätt till le
dighet utan återläsningsskyldighet för 
deltagande i kursen. Länets inspektörer 
hava lämnat resp. skolråd bemyndigande 
att bevilja sådan ledighet.

För sällskaplig samvaro och förströ
else är väl sörjt. Så anordnas samkväm 
med medverkan av Orsa musikcirkel, all
mogespelmän, folkdansare o. s. v. Lör
dagskvällen anordnas konsert under 
medverkan bl. a. av operasångerskan 
Hanser Lina Göransson.

Upplysningar lämnas av och anmäl
ning om deltagande sändes till köpman 
Eric Borgert, Orsa, tel. 39.

P R E L IM IN Ä R T  P R O G R A M

Föreläsningarna hållas i Godtemplarhusct.

Torsdagen den 17 april.
Kl. 15. Kursens öppnande.

Kursen öppnas av landshövding
Bernhard Eriksson.
Föreläsning av rektorn, teol. och fil.
Rurik Holm över äm net: Frihet och

Vårens nyheter
börja inkomma!
K ostym er - G olfbyxor - Strum 
por - T rikåskjortor o. Sleep- 
overs - F lickkappor - Vita och 
kulörta klänningstyger.

E M M A  O L S S O N - O R S A
Telefon 125

ansvar, nykterhet och karaktärsda- 
ning.

ORSA KYRKA.
Kl. 19. Samkväm

Föreläsning av rektor Rurik Holm : 
Livsglädje och livsallvar, nykterhet 
och levnadskonst.

Fredagen den 18 april.

Kl. 12. Kring ord och termer i nykterhets- 
frågan. Byråförest, jur. kand. Axel 
Axelman.

Kl. 13. Om alkoholpåverkan — i Sverige och 
utlandet. Byråförest, jur. kand. Axel 
Axelman

Kl. 16. Kring helnykterhetens etik och psy
kologi. I. Lektor Alf Hildinger.

Kl. 17. D :o  II.
Kl. 20. Samkväm.

Föreläsning av landsantikvarien S. 
Svärdström över äm net: En snabb
tur genom dalakulturen.

Lördagen den 19 april.
Kl. 12. Alkoholen, dess egenskaper och fy 

siologiska verkningar. I. Skolöver
styrelsens konsulent, fil. lic. Iwan 
Bolin.

Kl. 13. D :o II.
Kl. 15. Alkoholistlagen och dess tillämpning.

Sekr. i Socialstyrelsen fil. o. jur. 
kand. A. Åman.

Kl. 16. Nykterhetsnämndernas uppgifter enl. 
försäljningsförordningarna m. m. 
Sekr. i Socialstyrelsen fil. o. jur. 
kand. A. Åman.

Kl. 17. Överläggning.

I  S e g e r s  Skoaffär
får Ni kvalitetsvaror 
till låga priser

Tel. Orsa 232

Ernst Grandell, Orsa
T R Ä D G Å R D S A N L Ä G G A R E
T R Ä D S K Ö T A R E

Avgångsbetyg från Kungl. Lant- 
bruksstyrelsens utbildningskurser.

SKOLNYTT.
SJUNDE SKOLÅRET
borde börja tillämpas från år 1942, an
ser folkskoleinspektören, som också 
framhåller, att för Orsas vidkommande 
endast två nya lärare skulle behöva till
sättas, nämligen i A-skolorna Kyrkbyn 
och Hansjö. I B-skolorna skulle sjunde 
klassen sammanföras med femte och 
sjätte . klasserna till en läraravdelning. 
Detta skulle vara lämpligast på grund 
av det nuvarande ringa barnantalet. Vid 
skolstyrelsens j anuarisammanträde upp
drogs åt ordföranden och överläraren att 
undersöka och utreda förutsättningarna 
för anordnandet av sjunde skolåret i 
Orsa.

Om förslaget rörande värntjänst ytt
rade sig skolstyrelsen vid februarisam1 
manträdet. Fullständig enighet rådde i 
den uppfattningen, att inga övningar av 
militär art borde förekomma i folksko
lan, vars främsta mål alltjämt måste vara 
fostran till ansvarskänsla, fredskärlek, 
och goda seder. Den fysiska fostran bor
de emellertid på allt sätt stödjas och be
fordras.

Årsmöte med nykterhetsnämndernas 
Dalaförbund.

Kl. 20. Högtidsfest med konsert. Sång av 
operasångerskan Hanser Lina Gö
ransson.

O RSA K YRK A.

Söndagen den 20 april.

Kl. 13. Kampen mellan alkoholen och vita
minerna. Professor Josua Tillgren.

Kl. .14. Alkohol som medicin. Professor Jo
sua Tillgren.

Nu är rätta tiden
att inlämna Eder C Y K E L  
fö r  rengöring och justering. 
Däck, slangar och  tillbehör.

HARALD ERIKSSONS 
REP. VERKSTAD
T elefon  156

M O D E R N A

G l a s  ö g o n
i alla utföranden.

Recept exp. omg.

T h o r b y ,  O r s a

Kvalitetsvelocipeden MONARK
står på höjden av styrka, elegans och lätt gång. — Det är bortkastade 
pengar att betala mera för ett annat fabrikat än vad Monark kostar, 
ty en bättre velociped än Monark kan icke åstadkommas. 
R E P A R A T I O N S V E R K S T A D

ORSA CYKEL- och SPORTAFFÄR. Telefon 281.
Representant för  A .-B . Cykelfabriken M onark, V arberg.

9
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BOKNYTT.
Beckman, Viking: Modern handelskorres- 

pondens. Lindblads. 214 s. Pris häft. 3:25, 
inb. 4: —  kr.

En innehållsrik bok och en trevlig bok. De 
första 50 sidorna utgöres av ett kåseri om 
olika detaljer i samband med korrespondens. 
Andra avdelningen upptar brevformulär, var
på följer en avdelning arbetsuppgifter, en av
delning orri skiljetecknens bruk och slutligen 
en avdelning med ordförklaringar samt de 
engelska mått- och viktsystemen m. m.

Att läsa formulär till affärsbrev brukar 
vanligen inte vara så trevligt. Men de här 
föreliggande äro skrivna på ett sådant sätt, 
att det blir ett verkligt nöje att läsa dem. 
Den i affärsbrev gärna förekommande stel
heten har alldeles försvunnit. Hela boken för
resten är skriven på ett mycket trevligt sätt. 
Jag kan instämma med vad som säges i 
förordet: Den är »humoristiskt betonad».

Boken kan verkligen rekommenderas, inte 
minst till självstudium.

'V Hj. H—n.

Engedahl, Brage: Gränspatrullen i farten, 
Lindblads. 127 s. Inb. 1: 50.

Två skandinaviska pojkar, som vistas i Ita
lien, göra bekantskap med amerikanare, som 
syssla med filminspelning. Hela sällskapet 
jämte pojkarna anhålles sedan som spioner, 
men då det finns klara papper, bli de strax 
frigivna. Denna äventyrsbok lämpar sig bäst 
för något äldre barn, 13— 15 år, och kan 
rekommenderas.

H j. H —n.

Högelin, Lisa: Vi två med snurran. Lind
blads. 128 s. Inb. 1: 50.

Två flickor bege sig olovligen ut på en 
tur i skärgården med motorbåt, och under 
denna färd få de uppleva en massa äventyr. 
Boken passar nog bäst för flickor i 11— 14- 
års åldern.

L. H.

Stipendiefonden.
Styrelsen för Orsa Skoltidnings stipendie

fond sammanträdde den 20 jan. 1941. Fyra 
ansökningar om stipendier förelågo.

De nya stipendiaterna ä ro :

Bäckar Anders Olsson, Stenberg, Prak
tisk uppsatsskrivning.

Gun Klarqvist, Mässbacken, Handelsräk
ning.

Ruth Tönnberg, Hansjö, Dubbel bokföring.
Karin Linden, Hansjö, Välskrivning.
På Stipendiefondens hederslista kommer 

denna gång bara ett namn. Det är Vera 
Asp, Mässbacken, vilken som stipendiaten 
n :r 49, gjort sin kurs i välskrivning färdig.

I n :r 2 av Orsa Skoltidning för 1940 utlova
des ett hederspris, en bok, till den femtionde 
stipendiaten, som fullgjort sin kurs. Vem 
vinner ?

Så en maning till de stipendiater, som 
låtit alltför lång tid, i vissa fall hela år, gå 
sedan sista studiebrevet insänts. Gör en 
kraftansträngning, sätt igång och försök att 
få kursen färdig! För en del fattas så litet,

Lagtävlingen 1941.
Orsa Skolors Idrottsförenings sedvanliga 

lagtävling på skidor ägde rum i Hansjö den 
12 mars under goda väderleksförhållanden 
och stor tillslutning av tävlande och åskå
dare. Sammanlagt deltogo 16 lag om var
dera 3 pojkar och 2 flickor jämte 2 reserver. 
Resultaten blevo

Lagtävling 2,5 km. för 5 och 6 klass:
1) Stackmora folkskola, 1,14,10.
2) Hansjö folkskolas 6 klass, 1,14,24.
3) Hansjö folkskolas 5 klass, 1,16,50.
4) Kårgärde folkskola, 1,18,3.
5) Torrvåls folkskola.
6) Slättbergs folkskola.
7) Kyrkbyns folkskolas 6 klass.
8) Kyrkbyns folkskola 5 klass.

Lagtävling 2 km. för 3 och 4 klass.
1) Hansjö folkskolas 4 klass, 52,15.
2) Hansjö folkskolas 3 klass, 53,19.
3) Stenbergs folkskola, 53,42.
4) Torrvåls folkskola, 54,10.
5) Stackmora folkskola.
6) Kyrkbyns folkskolas 4 klass.
7) Kårgärde folkskola.
8) Kyrkbyns folkskolas 3 klass.

Bland de individuella resultaten kan näm
nas :

2,5 km.

F lickor:
1) Sally Bengts, Stackmoi-a, 15,49.
2) Inger Sundkvist, Hansjö, 15,50.
3) Mait Olsson, Hansjö, 16,7.
4) Ingrid Nygårds, Hansjö, 16,10.
5) Sonja Lilja, Stackmora, 16,15.

P ojkar:
1) Erik Skarp, Stackmora, 12,46.
2) Birger Kåblén, Torrvål, 13,17.
3) Lars Lax, Kårgärde, 13,47.
4) Börje Mångs, Hansjö, 13,48.
5) Hans Strandell, Kyrkbyn, 13,55.

2 km.

Flickor:
1) Lilly Jämt, Stenberg, 11,10.
2) Ulla Levenius, Hansjö, 11,13.
3) Britt Forsberg, Hansjö, 11,26.
4) Doris Liljedahl, Stackmora, 11,26,
5) Margareta Lindkvist, Kyrkbyn, 11,31.

P ojk ar:
1) Nils Svensson, Hansjö, 9,3.
2) Karl G. Söderblom, Hansjö, 9,9.
3) Börje Eriksson, Hansjö, 9,38.
4) Gunnar Eriksson, Stenberg, 9,44.
5) Valter Pettersson, Kyrkbyn, 9,49. i

i ett par fall endast sista brevet. Gör man 
ett arbete färdigt, vinner man en stor till
fredsställelse och i detta fall även ett betyg, 
som mången gång kan vara till nytta.

Meddela snarast, när Edra kurser äro 
färdiga till Blenda Tysklind, Tel. 345.

O R S A B P Ö D

Omsorgsfull permanentning
utföres av

Gully Lövberg
T elefon  H olen 49

Lindängets Pensionat
T elefon  H olen I

Enklare och finare middagar, supéer 
samt kaffe för större och mindre säll
skap. Beställningar mottagas 'tacksamt 

Vördsamt Sigge Sundström

T U R I S T H E M M E T
R E K O M M E N D E R A S

Telefon 241 ORSA

Reser Ni till fjälls?
Proviantera hos

Å B E R G S
T elefon  25

Låt reparera Skodonen
hos

E. Norling
O m sorgsfullt arbete - M oderata priser

Värme- Vatten- o. Avloppsledningar
utföres av

D IC K  H A N S S O N  - Orsa - T elefon  94

Fågelholken.
Sitsitu, sitsitu, kvittrade det från en av 

björkarna i hagen. Det var en talgoxe, som 
satt på taket av en fågelholk. Plötsligt tyst
nade han och såg sig omkring, han hade 
hört någon komma längs den lilla stigen, men 
det var bara några barn nerifrån gården, 
som skulle plocka blåsippor. Snart började 
talgoxen känna sig hungrig och flög bort 
till trädgårdslandet för att plocka i sig några 
maskar. När han ätit sig mätt, flög han till
baka till holken. Talgoxen skulle just hoppa 
in, då något vinande susade förbi honom och 
rasslande slog ned i en videbuske. Det var 
en sten, som en av pojkarna nere på vägen 
hade kastat på honom. Nu började pojkarna 
att klättra upp i björken, där holken var. 
»Kom ner», ropade någon nerifrån gården. 
Det var drängen Jonas, som sett dem. När 
de kommo ner, fingo de lugg av honom, och 
de fingo veta, att de skulle låta bli fåglarna.

Olle Knuts, klass 6.

10
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Matbrödet
alltid gott och välsmakande från

C. G. Nyströms Bageri
T elefon  38

H U G O S  Kondi tor i
R E K O M M E N D E R A S  

Telefon  318

N Y A U R
Reparationer - Justeringar

Urmakare Gust. Helgeson
T elefon  389

Orsabor!
Vid Edra M ORA-besök dricker Ni 

'  Edert kaffe bäst på

HELMERS KONDITORI
Badhuset i Holen

Årsm öte hålles i Kårgärde skola 
lördagen den 5 april' kl. 7 e. m.

M Å LE R IA R B E T E N
Rums- och möbelmålning. 
Dalamålning i antik stil. 
Omsorgsfullt utförande. 
Billiga priser!

Orsa Lackeringsverkstad
Näs Per Andersson.

Tel.: Verkstaden 265, Bostaden 67.

0 . Lindqvists Blomsteraffär
M edlem  av F. B. F.

De vackraste Påskblom m orna
samt övriga årstidens blommor 
erhållas från oss.

Tel. B lom steraffären 92, V äxthuset 120.

Blommor till Påsk!
P Å S K L IL JO R , T U L P A N E R  
och N A R C IS S E R .

Larssons Blomsteraffär
(L oka l mitt em ot K ooperativa) - Tel. 322

Philips och Asea Radio
Mora-Orsa Elektriska A.-B.

Slättbergs BAD
ö p p e t  L Ö R D A G A R :

D A M E R  ......................  Kl. 15— 17
H E R R A R  ....................  » 18—21

Smått och gott till Påsk
finner Ni i

Holgers Kiosk

Slipstensloppet.
gick för 12 :te gången den 8 mars 1941.

Tävlingen, som detta år hölls i Kallmora, 
gynnades av strålande väder och hade sam
lat jämnt hundratalet deltagare. Då alla del
tagande skolorna nu erövrat vandringspriset 
tre gånger, kommer nästa tävling att avgöra, 
var »tallriken» skall stanna för alltid. I refe
ratet av fjolårets tävling uppgavs felaktigt, att 
avgörandet måste komma redan i år.

P R IS L IS T A :
Gossar i 5 :te och 6 :te klass, 2 km.  

Vandringspriset:
Kallmora, medeltid 11 min. 23,7 sek.

Lagpris för 3-mannalag:
1. Kallmora ............................... 34 ruin. 20 sek.
2. Nederberga ......................... 36 » 32 »

Individuella resultat:
1. Åke Larsson, Nederberga, 11 min. 1 sek.
2. Sven Eriksson, Kallmora, 11 » 8 »
3. Rolf Pettersson, » 11 » 35 »
4. Ivar Bengtsén, Skattungbyn, 11 » 37 »
5. Henry Enström, Kallmora, 11 » 37 »

Flickor i 5 :te och 6 :te klass, 2Yz km.
Lagpris för 3:

i. Skattungbyn ......................... 44 min. 43 sek,
2. Kallmora ............................. 44 » 56 »

Individuella resultat:
1. Birgit Viström, Kallmora, 13 min. 57 sek.
2. Agnes Eriksson, » 14 » 43 »
3. Rut Nyberg, Skattungbyn, 14 » 47 »
4. Marianne Byberg, » 14 » 49 »
5. Kirsti Hållnissa, » 15 » 7 »

Gossar i 3 :e och 4:e klass, 1J4 km.:
Lagpris för 3:
Individuella resultat:

1. Kallmora .............................  22 min. 59 sek.
2. Skattungbyn .........................  23 » 17 »

Individuella resultat:
1. Gillis West, K ...................... 7 min. 3 sek.
2. Allan West, K ...................... 7 » 31 »
3. Rune Mickols, N .................  8 » 36 »
4. Gunnar Kallman, Sk.......... 7 » 40 »
5. Tage Pettersson, N .............  7 » 41 »

Flickor i 3 :e och 4:e klass, 1J4 km. 
Endast ett lag deltog. 

Individuella resultat:
1. Gunnel Ax, Sk............... .. . 10 min. 3 sek.
2. Barbro Karlsson, K. .. . . . . 1 0  » 33 »
3. Lilly Eriksson, Sk............. . .  12 » 29 »
4. Maj britt Kjellberg, K. . . . . 1 2  » 39 »
5. Vivi Lenner, K ............... . . . 1 2  » 52 »

Gossar i 1 :a och 2:a klass, 750 m.
Lagpris för 3:

1. Åberga ........................... 55 sek.
2. Kallmora ....................... . . . 1 0  » 59 »

Individuella resultat:
1. Gösta Kallman, Sk. . . . 3 min. 20 sek.
2. Bengt Enström, K. . . . . . .  3 » 22 »
3. Per-Erik Ax, N ............... . . .  3 » 26 »
4. Arnold Lovar, Å ............ . . .  3 » 31 »
5. Elis Jonsson, Å ............... . . .  3 » 37 »

Flickor i 1 :a och 2 :a klass, 750 m. 
Inget lagpris.

Individuella resultat
1. Ingrid Andersson, Å. .
2. Birgit Bengtsson, Sk. ..
3. Bojan Eklund, K ...........
4. Solbritt Öst, Sk...............
5. Kajsa Karlsson, N. . . .

.. . 3 min. 42 sek.

. . .  4 » 10 »

. . .  4 » 17 »

. . .  4 » 37 »

. . .  4 » 40 »

P å s k k o r t,
pr 10 st. 25 öre.

Påskbordlöpare, Påskbonader, Påsk
borddukar, två storlekar, P åskkyck
lingar, Påsktuppar, Påskliljor o. B lom 
mor, Boägg, Äggkoppar, Äggskedar, 
Saltströare, ’ Steppgräs', Rishalm skvas-
tar 1: 20. Sopar med böj't skaft i : 95. 
D :o  med långt skaft 1: 95. Sopar 0: 65.
Disktvagor, Spisborstar, Panelborstar, 
Skurtrasor, Dam m trasor, ICnäpallar. 
K uddstopp och Dun till lägsta pris. 
Trasm attor till 2 : —  kr. pr meter. 
Fråga efter allt. Lägsta priser!

CENTRALBODEN
(B azar och  K ortvaruaffär)

O R S A

J o h n  Pet te r s sons
Sadelm akeri - Tapetserareverkstad
Telefon 164

M öbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser och markiser på 
beställning - B i 11 i g a p r i s e r !

C. F. Carlssons Åkdonsfabrik
O R S A  Tel. 188, bost. H olen 58

A R B E T SV A G N A R  - K ÄRR O R 
med trä och bilhjul.

Byggnadssm ide, svetsningar, reparationer.

Funderar Ni?
på vad C Y K E L  Ni skall köpa 
tänk då på,, att. Ni får en 
F r a m  eller H u s q v a r n a .
Ännu finnes ett få ta l. i iager 
med däck av fredstidskvalité.

Nya Järnhandeln
. Orsa - Tel. 252

K ort

k Löpare 
Bonader 

^  H yllrem sor 
K ycklingar 
Fjädervippor 
Pappersblom m or

O R S A  T O B A K S - & P A P P E R S H A N D E L

Byggnadssnickerier
Inredningar - Trappor - Listverk 
P lyw ood och  W allboard.

Enå Snickerifabrik
Telefon 78

Frelins Konditori
Telefon 27

Stor sortering i' PÅSK M AR CI- 
PAN, KONFEKT, CHOKLAD. 
Medlem av Sveriges Konditori
förening och Tårtförmedlingen.

Snickerier
dörrar, fönster, trappor, butiks- 
inredningar, m öbler m. m.

Kallholsfors Snickerifabrik
M ässbacken - Tel. 37
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E . Nilssons S k rä d d e ri
R E K O M M E N  D E  R A S

STENBERGS
herrf risering
TRU N N A - ORSA

Medlem av Orsa hantverks- 
& industriförening

E R I K  _ W E S S T R Ö M
Rikstelefon 119

Utför V ärm e-, V atten- och A v 
loppsledningar av alla slag.

Reel behandling ! Billigaste priser !

Brartdts Vilohem och 
Pensionat
Rikstelefon 173

Meddelar alla vanliga badformer samt 
clektr. karbad och elektriska ljusbad, 
inpackningar, saltingnidningar, mas
sage m. m. - Kvartslampa finnes. 
Allmänheten inbjudes till alla ovan
stående bad och behandlingar. 

Helinackorderingar till moderata priser.

Firma Hanser & Jonsson
Inneh. Bertil Jonsson 

O L JO N S B Y N  - Tel. Orsa 346 
R E K O M M E N D E R A S

Glas, porslin, specerier och manufaktur

Gummiskor repareras! 
Orsa  Ringcentrai

Tel. 299

L A G A  E DR A  SKO R
hos

A n d e r s  Britte,  Slättberg
V ä l g j o r t  a r b e t e !

Permanentning
A n n i e  J a c o b s o n
D A M F R I S E R I N G

Fl a n s j ö
T e l .  27 0

M a J5 Labile)\
(N :r 44 — 4 april 1941.)
Utgives av Orsa Lärareförening.

Redaktör:
Hjalmar Hedman, Orsa. 
Telefon Mässbacken 28

Redaktionskommitté:
Hanna Belin,
Erik Bjarling,
Daisy Holton,
Axel Rosén.
P os/g iro  nr 13 65 58.

BASTU OCH AN DRA BAD UNDER 1940.

B a d h u s
Bastu Karbad Skolbad

Summa
Män Kvinnor Män Kvinnor Gossar Flickor

Hansj ö ........................................... 2855 522 68 85 875 739 5144
Holen ............................................. 2076 345 17 14 730 742 3924
Mässbacken ................................. 446 200 17 16 717 374 1770
Skattungbyn ................. .. .......... 331 97 47 26 525 422 1448
Slättberg ....................................... 497 171 4 2 471 393 1538

Summa 6205 1335 153 143 3318 2670 13824
1939 3204 1314 167 124 3422 3142 11373
Förändringar +  3001 +  21 —  14 +  19 —  104 —  472 +  2451

Kom m unalas gym nastiksal.

Det har snart gått en månad, sedan den 
nya gymnastiksalen vid Orsa Kommunala 
Mellanskola invigdes, och man har bett mig 
tala om hur vi trivas med salen och arbetet 
där. V i trivas storartat. Salen är ljus och 
glad, har icke endast fönster ovanför ribb- 
stolarna utan även en stor dubbeldörr mitt 
på långväggen att slå upp mot en liten bal
kong. V i kunna släppa in en flod av sol 
och luft, vilket är mycket skönt så här 
års, när det börjar lida mot våren och som
maren. Det är mig veterligt icke många 
gymnastiksalar i vårt land, som ha den för
delen.

En annan fördel utgöra de på skenor i 
taket löpande bomstolparna, som lätt och 
hastigt kunna skjutas ut på golvet, att fästa 
bommarna vid och sedan lika lätt kunna skju
tas in mot väggen igen. Arbetet med de 
gamla, i golvet nerfällbara bomstolparna, var 
betydligt tyngre och besvärligare. En vinst 
för skolan i sin helhet är naturligtvis den 
ordentliga teaterscen, som byggts vid gymna
stiksalens ena kortvägg, även om salen däri
genom blev något för kort för inomhustennis. 
Men i gengäld få vi träna upp den s. k. »folk
spänsten» med motionsgymnastik, och jag 
tror, att våra »folkspänstare» också äro myc
ket glada åt den nya, fina lokalen. Den sti
mulerar deras intresse för gymnastik.

Omklädningsrummen äro utmärkta. Stora, 
rymliga och rikligt försedda med fack för 
skor och kläder. Och så ha vi varmdusch, 
som vi borde vara verkligt tacksamma för, 
eftersom vi här i Orsa ej ha något offentligt 
badhus. De flesta använda sig också flitigt 
av duschen, vilket förhöjer värdet av gym
nastiklektionen.
BRA MEDICIN.

V i tala i historien om dalkarlarna vid 
Brunnbäcks färja.

Läraren frågar: Nå, hur svarar en dalkarl? 
Vad levde så mycket folk av däruppe?

(Rätt svar: »V i dricka vatten, och om det 
kniper, äta vi barkbröd.»)

Lärjungen svarar: V i dricka vatten, och om 
vi ha knip i magen, äta vi barkbröd.

Falun 1941. Dala-Tidningens tr.

BIBLIO TEK EN I O RSA 1940.

Bibliotek Band
Lån
ta

gare
Lån

Skolbibliotek:

Kallmora s k o la .................. 346 33 2059
Komm. mellanskolan . . . . 1631 134 3047
Nederberga skola .............. 542 29 736
Slättbergs » .............. 375 53 648
Stackmora »  .............. 690 76 1291
Tallheds » ..............
Torrvåls » .............. 525 70 1300

Sockenbiblioteket:

Avd. i Hansjö .................. 474 104 503
» i Kyrkbyn ................ 732 150 1530
»  i Kårgärde .............. 916 83 1454
» i Skattungbyn ........ 722 63 823
» i Åberga .......... 865 141 1206

Studiecirkelbibliotek:

AB F :s i Kyrkbyn .......... 433 167 291
IOGT :s i » .......... 3635 415 6197

» i Mässbacken . . . 678 160 809

Summa 12564 1678 21894
1939 12460 1628 21569
Förändringar + 104 +  50 1 +  325

Axel Granholm .
9 man. Alla illhojtade och fruktade för
visso att spåra ur på den 35 meter höga 
bron vid Storstupet. Strax dessförinnan 
hunno vagnarna upp avdelningsingenjö- 
rermpå dressin. Ingenjören hann nätt och 
jämt slänga av sitt fordon från spåret 
innan vagnarna rusade förbi. Han såg 
hur Kniv-Johan kastade sig av i ett sten- 
rös. Ingenjören skyndade fram för att 
samla ihop resterna av gubben, vilken 
dock reste sig mörbultad, men annars 
välbehållen. På ingenjörens fråga varför 
han så dumdristigt kastade sig av sva
rade Johan: ’Jo, se jag tappa min hatt, 
och den måste jag ha tag i.’ Vagnssät- 
tet kunde sedan hejdas i sin vilda fart 
först i motlutningen söder om Tallhed.»

Som sagt: boken rekommenderas.
Hj. H — n.

FRÅN SM ÅSKOLAN. (Den förlorade sonen.)
»När han gjort slut på alla sina pengar, 

så tänkte han, att han skulle börja arbeta. 
Då gick han och fråga på huggning, men han 
fick int ingen huggning.» —  »Då gick fadern 
emot honom och tog honom i famn och kysste 
honom grundligt.»

Upplaga 1,800 ex.Pris 30 öre


