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PROSTEN be r ä ttar

OM SIG SJÄLV.

Otto Berggren stom gymnasist,
F

Inte är det något märkvärdigt med, 
mig inte! Inte är det något att 

skriva om. Jag föddes i pingtlina den 
22 april 1869. gick i skola i Västerås, 
studerade till präst i Uppsala, präst
vigdes och har sedan tjänstgjort på 
en massa platser, tills jag hamnade 
här i Orsa. Punkt och slut. —

Och så slog sig prosten till ro i soff
hörnet —  och tyckte nog att han spe
lat den stackars redaktören ett bra 
spratt. Men denne, ber honom att för
söka erinra sig hågra minnen från sin 
långa och skiftesrika levnad, några 
minnen som kan bli en hälsning genom 
skoltidningen till församlingsborna. 
Och så börjar, det-, slutligen välla ur 
minnets källa. -V

F astän det finns kanske ändå något 
märkvärdigt: att min ställning i

nykterhetsfrågan varit lika hela livet. 
Jag har varit organiserad nykterhets- 
man ända sedan 1877 —  i över 50 år 
alltså. Jag gick pä läroverket i Väs
terås då. Hemma bildades en god-^ 
templarloge, som då hette Rytterns

väl —  den finns ännu under namnet 
Mälareborg. Min far gick in i den. 
Och fars exempel gjorde att jag också 
gick med. Det var något stort i detta, 
att få vara med i en förening där en 
skolpojke, som var från ett fattigt 
hem, räknades jämbördig med storbön
derna, som också var med i logen. Jag 
gick då i sjätte nedre i Västerås läro
verk. Jag minns det väckte uppmärk
samhet, att en gymnasist var godtemp- 
lare. När jag för ett par år sen träf
fade en skolkamrat i Göteborg, var 
det första han frågade: ” Är du nyk
terist än?”  Vi skolpojkar hade förstås 
i smyg våra hippor —• då drack jag 
sockerdricka. Vid min studentexamen 
1891 uppvaktade västeråsgodtemplar- 
na med blommor —  då blev jag både 
glad och stolt. På studenthippan sen 
yar jag ensam absolutist; det gick all
deles utmärkt, fast det grämde mig att 
jag skulle betala lika mycket som de, 
som drack sprit!
N ej, några svårigheter har jag aldrig

haft av att vara godtemplare. I 
Uppsala var jag med kamrater, som 
spritade. Jag lät bli, och vi hade li
ka roligt ändå tillsammans. Och aldrig 
ute i livet har jag haft några obehag 
för att jag varit absolutist. Så det 
vill jag säga till alla pojkar och flic
kor: Ni är inte tvungna att använda
starka drycker! Det går att vara nyk
ter, bara du själv v ill! Men då måste 
man vara organiserad absolutist —  då 
respekterar alla ens hållning mot rus
dryckerna. —

Efter examen i Uppsala prästvigdes 
Otto Berggren av gamle biskop Bil- 
ling i Västerås 1898. Och omedelbart 
därefter fick han plats i Malung som 
vice komminister.

Gårdsinteriör från 
Snickargatan 8 i 
Västerås, där både 
Otto och Gustaf 
Berggren bodde 
under studietiden.

I syskonkretsen utanför fädernegården.

J ag minns så väl resan upp till Ma- 
lung. Södra Dalarnes järnväg 

gick då inte längre än till Insjön, så 
därifrån fick jag åka båt till Mora. 
Där möttes jag av Uhlin från Orsa —  
vi var vänner från Uppsala. I Mora 
var det vårflod —  som det ju ofta var 
förr i tiden. I den vackra vårkvällen 
spisade vi på ” Gustaf Vasa” . V i var 
bägge unga då, och det var roligt att 
leva.

Från Mora fortsatte jag på järnväg 
till Malung. Då var det en gubbe, som 
frågade vart jag skulle. ” Till Ma
lung” , sa jag, varpå gubben replike
rade: ” Ska du sta och köpa hästar?”  
Det var nog en morabo.
D et var ett härligt år hos prosten 

Hedvall i Malung. Visst var det 
dåligt betalt —  70 kr. i månaden. ” Du 
har sämre betalt än min dräng” , sa 
prosten. Inte tyckte han om godtemp
lare, men det gick bra ändå. När jag 
skulle lämna Malung 1899 hade god- 
templarna ställt till en avskedsfest för 
mig i missionshuset. Då fick jag, ja, 
se här! ■— Och så letade prosten fram 
ett litet silverskrin, förgyllt invändigt 
och försett med inskription: ” Till Otto 
Berggren från Malungs nykterhetsvän- 
ner 1899” . —  Men inte har jag, fort
satte prosten, kunnat använda det här 
till det, som den särskilt tillkallade 
festtalaren, bokhandlare Grape i Mo
ra, sa det skulle vara till: att förvara 
ämbetskragen i. -—•

Efter Malung kom Otto Berggren till 
Ervalla, där han var till 1900, då han 
fick förordnande i Nora.
N u kom jag i kontakt med Nykter- 

hetsfolkets sjukkassa. Jag lät dem 
välja mig till ombud till årsmötena. 
Det var roligt —  men dyrt, då jag fick 
kosta på mig resorna själv. Och vid 
många, många årsmöten satt jag ordfö
rande. —  Så här gick det till då Berg
gren fick uppmärksamheten på sig i 
den kretsen:
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När årsmötet var samlat i Uppsala 
en gång hände det, att kongressen 
skulle följa en avliden medlem till gra
ven. Då kom en uppsalabo och fråga
de Berggren, som var präst, om han 
inte ville säga några ord vid graven. 
Och det gjorde Berggren så bra, att 
deltagarna i den högtiden talade om 
talet långt efter.

—  Jag minns den gången så väl, sä
ger prosten. Det var jn ingen märk
värdig människa vi hedrade på detta 
sätt, men det var en av de våra, en 
medmänniska. Frälsningsarméns mu
sikkår gick i teten, och efter följde 
den stora processionen. Och det var 
verkligen stämningsfullt därute på den 
vackra kyrkogården i sommaraftonen.

Sen var jag ordförande på många 
årsmöten. Och det var stora möten. 
Det gick bra —  men det var benigt 
många gånger. Ty det är inte roligt 
att vara ordförande när det blir mån
ga förslag! Och som ordförande 
skulle jag hålla tal. Jag höll tal på 
Uppsala högar, i Örebro, på Skansen 
—• ” icke utan framgång”  — , på 
Jamtli —  lita på att jag då talade om 
Östersund! —  Ja det var trevligt på 
dessa möten. Där träffade jag folk av 
skiftande kategorier, och där fick jag 
många vänner —  och jag har dem 
kvar än i dag.

Nora var jag 2 1/2 år. Den 15 
okt. 1902 kom jag till Sollerön. Då 

tyckte jag, att jag hamnat mitt uppe i 
” Ur-Dalarna” . Där var jag vice pas
tor innan kyrkoherde Thunberg till
trädde tjänsten. Under tiden jag var 
där höll jag fem föreläsningar i mis
sionshuset. Kollekterna blev 55 kro
nor, och det användes som grundplåt 
till ordenshuset. Men så fick jag. ock
så ett fint omegaur, när jag for där
ifrån. Och vad strumpor, dukar och 
täcken de snälla solleröborna gav mig! 

I Vänjan var jag 1903— 1904. Yice 
pastor där också.

I Yänjan träffade jag Elin —  å, 
tänk, att vi fick vara tillsammans i 25 
år!

'1904— t. f. kpt i Hörken. Den räk
nades till de bättre platserna i 

stiftet. Där stannade jag i 3 1/2 år. 
Under hörkentiden gifte vi oss. Då 
bodde vi i en skogvaktarstuga, säker
ligen Sveriges minsta prästgård.

1969  s^u^e komministertjänsten i 
Skattungbyn tillsättas. Tjän

sten skulle vara vakant i avvaktan på 
lönereglering (en frist på flera år allt
så!) och befattningen tillsattes därför 
av biskopen. Döm om min förskräckel
se, när tjänsten, sen jag varit i Skatt
ungbyn i tre veckor, förklarades ledig! 
Nu måste jag ju söka den! Men skraj 
var jag. Och inte var det heller vida
re lugnande att behöva ta mot de an
dra, som provade. Men vad jag sen

(Forts, på sid. 14.)

Ett makalöst väder ! Si, stormens arm 
den vräkte och vrok under brak och larm 
kring prostgården grenarne neder.
Men bändes blott dörren i blåsten opp, 
från stormar man rakt in i friden lopp, 
ty - - - prosten kom, trygger och breder.
Han kisade, gjorde en vänlig knix,
och mitt framför näsan han tog sig en pix
och sade så lugnt: ”Slå dig neder!”

Och väder och vindar rent mojnade av.
Här kom man i hamn från ett stormfyllt hav, 
och kaffet så ljuveligt smaka.
”Så underbart härliga bullar här ä !” - -  -  
”Du kan välan doppa som folk för dä,” 
sa prosten och högg sig en kaka.
”Tag för dej, och lägg du på minnet min lag:
Si, hellre äter och doppar väl jag, 
än hustru och barn får försaka ! ! ”

Och timmarna svunno, och klockan hon slog 
och prostkatta spann, och prosten han log 
och skulle nu dra sig tillbaka:
”Jag brukar till sängs ganska tidigt ju gå 
men ligger dess längre om dagen därpå.
Men -  - -  stanna du gärna och vaka!”
Där stod han, så trygger och glad och rejäl, 
och tänkte på alla, och tänkte så väl, 
det Orsa fått hundrafallt smaka.

QCh faderligt bjöd han till sist farväl 
och talte, en värmens och humorns själ:
”Tja -  - hälsa nu barnen med morsa!”
Si, sådan var prosten i Orsa.

N ä r  pastoratets kyrkoherde, kontraktsprosten Otto Berggren den 22 
april fyller 70 år, vill Orsa Skoltidning medverka i hyllningen 

genom att låta vänner och medarbetare till prosten berätta minnen och 
hågkomster från olika tider och verksamhetsfält.

Vi våga tro, att detta skall glädja icke blott vår avhållne och vör
dade församlingsherde utan även alla hans församlingsbor, vilka känna 
vördnadens och vänskapens band förena dem med honom.
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DEN GLADA
FRIMODIGHETENS PRÄST

s å  s k u l l e  j a g  v i l j a  k a r a k t ä r i s e r a  p r o s t e n  O t t o  B e r g g r e n

Och om jag nu går att berätta 
några minnen om honom så 

kanske kunna de i någon mån betyga 
denna karaktäristiks riktighet.

Pastor Berggren i Vänjan.

Jag var väl knappast 12 år än, 
när jag första gången fick 

med »farbror Otto» att göra. Han var 
då pastorsadjunkt i min födelsestad, 
där min far var organist. Jag gick i 
Nora pedagogi, som den ärevördiga lär- 
domsskolan hette. Men där lästes icke 
latin, som var nödvändigt att kunna 
för inträde vid högre allmänt läroverk. 
»'Farbror Otto» blev min förste latin
lärare. Den första lektionen började så 
här.

Läraren: Läs!
Eleven: Columba est timida.
Läraren: Översätt!
Eleven: Duvan är rädd.
Läraren: Men det är inte du inte.
Nej inte var jag rädd, när jag som 

liten barfotalasse sprang uppför den 
knarrande trappan till adjunktskam- 
maren i Nora gamla komministergård.

Ö Otto Berggren har nämligen en i 
vår värld mycket sällsynt gåva: 

den att kunna se gott och vänligt på 
alla människor. Jag vet mig knappt 
ha träffat någon människa som är så 
lika mot alla, hög som låg, ja god som 
ond. Det är några få förunnat att 
kunna tänka ringa om sig själva och 
högt oni andra.

'  D en nye adjunkten Berggren 
^ y hade en ung kamrat i ämbe

tet: pastor Hilmer Backman. Lika all
varlig som pastor Backman var, lika 
skämtsam var pastor Berggren. Snart 
smittades Backman av Berggrens goda 
lynne, och de två unga prästerna åstad- 
kommo snart ett nyvaknat kyrkligt in
tresse i staden, där gamle prosten 
Bohm och urgamle komminister AVes- 
tén inte längre mäktade uträtta så 

. mycket. Jag minns en syföreningsauk- 
tion, där det väckte formlig sensation 
att pastor Berggren själv tog klubban. 
(Det finns väl inte en orsabo, som inte 
vet, hur alla. yrkesauktionister blekna, 
när namnet Berggren nämns.) Till att 
börja med vågade tanterna knappast 
dra andan än mindre »ropa», när en 
präst började »ropa ut». Men alla 
dammluckor brista, där vårfloden Otto 
Berggren går fram.

i»'Här har vi ett kålhuve! Vad får 
jag för det?»

Intet bud.
Berggren vände och vred på både 

sitt huvud och kålhuvudet.
»Nej se», sade lian, »en svart fläck! 

Mån tro det kan vara svartsjuka!»'
Då brast det lös.
Så högt pris har väl aldrig blivit 

satt på ett kålhuvud!

Gamle kyrkvaktaren Karl Olsson, 
i dagligt tal kallad »Kallosche», 

hade under de gamla prästgubbarnas 
ålderssvaghet blivit »envålds allom b ju 
dande suverän konung» i allt som rör
de det kyrkliga livet, vilket ju för öv
rigt var ganska tynande.

Men nu blev det andra tider. Pasto
rerna Berggren och Backman kom med 
än den ena, än den andra nymodighe
ten. »Kallosche», som hade. börjat bära 
sitt huvud ganska högt den sista tiden, 
började märkbart se bekymrad ut. En 
dag frågade min far hur det stod till 
med den modstulne kyrkstöten.

»Å, dä’ bara strunt», sa Kallosche.
»Då ska’ Kallosche gå till doktorn 

och få medicin», sade far vänligt.
»Den bästa medicin jag kan få är 

att di här prästpojkera kommer bort», 
var det artiga svaret.

Sen den dagen kallades Berggren 
och Backman »prästpojkera».

Ö Och en pojke har Otto Berggren 
förblivit i själen än. Han är 

en riktig Guds lille spjuver. Humorn 
lyser säkert inte lika sparsamt i him
melen som i den stridande kyrkan på

Barnfest i kyrkan.

jorden. Men på Otto Berggrens väg 
har en bred stråle fallit av Guds 
humor. Må ingen fatta detta tal van
vördigt. Det finns humor i bibeln 
också för den som har sinne nog att. 
upptäcka den.

D et skulle bli en lång historia 
om jag skulle berätta alla de 

minnen vi ha gemensamt, min käre 
prost och hans dräng, under inte minst- 
våra lyckliga Orsa-år. Men det må 
vara nog att berätta mitt senaste min
ne. Jag var under en semester i Fyri- 
berg nere i Orsa en söndag och följde 
broder Otto upp till Untorp på predi
koresa. Sedan vi predikat och sjungit, 
trädde Prosten än en gång fram till. 
katedern. Den lilla skolan var full av 
folk, små och stora. Prosten tog på 
sig sin allra allvarligaste min.

»Det ser ut att bli allvarligt med 
skolan här uppe-», sade han, »det är 
för lite barn. Låt se, hur många barn 
är n i!»

Några händer räcktes upp.
Prosten tittade rakt ut med sina 

närsynta ögon.
Så fick han se två halvstora flickor 

på första bänken.
»Än ni då !» sade han, »är inte ni 

barn ?i»
Flickorna försäkrade skrattande, att 

de inte voro barn.
»Det var synd det», sade prosten och 

stack handen i fickan. »Jag hade tänkt 
att alla barn häruppe skulle få varsin 
chokladkaka!»

Stor tablå!
Till slut befanns det, att det fanns 

så många barn i Untorp, att inte ens 
prostens rymliga fickor räckte till. —

Ja, sådan är han, den gode prosten. 
Alan skulle bara önska att han själv 
vore lika odödlig som hans humor.

Axel Hambraeus.
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«

/ O T T O  B E R G G R E N
T E O L . S T U D . , /

U P P S A L A  /Några hågkomster av en studentkamrat.

—  Ödet oss förde tillhopa aderton- 
hundra och nittiofem. —  Det var en 
vacker vårdag i den »eviga ungdomens 
stad». Som unga glada studerande 
knöto vi på stående fot ett vänskaps- 
band, som med åren växt sig allt star
kare.

_ /  Förhållandena gestaltade sig se- 
dan så att vi i tre år kom att 

under terminerna träffas varje dag 
antingen i våra studentlyor, på mat- 
lokuset eller på promenaderna. Vi kom 
på så sätt att dela både ljuvt och lett 
—  mest det förra slaget. Med andra 
ord: vi levde livet leende.

Ingendera hade vi något överflöd på 
pekunier. Om vi därför fick finna oss 
i att försaka när vi inte hade kovan, 
ansågo vi emellertid icke att detta 
skulle gälla »när slantarna i fickan slog 
takt mot byxans skinn». Då rekeu kom- 
mo blev det ofta cn supé på Grind- 
stugan, en sillfrukost på Brostugan 
vid Flottsund, ett slädparti, kälkbacks- 
ålming ute vid Eklundshov etc. och un
derförstått : i angenämt damsällskap. 
Vännen Otto Berggrens kända flärd- 
fria väsen och små anspråk på livet 
voro alltid en borgen för att nämnda 
avvikelser från vardagens plikter icke 
slogo över i några »extra vaganser».

Otto Berggren var ingen älskare av 
stora sällskap. I sin nations fester och 
andra större tillställningar deltog han 
inte ofta. På hans tid i Uppsala spe
lade punschen en dominerande roll in
om studentlivet. Som absolutist triv
des lian icke i kretsar, där spriten 
skulle vara glädjespridaren.

I  en mindre krets av intima vänner 
G '-' befann sig alltid Otto Berggren 
bäst. Genom sitt oförargliga skämt och 
glada humör var lian alltid högt upp

Glada äro typiska för moderna 
vårnyheterna evad det gäl-

färger ler Kapp- eller Klännings
tyget, Herr-hatten, Kostymen 
Damulstem eller Swaggers.

Se nyheterna
hos

Aug. Larsson - Orsa.
Tel. 21. Tel. 21.

skattad inom kamratkretsen. Var Otto 
Berggren med, blev sällskapet inget 
»sällskap där man hade tråkigt». Att 
han med sina sällskapstalanger var sär
skilt uppskattad av damerna, behöver 
knappast sägas. Det kunde vara åtskil
ligt att förtälja om »kvinnorna kring 
Berggren» —  men inga namn efter kl. 
11 —■ för att hylla ett av hans skämt
samma uttryck.

Otto Berggren ägde och har fortfa
rande lyckan att äga den sanna hu
morns oskattbara gåva. Denna har 
hjälpt upp många kinkiga situationer,

Det var en gång en herre i Orsa, 
som tänkte skaffa sig en hil. Då ring
de en dag en ” bilförsäljare”  och bad 
att få visa sin nya vagn utanför post
kontoret. Spekulanten skyndade sig 
dit men måste efter lång och fåfäng 
väntan knalla hem igen. Så fort pros
ten övertygat sig om att vederbörande 
hunnit hem) ringde ” agenten”  igen, 
ursäktade sig med något litet missöde 
med bilen, men skulle nu säkert vara 
vid posten om en kvart. Och bilspe
kulanten ilade gladeligt dit igen.

Då gick prosten efter posten!

Den nybakade studenten Otto Berggren

som annars säkert skulle förorsakat 
mycket strid med kvarstående bitterhet 
i sinnena. Han har vidare haft lätt 
att komma underfund med sina med
människors svagheter. Men den gentle
man han är, har han blottat dessa på 
ett sätt som inte sårat vederbörande.

Sina studier försummade icke
v  Otto Berggren för nöjen och 
kamratlig samvaro. Tvärtom var han 
en flitig och samvetsgrann student och 
ingen efterföljare till den bekanta 
»Glunten på föreläsningen».

När Otto Berggren den 24 maj 1898 
avlagt godkända praktiska prov för sin 
teologiska examen, bjöd han några av 
sina intimaste vänner till en enkel supé 
på Grindstugan. Supén blev särskilt 
minnesrik men också med ett inslag av 
vemod. Vi hade de flesta av oss i c:a 
tre år tillhört »kvartetten som nu 
sprängdes». Vännen Otto Berggren 
hade fått förordnande som komminis
ter i Malung. Den 15 juni träffades
vi i Mora och den 16 skildes våra 
vägar. Han reste till Malung och jag 
tillbaka till Uppsala.

Hans Uhlin.

HUSFÖRHÖRSSKOLKNING.

Larson i Kallmora hade huvudvärk och 
längtade till skogen men hindrades av skol
arbetet. Husförhör skulle hållas i skolsa
len å utlyst dag. Larson tyckte sig just 
ingen uppgift ha att fylla på husförhöret 
utan tog Maja och bössan och larvade i väg 
til- skogs tidigt på morgonen. Han lyckades 
verkligen skjuta en hare, med vilken han 
frisk och glad kom hem på kvällen. Som 
det hittade på finnas en jösse förut i skaf
feriet beslöts att förära pastor Berggren 
den under husförhörsdagen skjutna. Pas
torn blev glatt överraskad och utlät sig med 
den vanliga skalken i ögat: ”Ja, under så
dana omständigheter kan man gilla en 
skolkning från husfci höret” .

Radio, Grammofoner och Skivor.
Reparationsverkstad.

ORSA CYKEL- &  SPORTAFFÄR.
Repr. för Monark. Tel. 281.
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EFTERTRÄDAREN
i  S k a t t u n g b y n

BERÄTTAR.
Prästgården ork hjrlan 
i Skattungbyn på 
Berggrens tid.

*' N ågra minnen om Prosten
^ o c h  Edert samarbete med 

honom under den tid, Ni var i Skatt
unge församling» begär redaktören för 
Orsa skoltidning att få av mig. Denna 
tid infaller mellan åren 1924— 1933, då 
prosten Berggren var min närmaste 
förman och ämbetsbroder. Nu är det 
nog ofta så, att en minnesrik tid har 
en förhistoria, som ställer de efterföl
jande händelserna i sitt rätta samman
hang och ger dem den rätta belysning
en. Till detta tidigare skede, som det 
må tillåtas mig att allra först något 
beröra, hör den tid, då Berggren var 
kyrkoherde i Våmhus och jag som hans 
efterträdare i Skattunge kände behov 
av att få del av företrädarens erfaren
heter från hans föregående och mitt då
varande arbetsfält. Det var av oskatt
bart värde att få besöka honom i hans 
hem. Den äldre ämbetsbrodern blev 
för mig då vännen och har så förblivit 
genom årens långa rad och allt hittills. 
Det står livligt för mitt minne, vilket 
starkt intryck gavs mig av Våmhus- 
prästens förmåga att skapa hemtrev
nad. Otto Berggren och hans blida 
maka fru Elin förmådde på ett rent 
mästerligt sätt ge sin prästgård prä
geln av ett hem. Åtskilligt av det bäs
ta, som hör med till den gamla präst- 
hemstraditionen, har de förstått att be
vara och prägla på ett personligt sätt: 
gästfrihet, fri och uppfriskande sam
varo, tankeutbyte om livets och präst
gärningens skiftande angelägenheter. 
Att känna invånarna i ett hem sådant 
som deras var att känna och äga vän
ner, som hade tid för sina medmänni
skor, som kunde glömma sig och sitt 
eget för att dess mer taga sig an andra.

I ett förklarat ljus, som knap
past dämpas med åren, ligger 

för mig en finnmarksresa under några 
vackra septemberdagar för nu 16 år se
dan. Jag hade kort förut firat mitt 
bröllop. Untorps och Näckådalens finn- 
marker skulle besökas på en prediko- 
färd, som på samma gång blev för min 
hustru och mig en sannskyldig bröllops
resa med »grevlig» skjuts, d. v. s. en 
gigg, dragen av dåvarande skjutssta- 
tionsföreståndare Grev Anders Eriks
sons lilla, snabblöpande häst. Det var 
ett underbart naturens skådespel, som 
fängslade resenärernas blickar: det sol
glittrande vattnet och den brokiga tav
lan av förgyllda löv, som lyste i liös- 

’ tens rika färgprakt.
Den 10-mila färden fick sin avslut

ning i Våmhus prästgård, där vi stan
nade flera dagar i vederkvickande ro 
och idyllisk trevnad. Den nya dagen i 
detta hem inleddes med att värden på 
sitt typiskt godmodiga sätt utförde 
några »timmerstocksrullningar» utan
för dörren till sina gästers sovgemak 
för att sedan i egen hög person inträda 
med kaffebrickan. När Grevhästen här
näst spändes för giggen, anträddes en 
gemensam färd runt socknen, vars se
värdheter —  både människor och ting 
—  under värdfolkets ledning togs i be
skådande.

och raskt infinna sig i moderförsam
lingen, när hans tjänst direkt påkalla
des, lika visst som ämbetsbrodern i 
Skattunge med största målmedvetenhet 
och energi lade sig vinn om att för
svinna vid orsa-prästerskapets besök 
på lians speciella arbetsfält. Åt vilket 
håll hans arbetskraft skulle vändas, 
därom förefanns aldrig någon tvekan. 
Enligt den uppfattning, -som omfatta
des av skattunge-prästen —  en upp
fattning, som givetvis delades av för
mannen och ämbetsbrodern i Orsa — , 
kunde den sexfaldiga finnmarken aldrig 
få för mycket av prästerligt intresse 
och kyrklig tjänst. Inga naturhinder 
fick därför stäcka en planerad finn- 
marksfärd om sommaren med cykel 
och vintertid på skidor. Att denna ar
betsfördelning enligt behovsprincipen i 
viss mån rönt beaktande av pastoratets 
mest avlägset boende församlingsbor, 
framgår av ett ordstäv, som lär ha bli
vit gängse, när inför helgdagsdygnet 
ett oväderscentrum låg utbrett över Ro- 
sentorp: »Nu blir det så’nt oväder, så 
ni ska’ se, att skattunge-prästen kom
mer».

(Forts, på sista sidan.)

Komministern startar ämbetsresa till 
fäbodarna.

Då Berggren 1924 tillträdde 
sin tjänst som kyrkoherde i 

Orsa, betydde det för nedskrivaren av 
dessa rader liksom för mina dåvarande
församlingsbor, att en förut väl känd 
och värderad vän kommit oss ett gott 
stycke närmare. I devisen »där den 
ene går in, går den andre ut» skulle 
jag vilja uttrycka den arbetsgemen
skap, som praktiserades mellan oss 
präster. För den som till äventyrs fin
ner detta tal halvt anstötligt, torde det 
böra framhållas, att en slik form av 
samarbete förvisso bör betraktas som 
särdeles högtstående och förnämlig. 
Denna grundsats tillämpades sålunda, 
att orsaprästerskapet kunde absolut 
säkert räkna på att skattunge-prästen 
som »en yttersta resurs» skulle villigt

Bet fanns inga riktiga vägar till fä
bodarna på den tiden. ( Omkr. 1915.)
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BLOMSTER-
PROSTEN.

Du kallades en gång blomsterprosten.
Säkert kommer Du att göra skäl 

för det namnet vid Din instundande 
högtidsdag. Till den stora hyllnings- 
buketten ville också jag, Din forna ad
junkt foga några små blomster.

Det är inte lätt att vara adjunkt.
Man är och liar ingenting. Om 

man inte är adjunkt hos Otto Berggren 
i Orsa. Där är adjunkten allt och 
Prosten själv bara ett skrivbiträde, som 
går upp med tuppen cm rnornarna, 
städar på expeditionen och skriver de 
tråkiga utdragen till alla myndigheter.
Då adjunkten så småningom behagar 
kliva ur bädden, har han bara att stop
pa en försvarlig brevhög i sin fina 
portfölj och traska till posten. Man 
skulle tycka, att detta vore en dålig 
skola för framtiden och uppfostra till 
självsvåld. I självbevarande intresse 
var man dock tacksam att få deltaga i 
det mångskiftande arbetet under Pros
tens ledning. Hur tryggt kändes det 
inte att få gå till Kyrksalen bakom Din 
breda rygg. Att åka till Finnmarken 
med Dig och Slott-Anders. Att sätta 
upp Dina dråpliga affischer. En god 
vägledare, ett föredöme som försam
lingstjänare. Ofattbart att Du hinner 
med så mycket. De tusen små göromå- 
len, som ingen har en aning om. Tanke 
på allt och alla. Att ge Julboken åt 
telefonväxeln och julblommor åt våra 
trogna körkarlar på bilstation. Väl 
prövade Du deras tålamod genom att 
aldrig minnas några telefonnummer och 
agitera för väntpengarnas borttagande.

Din minnesgodhet når även dem, som 
kommit utanför sockengränserna.

Aldrig glömmer jag Din omtanke om 
mitt lekamliga väl, då Du i våras sände 
hit till Mockfjärd en knippa morötter, 
rädisor och en påse kålrotsfrö. Det 
var ljuvligt att sitta på det enda som 
fanns att sitta på i den tomma präst
gården och mumsa på Dina morötter.
En omväxling i de första dagarnas 
mjölkdict. Ja, Du är ljuvlig Prosten, 
som Ilillerström i Orsa södra brukar 
utlåta sig om Din person.

Det är oskattbart att ha en så lång 
adjunktstid hos Dig bakom sig.

Jag vet sannerligen inte, hur det skulle 
gått annars. I rosengård får man. ej 
alltid vara, brukade Du säga med psal
men. Nu har allvaret börjat och man 
får söka stå på egna ben. 
villrådig inför någon församlingsupp- 
gift här, brukar min mor säga: Tänk 
på, hur prosten skulle ha gjort.

Prostgården
Orsa.

D u bryr Dig aldrig om, vad folk pra- 
'—'  tar. Men jag är glad, att Skol
tidningen givit mig tillfälle att prata 
lite om Dig. Det är Du värd. Visst 
var det en stor glädje att få bli sin 
egen och jag vet, att Du gladdes med 
mig, men tankarna gå så gärna tillbaka 
och dröja vid så många ljusa och star
ka minnen från tiden i Din adjunkt
skola. Det var en A-skola det, trots en 
enda elev. För mina efterträdares skull 
hoppas jag, att den skolan inte ska 
dras in på mången god dag. Den store 
Inspektören, som Du står på så god fot 
med, inser nog också detta. Må Han 
gälda den stora skulden på mitt tack- 
samhetskonto och låta Dig vara till 
glädje och fromma för oss alla länge än.

Mockfjärds prästgård.
Din ständige adjunkt »Kalle» 

(Stig Carlsson).

Prosten
f o l k s k o l e s t y r e l s e n s  o r d f ö r a n d e

Då jag är

Från och med den 1 maj 1924 
till och med 30 april 1938 var 

prosten Otto Berggren ordförande i 
Orsa skolråd eller som det under senare 
år hetat folkskolestyrelsen. Under den
na tid har bland annat beslut fattats 
om följande:
1927: obligatorisk fortsättningsskola, 
1930: skoltandvård,
1932: samtliga skolbarn få all under

visningsmateriel fritt, 
fria skolbad,

1933: beviljas medel till simkursei 
för skolbarn,

1936: skolslöjden obligatorisk,
alla skolbarn skola ärligen un
dersökas av läkare,

1937: 39 veckors årlig lästid, 
överläraretjänst beslutas, 

1938: ny småskola och gymnastiksal 
i Stackmora.

Dessutom har under den tid prosten 
varit ordförande centralvärme och vat
tenledning införts i de flesta folkskolor.

.Rätt utdraget intygar
ex officio

E .  K .

VEM  ?  VET  
V A D

Vi fortsätta nu med en serie frågor, 
som utarbetats av prosten och hans 
adjunkter.

Svaren på dessa »bibelfrågor» ska 
sändas till Orsa Skoltidning, Mässbac
ken före 1 maj 1939.

Resultatet av denna och föregående 
frågetävling meddelas i n :r 3, som ut
kommer omkring 25 maj.

1 :a pris En bibel; 2 :a pris En psalm
bok; 3:e pris Julbok för Västerås stift 
1938.
1. Var återfinnes bergspredikan i 

vår bibel?
2. Var omtalas Pauli sekreterare och 

vad hette han?
3. Var i vår bibel återfinnas de ord, 

som inleda vår högmässoguds
tjänst: »Helig, helig, helig är 
Herren Sebaot. Hela jorden är 
full av Hans härlighet» ?

4. Vem har skrivit den äldsta jul
psalmen, vi äga i vår psalmbok?

5. I sv. ps. 55 vers 4 står: »Han
själv vår Herde vara vill». Var 
återfinnes samma bild i vår bibel?

G. Var står i vår psalmbok: »Stjär
nan från Betlehem leder ej bort 
men hem»?

7. Vilken psalm i vår psalmbok kal
las »don kristliga dagvisan» ?

8. Vad kallas den andra psalmen i 
vår högmässogudstjänst?

9. Vilket kapitel i vår bibel kallas 
kärlekens höga visa?

10. Vilken biblisk personlighet kallas 
trons fader?

11. Vilken biblisk bok kallas apoka- 
lipsen ?

12. Var står den vers i bibeln, som 
brukar kallas lilla bibeln?
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Prästen och

pressen.
I sina små utsökta »Kyrko
historier», som utgavs år 

.1937, säger författaren John Nilsson på 
ett ställe.-

Den som känner människorna till en 
tiondel, han är optimist och tror att 
människorna äro goda. Den som kän
ner människorna till hälften, han blir 
cyniker och spottar på allt och alla. 
Men den som känner människorna rik
tigt och därtill har en vederhäftig 
kunskap om Gud, han blir en from hu
morist.

Sanningen i detta blir särskilt levan
de då man tänker på kontraktsprost 
Otto Berggren. Han känner både män
niskorna och sin Gud, och han är en 
from humorist.

H ans inställning till pressen, gällde 
frågan jag fått mig förelagd. Jag 
kan med glatt hjärta intyga att sam
arbetet mellan prästen och pressen är 
mycket gott. Det kunde inte vara 
bättre!

Om prosten Berggren inte blivit 
präst, skulle han ha blivit en utmärkt 
journalist.

Man ringer upp honom och frågar 
som vanligt: Har de vatt nå? Jaha, 
det liar det visst, det, svarar prosten, 
tag pennan och skriv.. . Och så dik
terar han notiserna i formfulländad 
journalistisk stil med akt-givande på 
det väsentliga och detaljerna ute i pe
riferin. Även rent tekniska detaljer 
inom journalistiken känner prosten till 
vilket gör att man endast skriver efter 
diktamen och detta med fullt förtro
ende. Att han däremellan uppmuntrar t 
sina vänner journalisterna med sann
skyldiga skepparhistorier, framförda i 
högst allvarsam ton, gör endast sam
arbetet så mycket trevligare.

Som ordförande vid kyrkstämmor 
och kyrkofullmäktiges sammanträden 
intar prosten Berggren en rangplati 
som ingen gör honom stridig. En 
journalist behöver inte »läsa över» föro 
ett sådant evenemang, alla ärenden re
kapituleras av ordföranden . med några 
få ord, även om ärendena omfatta 97 
maskinskrivna folioark. Han liar en 
förmåga att sammanfatta det väsent
liga, att koncentrera intresset kring 
kärnpunkten i en fråga, som är under 
bar. »Det här ärendet är så torrt 
och tråkigt, att vi egentligen skulle

Bränd KALK och KALK- 
STENSMJÖL

av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhålles från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK.
Mässbacken. --------  Telefon 21.

hoppa över det», kan han säga, »men 
vi måste väl dra det ändå, saken är 
den a tt . . . » ,  och så kommer en över
sikt av ärendet i minsta möjliga antal 
ord, men ändå fullt klarläggande. »Nå, 
hur vill ni ha det», säger ordföranden 
sedan, -»ska vi säga ja eller nej, säj 
förresten vad ni vill, för det är i alla 
fall jag som skriver ut protokollet». 
Dylika sammanträden äro glada evene
mang, och så fullt förtroende har ord
föranden, att det nästan alltid blir 
som lian vill ha det och man kan vara 
övertygad om att det blir till försam
lingens bästa. Det kan också hända 
att man vid dylika tillfällen, medan 
prosten gräver i pappershögarna för 
att göra sin sammanfattning, får sig 
en rolig historia till livs. Det finns 
sannerligen inga döda punkter under 
sammanträden som ledas av kontrakts
prosten Otto Berggren.

H . Gylling.
Y-

P rästgårdsflickorna och adjunkten 
k  y  äro i fastlagstid på väg ut 
från prostgården och möter i allén prosten, 
som kommer från ett sammanträde. ”Vart 
ska ni gå då?” frågar prosten. Flickorna: 
”Vi ska ut och hämta påskris åt adjunk
ten!” Prosten: ”Jaså, ri s.  (Vänd till ad
junkten). Då ska du säga så här: 'Det sät
ter jag p för, jag’, så får du pris i stället” .

En bättre framtid
åt barnen om 
Ni låter d em få 
skor, som passa 
- deras fötter -

Koop. För. Ovan Siljan
Skoavd.

PROSTEN
i S yfö r e n in g en .

O rsa skoltidnings red. har med an
ledning av att vår högt värderade 

prost snart ingår i sitt åttonde decen
nium anhållit om ett litet bidrag angå
ende hans verksamhet inom Kyrkbyns 
missionssyförening. Om denna hans 
verksamhet kan man kort och gott sä
ga : vår prost har ej sin like evad det 
gäller allvar eller glädje. Han förstår 
att skapa stunder av djup andakt och 
har en sällsynt stor förmåga att med 
sin fina humor sprida verklig glädje. 
Tomt kännes det då prosten av en 
eller annan anledning ej har tillfälle 
att närvara, ty man kan utan över
drift säga, att han är medelpunkten i 
vår krets. Då jag därför nu med ett 
varmt tack för tid, som gått, bringar 
honom en hjärtlig lyckönskan på hög
tidsdagen samt uttalar den förhopp
ningen, att vår prost ännu i många år 
måtte få krafter att vara med oss och 
verka för missionens stora sak, är jag 
förvissad, att alla syföreningsmedlem- 
mar av hjärtat instämma ävenså när 
jag till sist säger: Gud skydde och be
vare vår avhållne prost.

Greta Andersson.

*

På husförhöret berättar prästen om den 
katolska tiden och yttrar bland annat: Då 
fingo inte prästerna använda svenska språ
ket i kyrkorna utan måste tala ett annat 
språk, nämligen... (förmodligen tänkte han 
fortsätta och säga "latin” , men blir avbru
ten av en liten pojkes ivriga viftande.)

Prästen förvånad: — Vet du verkligen
det, fast du är så liten?

Pojken: — Orsamål.

Erik Andersson
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG 
Förrättar A U K T I O N E R ,  BOUP PTE CK

NINGAR och A R V S K IF T E N .
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar. Tel. .40.
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Prosten tillsammans med folkskole- 
styrelsen vid sammanträdet den 3 

april 1939.

PROSTEN
i  r å d  o c h  p å  s t ä m m o r

Prosten Berggren vär visserligen 
inte obekant för orsaborna, då 

han som kyrkoherde installerades i 
Orsa församling 1924.

Jag lärde först känna honom då 
han som självskriven ordförande hade 
att leda dåvarande kyrkostämmor. Yad 
som i hög grad frapperade mig, var 
hans förmåga att leda dessa stämmor. 
Många gånger såg det nämligen ut 
som om strider skulle blossa upp på 
allvar, men då lyckades alltid ordfö
randen med sin benådade humor för
ena de stridande parterna till det allra 
gemytligaste samförstånd, meningarna 
enades och besluten blevo i regel som 
ordföranden ville ha dem.

Hans sätt har alltid varit avväpnan
de och härigenom har han utfört myc
ket gott och alltid till församlingens 
bästa.

En gång vid kyrkostämma fann jag 
honom bekymrad. Det var då den ny
införda proportionella valmetoden skul
le prövas. Först skulle då bland me
nigheten utrönas om det fanns förut
sättningar för dylikt valsätt, därefter 
företogs den verkliga röstningen, som 
drog ut till sena kvällen, innan röster
na avgivits och valsedlarna nedlagts i 
valurnan. Vid nästa frågas avgöran
de visade det sig att en stämmodel- 
tagare var högeligen missnöjd och be
gärde att valet ännu en gång skulle 
ske proportionellt. Då utbrast ordfö
randen i komisk förtvivlan: »Men vi 
ha ju ingen mera valurna». Miss
nöjet bröts härvid och förslaget åter
togs, varefter stämmodeltagarna kunde 
vandra hem innan morgonen grydde.

Även i skolråd och skolstyrelse har 
jag haft förmånen att samarbeta med 
prosten Berggren. Men det är inte

Till 70-årsdagen
och andra hög- D A  1/
tidsdagar är en
DEN BÄSTA GÅVAN.

A.-B. Bröderna Ohlséns Bokhanlde

NÄR OTTO BERGGREN  
TO G  STUDENTEN.

Ur ett brev från stadsfullmäktige- 
ledamoten fru Ida Grönberg i Västerås 
vill vi anföra följande:

.D et är nu omkring 50 år se- 
dan jag lärde känna igen 

den blyge, tyste gymnas'sten, som vi 
voro så glada att få räkna som medlem 
i Godtemplarorden. På den tiden var 
det något enastående, att en läroverks- 
pojke var godtemplare. Han var säkert 
den ende här i Västerås. Och hans stu
dentexamen var för oss en stor hän
delse. Jag och en ordenssyster till 
fingo det glädjande och hedrande upp
draget att å logens vägnar bekransa 
honom. Jag minns den dagen som i 
går. Det var en stor dag för både ho
nom och oss. Jag tror det var en 
krans av penséer med blå och gula 
band, som vi gav honom.

På ett följande logemöte tackade han 
på sitt stillsamma sätt för hedersbevis- 
ningen. Därefter lämnade han Väster
ås. Men jag har genom hans syster 
och senare genom kyrkoherde Widgren 
fått del av hans framgångar.

Han har kommit ihåg mig på mina 
högtidsdagar, och jag hoppas också få 
komma ihåg honom på hans 70-års- 
dag.”

endast som ordförande vid stämmor 
och andra sammanträden som prostens 
popularitet är grundmurad, även i 
övrigt har han sockenbornas fulla för
troende, vilket också avspeglas i det 
förhållandet att han utan någon som 
helst tvekan invaldes i landstinget, vid 
vilket val alla partiskrankor föllo som 
gamla gärdesgårdar, då fanns det bara 
en önskan: Rösta på prosten!

Aktning, vänskap och vördnad om
gärda kontraktsprosten Otto Berggren.

Finn Erik Hansson.

Far och son.

Prost i världsvimlet. 
På resa för sjukkassan.

En hälsning 
från kapellaget.

I den allmänna hyllningskör, som 
går till prosten fram på 70-års- 

dagen instämmer undertecknad, kom
minister i Skattunge kapellag.

Skulle det tillåtas mig att fälla ett 
omdöme om min vördade forman 

skulle det —  sit venia verbo — bli - 
han är professionellt sympatisk.

Församlingsborna minnas med gläd
je och tacksamhet de tio åren, då

varande kapellpredikanten och kom
ministern Otto Berggren bodde här och 
tjänade församlingen. Det är sol över 
det minnet. Genom sin personliga god
het, och välvilja vann han församlin
gens hjärta i helg och socken. Det 
band av kärlek och tillgivenhet, som 
knöts då, har bestått och stärkts un
der den tid Skattungedelen haft gläd
jen och förmånen att vara innesluten i 
kyrkoherde Berggrens goda omtanke 
och vård.

Ett särskilt tack för allt intresse 
och arbete han nedlagt på kyrkans 
restauration och förskönande!
Med allas våra välgångsönskningar 

och vårt tack knyter sig också den för
hoppningen att hälsa och kraft må stå 
honom bi, så att vi ännu i många år 
få behålla vår prost.

Erik Thorsell.

F : a  Pallins Diversehandel
MÄSSBACKEN.

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

Specerier, glas, porslin och manufaktur.
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PROSTEN OTTO BERGGREN.
Snart så fyller prosten år, 
och glädjen i orsabygden står 
högt i tak och sky 
i varenda orsaby.

Rund och rar är våran prost 
lik en helfet juleost.
Glad och god i alla väder, 
då i kyrkan han inträder.

Han i Orsa bott många år, 
och han sjuttioårsåldern når.
Vi gratulera i tidig vår
och hoppas han välbehagligt mår.

Till skolorna han brukar fara, 
och då skojar han ju bara, 
så att vi få skratta, 
tills vi bli riktigt matta.

Han var gift med en dalakvinna, 
som varit Orsas vackraste prostinna.
Ett kraftigt leve för Ottto vår, 
som snart fyller sjuttio år.

Anna-Greta Eriksson, klass 5.

ETT BESÖK A V PROSTEN.
En timme, då jag gick i andra klass, kom 

prosten på besök. Vi höllo på och smakade 
på vindruvor, som fru Larsson hade köpt. 
Fru Larsson satte fram en stol, där prosten 
skulle sitta. Först fingo vi sjunga en sång. 
Därnäst fingo vi läsa upp den bästa upp
satsen, vi hade skrivit. Prosten skulle se, 
hur vi skrev. Jag satt som på nålar, ty 
min stil var inte något vidare. Sedan titta
de han efter, hur vi hade det i bänkarna. 
Då han hade gjort detta, skulle vi räkna 
på tavlan. Visserligen var det lätta tal, 
men det var nog svårt för en del.

Snart skulle det ringa ut. Prosten skulle 
gå. Det tyckte vi var synd, så vi ville, att 
han skulle komma tillbaka nästa timme. 
Han sade, att han inte hade tid att stanna 
längre. Han skulle ner till första klassen.

Nu ringde det, och prosten gick. Det 
var en rolig timme trots allt.

Birgitta Froste, klass 5.

7 0 -ÅRINGEN.
Farbror prosten heter Otto Berggren. En 

gång fick jag följa min mor till farbror 
prosten. Farbror prosten bor nära skolan. 
Ibland brukar han gä och hälsa på i sko
lan. Då blir vi så glada. En gång då han 
var på vår examen, hade Nils-Erik ritat 
en tjock karl. Då frågade Otto: ”Vem är 
det där?” Vi svarade: ”Farbror prosten” . 
Otto är en snäll farbror. När han är ute 
och går, har han en käpp, som han svänger 
med. Ibland brukar jag se honom på byn. 
Då bockar jag mig. ”Jag hyllar farbror på 
hans 70-årsdag.”

Lars Olov Brandt, klass 2.

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSEEN
Tel 253.

ORSAS PROST,
En dag var det konsert i kyrkan, och
Ibland kommer prosten till skolan. Vi 

tycker, att det är de roligaste dagarna på 
hela termin, för han skämtar alltid med
oss.
skolans barnkör skulle sjunga. Medan vi 
stodo i sakristian och väntade på att få 
sjunga, kom prosten. Han sade, att han 
trodde, att vi bara kunde sjunga: Bä bä 
vita lamm och Mors lilla Olle. Då vi hade 
sjungit, låtsades han vara förvånad över, 
att vi kunnat sjunga något annat.

När det var Alice Tegnér-afton i kyrk
salen, satt prosten bredvid mig. Han frå
gade mig, vad Alice Tegnér var för någon
ting, var hon var född, och var hon bodde.

I mitten på april fyller prosten 70 år, och 
jag tror, att hela Orsa önskar, att de måtte 
få behålla sin prost i 70 år till.

Irma Carlsson, klass 5.

1 \ J
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NÄR PROSTEN VARI  SKATTUNG
BYN OCH ÅKTE SKIDOR.

Prosten berättar: ”En natt, när det var 
månsken skulle jag ut och åka skidor i 
Skattungbyn. Jag saite på mig skidorna i 
prästgården och tog stavarna i händerna 
och sen bar det i väg utöver Svälas, ner- 
över Storstättan, över banan, över ån och 
sen oppöver skogarna. Men nu blev jag 
rädd. Det brakade i skogen bakom mig. 
Jag såg tillbaka. Vad fick jag se? Jo, 
älgar. Då blev jag rädd. Jag åkte så fort 
jag kunde, men de förföljde mig. Och nu 
såg jag, att de hade sju taggar på hornen 
och att de ville stånga mig. När jag hade 
åkt en bit till, såg jag, att jag satt på ett 
tak, och jag tappade skidorna, så de ror 
ner till marken. Och jag ropade och frå
gade, var jag var. Då hörde jag en röst 
från marken som sa: Du är i Trollboda. 
Vem är du? Jäg sa: Jag är prosten. Vem 
är du, sa jag. Då sade rösten: Jag är Bastu- 
Lars. Då hoppade jag ner från taket. Sen 
följde han mig hem. Men under vägen 
såg vi en släde, som drogs av två vita 
hästar, och i släden satt en prins och 
prinsessa. Och när de kom in i skogen, 
hörde vi, att bjällrorna sjöng psalmen: 
Härlig är jorden. Sen for vi hem.

Kisti Hållnissa, klass 4.

FARBROR PROSTEN.
På våren brukar jag gå till farbror Pros

ten och ge honom de första blåsipporna. 
Då blir han så glad. Då brukar jag få en 
eller två kronor. Ibland brukar han kom
ma till oss i skolan. En gång kom han på 
examen, och då hade Nils-Erik ritat en 
gubbe, som det stod farbror prosten på och 
när han såg den, så skrattade han, för den 
såg så skojig ut. Hurra, hurra, hurra för 
farbror prosten.

Inga Broberg, klass 2.

PROSTEN.

Det roligaste minnet jag har utav prosten 
är, då han kom till oss i småskolan.

Vi hade frukostrast, och läraren hade 
farit hem för att äta. Vi hade nyss ätit 
och voro ute på skolgården och hade en 
boll, som vi lekte med. Då kom det en 
bil, som svängde in på skolgården och 
stannade framför trappan. I bilen satt 
chaufförn och en till. Då steg den, som 
satt i baksätet ur och kom fram till oss. 
Vi visste inte att det var prosten och ingen 
av oss hälsade. Han frågade oss, var lä
raren var, och då talade vi om att han var 
hemma och åt.

Den främmande ville vara med oss och 
bolla, och det fick han. Vi stodo i ring 
och kastade bollen mellan varandra. När 
prosten skulle kasta bollen, kastade han 
den, så att den tog i huvudet på en pojke. 
Då började vi skratta, och prosten skrat
tade med. När vi hade hållit på en stund, 
kom läraren, och vi fingo gå in. Prosten 
följde också med in för att höra på oss. 
Han gick och satte sig på katedern, och 
läraren satte sig på en bänk. Vi fingo sam
la ihop skrivböckerna och teckningarna, så 
att prosten skulle få se på dem. När han 
hade sett igenom dem, fingo vi läsa högt 
för honom resten av timmen. Snart var 
timmen slut, och vi 1'ingo gå ut, cch pros- 

' ten for till en annan skola.
Detta var första gången jag såg prosten, 

och för varje gång, jag ser honom, kom
mer jag ihåg den gången, när jag inte häl
sade på honom.

Greta Knuts, klass 6.

Vårens Nyheter
inkomna i

SEGERS SKOAFFÄR
Telefon 232.
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OIISA SKOLTIDNING

FARBROR PROSTEN.
Farbror Prosten är en snäll karl. Jag 

brukar gå till honom med de första blå- 
sipporna, jag hittar, för farbror Prosten 
tycker mycket om blåsippor, som ni ju 
vet. Då brukar jag få kakor och någon 
slant brukar jag ju också få av vår snälla 
farbror Prosten. Jag hoppas nu, att blå- 
sipporna titta fram till 22 april, då ska 70- 
åringen få mina första blåsippor igen.

Olle Broberg, klass 4.

FARBROR PROSTEN.
Prosten här i Orsa heter Otto Berggren. 

Han är så rolig. När jag gick i andra 
klassen, var han där en dag. Fröken Lars
son bjöd på vindruvor. Då fingo vi av vin
druvorna också. När jag kom fram med 
mitt papper, sade fröken, att jag skulle 
visa prosten min ritning. Jag gick, men 
jag darrade i knävecken. Sedan visade jag 
honom ritningen. Då började han att skoja 
med mej så. När jag gick och satte mig, 
var jag inte alls rädd. Jag har mött honom 
många gånger på byn. När jag var på sön- 
dagsskolfest förra året, var han också där. 
Han skulle egentligen inte komma, men 
han kom ändå. När han kom dit, sade han: 
”Jag skulle inte komma, men efter som 
jag kom, så kom jag, och därför kom jag, 
bara för jag kunde komma.”

Han är alltid snäll och skojar när man 
möter honom. Det är alltid roligt att gå 
på en fest, där han är med.

Han är ganska tjock. Det tycker jag är 
bra. Jag tycker, att han inte vore som en 
prost, om han inte var tjock. För en smal 
prost är inget att ha, tycker jag. Om pros
ten läser det här, känner han nog igen 
det. Sonja Nyman, klass 4.

TVÅ HISTORIER OM PROSTEN
När prosten döpte min syster, var han 

hemma hos oss. Det var en afton. Min 
syster skulle heta Ragnhild. När hon var 
döpt, tog prosten mig i sitt knä. Då frå
gade han mig, om jag kunde sjunga. ”Ja, 
nog kan jag sjunga”, svarade jag. Då skulle 
jag sjunga för honom. Först sjöng jag: 
”Tryggare kan ingen vara” . Sedan sjöng 
jag många andra bitar. På sommaren ha
de jag lärt mig några schlager. Dem sjöng 
jag också. Då skrattade han.

En annan gång satt han bakom mig på 
Alice Tegnér-festen. Då frågade han mig, 
var Alice Tegnér var. ”Tondikterska” sva
rade jag. ”Var bor hon då?” frågade han 
igen. ”1 Djursholm”, svarade jag. ”Var 
ligger det då” frågade han igen. ”Inte 
långt ifrån Stockholm” , sade jag. Sedan 
pratade han inte mer. Orsas prost blir det 
svårt att glömma, tycker jag.

Berit Carlsson, klass 5.

När prosten kom till skolan.
Ulla Warrol, klass 3.

NÄR PROSTEN VAR TILL 
SMÅSKOLAN.

En gång kom Prosten till småskolan. Vi 
vcro blyga, men vi ville visa oss duktiga. 
Då hade jag inte börjat skolan, för jag var 
bara sex år. Prosten kom på frukostrasten. 
Då var lärarinnan hemma och åt. Jag var 
ute och lekte med de andra flickorna. Pros
ten åkte i en fin bil. Och pojkarna ville 
gärna fingra på bilen. Prosten satte sig på 
skolbron och tittade på oss, medan vi lekte. 
Förut hade jag varit inne i skolan på tim
marna. Men nu fick jag inte följa med. 
Prosten frågade mig, om inte jag skulle gå 
in. Men jag gick in till mamma. Jag tyck
te han såg snäll ut.

Betty Eskilsson, klass 5.

PROSTENS 7O-ÅRSDAG,
Nu börjar det bli vår, 
och prosten fyller år.
Må vi alla då 
honom hylla så.

Han fyller sjuttio år,
och vi honom presentera får.
Han är oss så kär,
och han till skolan välkommen är.

Vi för honom då, 
sjunga och läsa få.
Han på våra teckningar ser, 
och så vackert han ler.

När vi till kyrkan gå, 
vi honom höra få.
Han för oss då, sjunger och talar 
om Guds ord och gyllne salar.

Margareta Andersson, klass 6.

PROSTEN.
Våran prost är rund som en ost, skriver 

Fröding. Det är våran prost också. Han 
är glad, vänlig, språksam och naturlig och 
inte så där stel och högtidlig, som andra 
präster äro jämt. . Han är skämtsam och 
rolig. En sådan prost är det, man vill ha.

En dag talade läraren om för oss, att vi 
skulle få besök av prosten. Jag tycker det 
är roligt, när han kommer. Som sagt, pros
ten kom. Den timmen hade vi läsning. 
Han hörde på, när vi läste, och sedan ville 
han se på skrivböckerna. Sedan gick han 
visst till någon annan klass.

Jag undrar, när prosten kommer till oss 
igen.

Aina Hultman, klass 5..

FARBROR PROSTEN.
När mamma och pappa och jag brukar gå 

till godtemplarlokalen, så är farbror Pros
ten där. En gång kom han och tog mej i 
handen och sa’ goddag åt mej och pappa. 
Och så sa’ han, att jag hade ett vackert 
hår. Då skratta jag. Men mamma skulle 
servera, så att hon var inte med. Sen såg 
jag honom inget mer där. Men jag bru
kar se honom på vägen ibland, och då niger 
jag. Och då bockar han. När farbror 
Prosten fyller sjuttio år, så tycker jag, att 
vi skolbarn skulle gå och sjunga för farbror 
Prosten. Då tycker jag att vi skulle sjunga: 
”Du lilla solsken.”

Kerstin Walfridsson, klass 2.

77

Berätta om prosten



ORSA SKOLTIDNING.

PROSTEN.
Nu är det snart vår, 
då fyller vår prost 70 år.
Han är tjock och rund,
och hans kropp är frisk och sund.

När vi alla till kyrkan gå, 
vi på honom höra få.
Då berättar han för oss alla, 
om dem, som stå eller falla.

Alla måste honom hylla, 
när han sjuttio år skall fylla.
Då får han många presenter, 
av båd’ präster och agenter.

Som plantorna växa rad i rad, 
så växer man upp hurtig och glad.
Vår prost har växt upp snäll och rar, 
det är därför vi honom så kärer har.

Vi honom alla gratulera, 
med att sjunga och deklamera.
Till sist vi ett tack till honom bära må, 
och hoppas att han upp till 80 år må gå!

Kerstin Andersson, klass G.

PÅ SYMÖTE,
En gång när jag var på symöte, var 

prosten Berggren där. Han skojade med 
mig. Jag hade en blå klänning på mig, 
därför kallade han mig blåklocka, för han 
visste inte, vad jag hette. När psalmböc
kerna skulle delas ut, sade han: ”Den där 
lilla blåklockan där på bänken kan dela ut 
psalmböckerna” . Jag gjorde så som han 
sade. Prosten talade om, vad vi skulle 
sjunga för en psalm. Jag var så liten, så 
jag kunde inte läsa, därför kunde jag inte 
sjunga med de andra heller. När sången 
var färdig, kom prosten och skulle se, vad 
jag gjorde. Han tyckte, att jag virkade fint, 
fast jag var så liten. Vi fick kaffe på sy
mötet och kakor och bullar. När det var 
slut på symötet, fick vi ställa upp oss i en 
ring och sjunga en sång. Jag kan inte 
glömma den gången jag var på symötet, 
när jag ser prosten Berggren någonstans. 
Jämnt när man möter prosten, ser han så 
glad och snäll ut.

Flia Eskilsson, klass 5.

FARBROR PROSTEN.
Prosten är en gammal man.
God är han, som ingen ann.
Frid han skänkt i månget hjärta.
Mycket har han ställt till rätta.
Därför våran Prost vi honom kalla.
Älskad är han utav alla.

Tore Dahlén, klass 4.

Heders-  

presenter
köpta i

Carl A.
Petterssons
Möbelaffär
aro alltid 
välkomna.

Orsa kyrka i vinterskrud.

FARBROR PROSTEN.
Farbror Prosten är snäll och munter. Han 

är så rolig, när han kommer och hälsar på 
hos våran klass. Han brukar sätta sig hos 
en pojke eller flicka, som sitter ensam. Då 
får man sitta längst ut på ändan av bänken. 
Då tittar farbror i alla skrivböcker. Vi 
bruka få läsa, och när man läser något 
stort fel, skrattar farbror så hemskt, och 
då kan man knappt läsa, för man vill bara 
skratta. Jag längtar efter honom, för han 
är rolig, när han kommer. På auktioner är 
han så rolig, för han ropar in vad som 
helst, fast han inte vet, vad han ropar in. 
Snart fyller han 70 år.

Harry Adolfsson, klass 4.

När kyrkliga ungdomskretsen för 
någon tid sedan åkte skidor i Skatt- 
ungbyn, berättade prosten, hur han 
under sin Skattunge-tid en månljus 
kväll åkte skidor utför ” Storstättan” , 
över älven och långt bort genom sko
gen.

TRYCKSAKER
för ALLA ÄNDAMÅL.
Omsorgsfullt utförande.
Snabb leverans.

Beckmans Tryckeri, Orsa

PÅ 70-ÅRSDAGEN.
Prosten är så snäll och rar, 
ty han är en präktig karl.
Ibland till skolan kommer han 
och tittar efter, om vi kan 
läsa, räkna, skriva, 
så vi duktiga må bliva.

Men är vi riktigt lata, 
han börjar genast prata.
Vi bli så glad och nöjd 
och börja arbetet med fröjd.
Och när han går, så sjunga vi en sång. 
Han ber oss: ”Sjung.den än en gång!”

Ja, Prosten han har ingen like 
i hela Sveriges stor;, rike, 
ty ingen annan kan 
sprida glädje såsom han.
Vi vår Prost nu hylla får, . 
när han fyller 70 år.

Viva Hemming, klass 5.

FARBROR PROSTEN.
Då jag satt i min skolbänk, kom Prosten 

och hälsade på oss en dag. Vi gingo i 
Hansjö skola. Vi gingo för Margit Hans
son då. Jag satt i den första bänkraden 
längst åt dörren till. Jag gick i första 
klass. Vi höllo på att skriva. Han tog min 
bok och tittade på. När jag skulle få bo
ken tillbaks, lurade han mig. Han räckte 
mig boken, men när jag skulle ta emot 
den, drog han tillbaks den och lurade mig. 
Men till slut fick jag den tillbaks. Han 
skojade m.ed nästan alla i min klass. När 
han gick, togo vi adjö av honom.

Ann-Lis Brandt, klass 4.

NÄR PROSTEN VAR PÅ BESÖK .
Förr brukade prosten ofta komma hit till 

Emådalen och predika eller hålla husför
hör. När han kom, var han glad och ro
lig. När prosten predikat färdigt, brukade 
vi skolbarn sjunga en sång. Han tyckte, 
att det var roligt, när vi sjöngo. Prosten 
brukare jämt ha med sig tidningar som alla 
föräldrar fick. Vi skolbarn brukade få 
äpplen, kort eller karameller. Ibland fick 
vi läsa ur bibeln, när det var husförhör. 
Prosten läste berättelser för oss ibland. 
Jag tycker det är roligt, när prosten kom
mer. Nu är det så länge sedan prosten 
var hit. Vår fröken har talat om för 
oss, att han är sjuk. Men jag hoppas, han 
blir bra och kommer hit till oss snart igen. 
Innan prosten far, säger vi adjö och vin
kar åt honom.

Sonja Larsson, klass 5.

N U
har årets Cykelmodeller kommit,
CRESCENT, HERMES 
och A/ ORDSTJÄRNAEi.
De äro i år högre i kvalité, trev
ligare att se på men framför alh 
BILLIGARE.

Birger Olssons Järnhandel
ORSA.
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PROSTEN o c h KLOCKAREN.
> ^ 11  januaridag 1924 åkte jag ski- 

dor till Yåmhus för att hälsa 
på min Scininariekamrat och vän, den 
nye läraren där Kalle Wennberg. Han 
var då ungkarl och bodde i en gård 
nära kyrkan. Jag träffade honom, men 
jag hann knappt se, var han bodde, 
förrän han föreslog, att vi sknle besö
ka prästgården. Vi, kommo alltså in 
i ill kyrkoherde Berggren, vid den ti
den en 55-årsman och utnämnd kyrko
herde i Orsa. Jag själv var 22 år och 
hade nyligen kommit till Orsa som or
ganist. Iförd skidkostym träffade jag 
nu för första gången min blivande chef. 
Efter hälsandet utlät sig Berggren 
rakt på sak: ” Inte hade jag väntat, att 
orsaldockaren skulle se ut på det sät 
tet.”  Om det var sagt som artighet 
eller spydighet kunde jag inte bli klok 
på, jag hade helt enkelt inte uppfyllt 
hans förväntningar och kände mig en 
aning road.

i/J erggren kom sedan den 1 maj 
till Orsa, och jag fick lära känna 

hans verksamhetssätt. I kyrkan läste 
han texten till synes i starkt behov av 
glasögon. Han kunde därför inte an
vända koncept vid predikan, vilket 
visst bland folket ansågs som en för
del. Han talade med folklig tunga 
ibland på lägre ton, ibland på högre, 
men han hade en utmärkt röst, som 
hördes bra i kyrkan. Han citerade 
verser utantill, vilket ju är mycket 
svårt, enär minnet någon gång kan svi
ka, och därvid kunde han inte, som i 
den lilla skolsalen i Våmhus, få hjälp 
av sin fru. Fastän icke obegåvad på 
sångens område sjöng han icke mässan.

Det finns ju präster av många olika 
slag. Då jag var så ung, hade jag 
icke bildat mig någon uppfattning, hur 
en präst skulle vara. Men jag har fun
derat efteråt: tänk, att jag fick en så
dan prost, det kunde ha varit värre! 
Var är prelatfasonerna, liögdragenhc- 
ten, grinigheten, misstänksamheten? 
Inte hos prosten Berggren.

HEDINS FÄRGHANDEL
ORSA. TEL. 155.

Interiör av kyrkan från koret.

överallt lyser det upp, där han går 
' —^ fram. En känd frikyrkoman, som 
ofta gick i Orsa kyrka, anförde som skäl 
härför, att där var så ” gemytligt,”  
Prostens säregna sätt hade för honom 
skapat en förtrolig stämning under de 
höga valven. Han kände hos prosten 
det varma hjärtat bakom orden.

Jag föreställer mig att det i början 
ej var så lätt att leda det mäktiga 
kyrkorådet i Orsa, sedan gammalt tro
ligen ganska likgiltigt inställt till kyr
kan, och att föra det fram till en posi
tiv insats för kyrkans förbättring. Han 
väntade några år och grep sig i stället 
an med folkskoleväsendet. Först efter 
flera års försiktighet och med bistånd 
av sin hjärtevinnande makas goda 
kaffebröd lyckas han med sin lugna 
och kloka röst småningom vinna gehör.

Det är inte så litet arbete av refor
mer och förbättringar på kyrkans om
råde, som utförts under de gångna 15 
åren, till stor del planerade och genom
förda av prosten Berggren. Hur stor 
möda ha inte bara de många paragra
ferna i protokollen kostat honom, för
utom alla personliga rådplägningar för 
beslutens utförande. Men så är han 
också tidigt uppe på morgonen och sät
ter sig vid skrivbordet och arbetar, 
även om han av någon anledning varit 
uppe sent på natten. Sällan gör han 
anteckningar i almanackan för att 
komma ihåg någon tid, och ändå vet 
jag inte om att han glömt någon för
rättning. Till pastorsexpeditionen i 
Orsa är det rent av ett nöje att komma, 
då prosten, fastän han låter arbetet 
löpa undan, oftast hinner säga något 
hjärtligt eller roligt.

C ] /å r t  personliga samarbete har som 
läsaren redan förstått varit det 

allra bästa. Fastän åsikterna ha brutit 
sig mot varandra ibland förstås, har 
jag känt det som en stor lycka att få 
utföra mitt arbete under hans ledning. 
Jag har också känt, att jag under 
årens lopp i någon mån lyckats bättre 
motsvara hans förväntningar än jag 
gjorde vid första sammanträffandet (!)

/J e t  bästa hos prosten Berggren an- 
S-Y ser jag vara, att han behåller sin 
stil i allt, vilket ger honom pondus och 
makt bakom orden. Hur många män
niskor ha inte genom prostens ord 
kommit att ändra åsikt om saker och 
ting! Han framför sin mening med 
sitt speciella lugn och därtill med en 
glimt av humor i ögonvrån. Heder åt 
en sådan prost!

Erik Göransson.

. V/yanskaffningar, reformer och
------- förbättringar inom försam
lingen under prosten Berggrens tid i 
Orsa.
Införande av kyrkofullmäktige; 
Gravkapell;
Vattenledning på kyrkogården; 
Församlingens övertagande av prästbo

ställena från kyrkofonden;
Nytt tornur;
Kyrkans prydande med matta, bibel, 

altarljusstakar m. m .;
Värmeledning i kyrkan; 
Tacksägelseringning under högmässor; 
Kyrksal (bekostad av skoldistriktet); 
Skattunge kyrkas restaurering ■ 
Rengöring och renovering av Orsa 

kyrka

En varm hälsning på 7O-årsdagen till 
min konfirmationslärare, vilken jag 
aldrig glömt.

ERNST KARLSSON, 
Ställdiden.

Permanenta 
Eder med 
Realistic 
Mot sommaren!
Alla bli
Nöjda som anlita 
Ericsons Damfrisering
Nya moderna apparater 
Telefon 208.
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ORSA SKOLTIDNING-

Prosten berättar...
(Forts, från sid. 3.)

blev glad, när jag fick alla rösterna 
vid valet.

D et var en ljuvlig tid, dessa tio år i 
Skattungbyn. Jag minns med tack

samhet all vänlighet, ,som vi där blev 
föremål för. Och jag är tacksam för 
det goda samarbetet med skollärare 
Pettersson. Det var en bra karl. I 
Kallmora var Larson och i Nederberga 
Berger. De två och Pettersson samar
betade mycket bra. De bildade en fö 
regångare till lärarklubben —  jag 
brukade också kalla dem för ” ligan” . 
Och i Gravberg var John Louthander 
—  en baddare till karl. Ilan var en 
kraftkarl, beläst oeli kunde hålla allde
les utmärkta föredrag. Men han var 
en enstöring.

Ja, skattungetiden var en lycklig 
1 id —  kanske den allra lyckligaste. I 
Skattungbyn föddes Gustav —  Rut 
lbddes i llörken.

1 Skattungbyn var jag med och bil
dade ungdomskretsen, och vi hade 
mycket och angenämt arbete. Och jag 
minns fäbodefärderna! Det var just 
inga vägar då uppe i skogen. Det var 
att cykla och gå och —  vada över bäc
karna. Och i finnmarken brukade Dan. 
Björk vara m ed: han vaccinerade och 
jag döpte, predikade och begravde.

Jag minns också, att vi i prästgår- - 
den fick härbärgera mycket folk. Yi 
kunde komma hem en sommarkväll, ocU 
då stod en hel skolklass på gården och 
ville ha nattlogi i prästgården.

Ja, jag fick många vänner i Skatt
ungbyn. Men skattungarna är tröga 
att gå i kyrkan. Jag tror att om det 
så komme en ängel dit och prediaade, 
så bleve det inte mera folk i kyrkan. —■

Gw  dag ringde prosten Gustafsson i 
Mora och frågade, om Berggren 

ville bli kyrkoherde i Våmhus. Det var 
en deputation från Våmhus hos pros
ten G., och de undrade, om Berggren 
ville motta kallelsen som fjärde prov-

»-------------och han talar med bönder på
böndernas sätt men med lärde män 

på latin.-»

predikant. Efter betänketiden fick 
våmhusborna ja, och Berggren blev 
vald med alla rösterna. ” Se, antingen 
har jag inte fått någon röst eller ock
så alla, när jag varit m ed!”

/ Den 1 okt. 1917 bar det alltså iväg till 
Våmhus. —  Det valet var ju den 

hedersmannen Hed Anders triumf. 
Han och jag arbetade sedan bra till
sammans. Men jag minns ett tillfälle 
under den första tiden där, då jag in
te begrep mig på honom. Jag gick till 
Hed Anders för att se på taxerings- 
längden. Sparr Anders och en till var 
där. Jag gjorde invändningar mot 
något i min taxering. Då svarade Hed 
Anders på ett otrevligt sätt. Nästa dag 
gick jag dit igen och frågade Hed An
ders, om man inte hade rätt att säga 
från, om man tyckte något var på tok, 
och undrade vad han menat med att 
svara så där. ” Ja,”  sa Hed Anders, 
” jag tänkte, att vi fått en sån där 
präst, som ska bråka och krångla.”

D en 1 maj 1924 kom Berggren hit till 
Orsa.

—• Nå, hur har det varit här då? 
fråga vi. Hur har det varit med fol
ket och med samarbetet i de kommu
nala och kyrkliga institutionerna.

—  Å, de har varit så snälla! Och 
samarbetet har varit mycket lätt i bå

de råd oeh på stämmor. Visst har det 
kunnat skära sig någon gång men på 
det hela taget har det varit fridfullt.

Sedan det har blivit kyrkofullmäk
tige har det ju blivit smidigare. Det 
kunde vara både långa och krångliga 
kyrkostämmor förut. Tänk t. ex. på 
när det var lärarval så lång tid det 
tog och vad det rörde upp sinnena. 
Och på kyrkofullmäktige har jag inte 
märkt mycket av partiväsendet fastän 
ledamöterna är valda på partilistor.

—■ Är det några förbättringar, som 
du varit särskilt glad åt att få vara 
med och genomföra?

—  Jag är mycket glad åt orsabornas 
villighet att underhålla kyrkorna. Ba
ra under min tid har det ju skett två 
renoveringar av moderkyrkan och en 
av kyrkan i Skattungbyn jämte reno
veringen av altarskåpen där. Och det 
sista skulle göras ordentligt —  det var 
alla ense om ! Jag är också glad åt att 
ha fått vara med om att 39 veckors 
livstid införts i folkskolan. Visserligen 
har det haft sina konsekvenser, som 
ännu inte är bemästrade i fråga om 
fortsättningsskolan. Ja, fortsättnings- 
skolan, det dröjde innan Orsa införde 
den. Det är en bra idé med fortsätt
ningsskolan, men jag är lite betänk
sam inför den ändå. Är inte barnen lite 
väl unga för den undervisning som ska 
ges där?

Socknen har varit mycket villig att 
införa förbättringar i skolan; fri skol
materiel, fri läkarvård och tandvård. 
Att vi nu ska behöva dra in skolor, 
det är tråkigt, men det är väl knappast 
möjligt att undvika.

När det gäller barnen så måste jag 
säga det är en bestämd skillnad mel
lan barnen i byarna och barnen i sam
hället. De senare är så att säga mera 
för sig. Det märks alldeles särskilt 
vid konfirmationsundervisningen, som 
jag ju skött ända till de sista åren.

När jag ser tillbaka på orsatiden, 
så måste jag säga, att jag är så glad 
åt diakonikretsen, som jag bildade 
adventsöndagen 1924. Den arbetar bra 
och gör mycket gott. Den svarar ju 
för församlingssysterns verksamhet. 
Och för medlemmarna skapar den en

Två generationer: Otto Berggren med läsbarn 1909 och 1936.
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Kyrkoherden kommer till Våmhus 
1 okt. 1017.

samhörighet, som är mycket värdefull. 
Och då har jag ett önskemål: att vi 
får ett församlingshem. Men till det 
saknas medel —  det där är en påstöt
ning till jordägarna att lätta på pun
gen ! Visserligen har vi Borbos do
nation på 85,000 kr. Men av den får 
endast disponeras räntan. Och det 
gör vi så att 10 % av de medlen 
varje år avsättas till församlingshem
met —• som har tomtfrågan och ritnin
garna klara. Men de pengarna förslår 
ju inte långt i dessa tider med så låg 
ränta. I Kyrkbyn har vi en missions- 
syförening, men i de flesta andra byar 
arbeta syföreningarna till förmån för 
diakonikretsen, och genom de auktio
nerna får vi in omkring 1,500 kr. vart 
år.

—  Har du några önskemål utom för
samlingshemmet ?

Ja, att jag finge vara med om att 
bygga om prostgården! Den byggdes, 
när det skulle vara fint och sjangtilt 
•—• men det skulle allt behöva göras 
lite mera praktiskt här och där. Och 
i prästgården i Skattungbyn skulle det 
också behöva ändras. Värmeledningen 
där smusslade vi med utan att höra 
stämman, vi tog det i två etapper, och 
så blev det därefter!

—  Men annars är jag så glad och 
nöjd med mina orsabor och tacksam 
för alla de åren jag fått vara tillsam
mans med dem, både här i kyrkbyn 
och i Skattungbyn.

Och att den känslan är ömsesidig är 
vi övertygade om ska visa sig på 

prostens högtidsdag den 22 april.
K. W .

Prosten Otto Berggren var en 
gång kyrkoherde i det stora 

Orsas lilla grannförsamling Våmhus. Han 
var förut komminister i Skattunge kapell
församling. Därifrån sökte han komminis
tertjänsten i moderförsamlingen Orsa, men 
orsaborna valde — en annan. När Våmhus 
sedan skulle välja ny kyrkoherde, kallades 
skattungekomministern som fjärde prov
predikant och valdes enhälligt. Ryktet ha
de nämligen förtalt, att han skulle vara 
en enkel och flärdfri präst och därför lämp
lig för det enkla och rättframma våmbus- 
folket. Han kom, såg och segrade — och 
trivdes. Än i dag säger han, att våmhus- 
tiden var hans lyckligaste tid, och hans röst 
blir varm, när han börjar fråga cm, hur 
hans förra församlingsbor leva och må. 
Orsaborna se ofta litet nedlåtande på Våm
hus. Men det är bäst att inte säga något 
förklenande om Våmhus, när prosten B. 
hör på, ty då blir han förtörnad och säger: 
”Jag blir så arg, nar folk hackar på Våm
hus. Jag håller väldigt styvt på Våmhus 
jag. Där bor det trevligaste folk som 
finns.” En så folklig herde som prosten B. 
vet nog vad han talar om, när han talar 
om sina forna får, vilka aldrig kunna glöm
ma honom.

Dugde inte skattungekomministern som 
komminister åt orsaborna, så dugde sedan 
våmhuskyrkoherden desto bättre som kyrko
herde åt dem. När nämligen orsaborna skul
le välja kyrkoherde, så hade ryktet om den 
folklige och gemytlige prästen även nått 
fram till Orsa. Med andra ord: Orsa tog 
prästen från Våmhus, och ingen orsabo lär 
väl någonsin ha ångrat den ”stölden” .

Då red. för Orsa Skoltidning ringde och 
bad undertecknad försöka samla några 

roliga minnen från prosten B:s tid i Våm
hus, var det naturligast att först vända sig 
till prostens gamle vän, den nu 85-årige f. 
nämndemannen Hed Anders Andersson i 
Höjen, och be honom berätta något. Denne 
sade genast: ”Det är svårt att berätta något 
särskilt roligt om en karl, som var rolig 
jämt.” I detta omdöme ha alla andra till
frågade tillfullo instämt. Men Hed Anders 
sade vidare: ”Skriv, att det finns inga blom
mor, som är fina nog åt prosten B. Det

vet jag, som samarbetat med honom mer än 
någon annan. En sådan präst har vi aldrig 
haft förut och får heller aldrig mer. Och 
gästfri var han. Hans hem var hela för
samlingens hem. Och en fru hade han, 
som var obeskrivligt älskvärd. Ja, hans 
porträtt måste hängas i sakristian till evär- 
deligt minne.”

1920 startade prosten B. en kyrklig ung- 
domskrets i Våmhus, och några av med
lemmarna från den tiden ha berättat, huru
som prosten skulle försöka lära dem någ
ra av de vanligaste främmande orden. En 
av medlemmarna, nuvarande kyrkvärden 
Gut Erik, påstods ha ett gott öga till pros
tens dotter. För att lära ut betydelsen av 
bi. a. orden inkognito och aveny framställde 
prosten följande fråga: ”Vad betyder det, 
när Gut Erik skrider fram på den breda 
avenyn för att inkognito besöka prästgår
den?”

Kretsen företog en gång en utfärd med 
buss. Lärarinnan Anna Sjöholm, numera 
fru Bogg i Orsa, saknades emellertid, när 
bussen skulle gå, varför en av passagerarna 
ängsligt frågade: ”Varför kommer aldrig
Anna Sjöholm?” Prosten, som fått nys om, 
att hon gick i giftastankar, svarade genast: 
"Hon ska gifta sig?”

Prosten predikade ofta ute i byarna. Sär
skilt tyckte han om att vara i Björkvassla. 
Hans trognaste åhörare där var den fromme 
gamle Musk-Jerk, som så noggrant lyssnade 
till och levde sig in i predikan, att han 
suckade högt eller på annat sätt högt och 
ljudligt instämde i predikantens ord. Pros
ten brukade då säga: ”Ja du, Musk-Jerk! 
Du tänker högt du.”

När någon en gång frågade prosten, var
för han tänkte lämna Våmhus och flytta 
till Orsa, svarade han spjuveraktigt som 
vanligt: ”Jag törs inte stanna, för jag är 
rädd att man skall börja kalla min hustru 
för Otto-Elin och barnen för Otto-Rut och 
Otto-Gustav.” I Våmhus är det nämligen 
sed, att anhöriga till inflyttade personer 
utan gårdsnamn bli kallade efter faderns 
eller moderns förnamn. Så finns t. ex. föl
jande namn: Otto-Emil, Fredrik—Johan,
Lotta-Anna, Axel-Mia, Tild-Emil o. s. v.

Motivet till att prosten B. lämnade Våm
hus må ha varit vilket som helst, men när

Stiftsmötet 1935 hyllar prosten. Biskop Billing talar. Kyrkan i Våmhus.
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Familjen Berggren under skattunge- 
tiden.

H a n  ä r  so m  en  

f a r  f ö r  o s s  a l l a
sade en församlingsbo, som frågade, 
hur det stod till med prosten. Kan 
egentligen ett vackrare och riktigare 
ord sägas om prosten Berggren? Kan 
han få en vackrare födelsedagshyllning 
på sin 70-årsdag än dessa ord från en 
av de många, ord som icke alls voro 
avsedda att komma till hans öron? De 
ge ett synnerligen gott uttryck för den 
känsla av samhörighet, som växt fram 
mellan prosten Otto Berggren och Orsa 
församling.

'JJqvl som också bara en kort tid fått 
stå vid hans sida i arbetet inom Orsa 
förstår detta mer än väl. Enkelheten 
i hans väsen ger honom naturliga an
knytningspunkter hos alla människor. 
Ty ingenting torde väl vara honom så 
främmande som förkonstling. Dessutom 
äger han en annan nyckel, som passar 
till låsen i de flesta människohjärtan: 
cn stor fond av äkta humor, som ofta 
är färgad av cn ungdomlig spjuver
aktighet och beledsagad av den glimt i 
ögat, som röjer 70-åringens gossesjäl. 
Genom denna sin utrustning har han 
också bland sina medmänniskor blivit 
en glädjespridare, som förmår strö sol
sken omkring sig, var han än går fram.

O c h  likväl har väl ingen, som kom
mit i hans väg, kunnat undgå att kän
na, att alla dessa hans personliga egen
skaper ytterst bottna i något ännu dju
pare: hans goda hjärta. I hans per
sonliga umgänge, i hans predikningar, 
i hans tal i allvars- ocli högtidsstunder 
ligger alltid en ton av enkel och inner
lig godhet, som säkert har värmt 
inånga hjärtan.

j5 å  önska vi honom på hans 70-års- 
dag Guds varma solsken över komman
de dagar och likaså, ,att han på hög
tidsdagen måtte värmas av den vän
skap och tillgivenhet, som överallt spi
rat i hans spår.

Helmer Fält.

han nu ingår i sitt åttonde decennium, 
instämma säkerligen alla våmhusbor i Hed 
Anders ord: ”Det finns inga blommor, som 
är vackra nog åt prosten Berggren.”

Alb. Björnemo.

Att intervjua
prosten . . .

”Med anledning av Eder den 22 april in
träffande 70-årsdag önska vi erhålla. . . ” — 
orden är inte i n t e r v j u a r e n s  utan 
”offrets” . ”Nej, nej, det går inte alls! Inte 
har jag något att berätta!” fortsätter pros
ten. ”Hur står det till hemma nu för res
ten?”

Och så leder prosten samtalet på helt 
andra förhållanden än som är nödvändiga 
denna gång: sjukdom och hälsa, arbetet i 
skolan, slipstenstillverkning' och slipstens- 
grosshandel.

Det är sannerligen inte gott att få en så 
tillbakadragen man som prosten Otto Berg
gren att öppna sitt hjärta och sin mun om 
sig själv: ”Nej, nej!” Och han slår ifrån 
sig med båda händerna. Och talar om nå
got annat.

Men ibland grep plikten tag i en, där man 
satt behagligt nersjunken i arbetsrummets 
bekvämaste stol, och PLIKTEN krävde: det 
måste bli en intervju! Han måste berätta 
om sig själv nu inför högtidsdagen! Det 
är inte bara skoltidningen, som behöver det 
— orsaborna behöver också få veta lite me
ra om sin prost. Men nej då, såna försök 
vinkades gladeligt bort: ”Visst inte, visst 
inte! Skriv bara så här: Och så fyller 
prästen 70 år och något mer är det inte 
med det.”

När det något ögonblick tycktes luta å* 
rätt håll med samtalet, kommer telefonen- 
och bryter kontakten: ena gången är det 
en orsabo i Stockholm, som behöver pros-

En första april blev några fruar i 
Orsa påringda av en ” fiskhandlare” , 
(rösten var fiskhandlare Berglöws) 
som bjöd ut någon extra fin nyfångad 
fisk. Samtliga fruar bad också att få 
litet fisk hemskickad i akt och mening 
att bereda familjen en fin överraskning 
till middagen. Och överraskning blev 
det!

De gamla vännerna Berggren och 
Gust. Karlsson uppliva minnen på 

stiftsmötet i Nora 1938.

Då min gamle vän Prosten Berg
gren snart fyller 70 år är det 

med största glädje jag vill bringa honom 
en hälsning och några minnen från den tid 
han som ung prästman kom till Nora, och 
vi blevo bekanta och vänner. Jag minnes 
honom som en glad och för sitt kall hän
given man. Medlem i K. F. U. M. och 
I. O. G. T. verkade han med iver och kraft 
inom dessa föreningar. En ungdomens vän 
som få, sökte han samla ungdomen till 
gemensamt arbete för det goda. Ofta såg 
man honom cyklande bege sig ut till alla 
delar av sin församling för att besöka de 
gamla. Hans intresse för skolorna var ock
så stort. Cykeln var det fortskaffnings- 
medel, som på den tiden stod honom till 
buds, och den använde han gärna för att 
hinna resa omkring i församlingen. Många 
minnen från gemensamma cykelturer har 
jag även. I få ord kan om honom sägas: 
”En trofast vän, omtyckt av alla” . Mina 
varmaste välgångsönskningar på din 70-års
dag!

Vännen
GUST KARLSON.

tens hjälp att få doktor Carlstedts utmärk
ta medicin mot rethosta, andra gången är 
det en orsakarl, som vill höra efter möj
ligheterna att få något arbete, som ska ut
föras på kyrkogården.

Det ser alltså hopplöst ut,, och jag skriver 
i anteckningsboken: ”Jag kom för att in
tervjua prosten, men det var han som 
intervjuade mig.” Då hade det gått en 
timme av de två, som jag lyckats utverka.

”Jag tycker det är underligt att männi
skorna är så hyggliga och svarar på all
ting, som tidningarna fråga om. Nej, det 
gör inte jag.”

Men till slut får envisheten sin belöning, 
och prosten börjar berätta — om sig själv 
och sitt liv. Och tiden går och går — ända 
tills Jultomtarna kommer för att hålla års
möte. ”Ja, de ska bara dricka lite kaffe 
och doppa bulla” , säger prosten. Men då 
smyger sig intervjuaren ut.

Kåwe.
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H a n s e r  L i n a  Göranssons OPERA-
 

DEBUT

»Fast vägen är lång du har vandrat 
den

från Oljonsbyn till Sicilien ■— 
men ändå så går du nog längre än!»

lydde hälsningen i en av de många 
blomsterkvastar, som vandrade över 
rampen, när Hanser Lina Göransson 
den 1 april 1939 debuterade som 
Santuzza i »På Sicilien». Publiken var 
förtjust, orkestern stannade kvar ocli 
applåderade och operachefen själv var 
överförtjust. Och dagen efter kom tid
ningarna med långa och berömmande 
recensioner, där superlativen överflö
dade.

Rektor Romson och banmästarc 
Åström hade varit bland de många 
orsabor och annat dalfolk, som var på 
Operan denna för vår bygd så minnes
värda kväll. Och båda var glada och 
stolta när sign. träffade dem på tåget 
på söndagskvällen. »Ja, jag hade för
stås ett annat, ett litet ärende också för 
mitt stockholmsbesök, men nog är det 
mest för att få vara med om detta, som 
jag varit till Stockholm», upplyste 
rektor Romson vid samtalet på tåget. 
»Jag kände mig ha lite del i framgång
en också, då Hanser Lina förts fram 
mom Siljansbygdens körförbund. Och 
en verklig framgång var det.'» Och 
däri instämmer herr Åström. »Det var 
en verklig galakväll på Operan med 
festklädd publik och fullsatt överallt. 
Hanser Lina var lugn och spelade på 
ett fritt och otvunget sätt. Efter en 
duett av Alfeo (Conny Molin) och 
Santuzza bröt en minutslång app
låd lös inför öppen ridå. Och efteråt 
var det ingen ände på hyllningarna: 
inropningar, applåder, blomsterkorgar 
och -buketter.»

»V i var sen några stycken tillsam
mans med herr och fru Göransson efter 
föreställningen. Och då var hon all
deles lik sig, lugn och sansad. Och när

jag idag besökte dem i deras stock- 
holmshem, var där alldeles fullt av 
blommor.»

»Och Erik Göransson var glad för
stås?»

»Ja, var övertygad om det!»
# *

*

Och så kom hon hem till Orsa till 
påsken, och då måste vi givetvis höra 
efter vad den första operasångerskan 
från Orsa tycker och tänker om fram
gång och framtid. Klockarbostället är 
överfullt av blommor, och telegram och 
brev vittna också om vännernas glädje. 
Och klockaren själv lyser som en sol i 
fröjd och stolthet över »Siljanskörens 
pärla och klockarmor i Orsa» för att 
citera Vecko-Journalen.

—  Hur är det att vara hemma i Orsa 
igen?

—  Det är det bästa av alltihop det. 
Men annars blir det inte så länge jag 
får vara här. Jag hann inte hem en 
gång, innan de ringde från Operan och 
kallade ner mig; på onsdag ska jag 
spela Santuzza igen.

MARKISER
såvä l av  egen t illv e rk n in g  som från den 
vä lkän d a  fab riken  A B . P . Ericsson & Co.

CARL A . PETTERSSON, O R S A

—  Hur kändes det att vakna och 
vara berömd?

— Det var så underligt! Inte tyckte 
jag, att jag gjort något märkvärdigt. 
Och att det skulle skrivas så mycket och 
väcka sån uppståndelse, det tycker jag' 
inte är riktigt. Jag har ju bara gjort 
en liten början. Det är så mycket, som 
är kvar och så mycket arbete, som åter
står ännu.

På Operan var de så snälla aliihop 
och ville bara så väl. Å, vad lycko- 
sparkar jag fick, innan jag gick in! 
Men när jag var inne på scenen, då 
glömde jag mig själv, då var jag San
tuzza.

—  Ja, infaller Erik Göransson, jag 
måste bekänna, att jag var i stark spän
ning. Men när Lina gick nedfor trap
pan i Santuzzas entréscen och jag fick 
se, hur lugnt och säkert och följsamt 
till musiken hon kom, då blev jag lugn.

—  Ja, jag är faktiskt mera nervös, 
när jag ska sjunga i Orsa kyrka än jag 
var då. Men det kanske beror på, som 
jag sa förut, att nu fick jag faktiskt 
vara en annan än mig själv. Så fort 
jag skulle in på scenen gällde det att 
samla sig, tänka efter hur det var där 
inne —  och så bli en del av det hela.

—  Det skulle kunna berättas mycket 
om Linas koncentrationsförmåga, säger 
hr Göransson. Det är den konsten, som 
jämnat vägen och gjort debuten möjlig 
så tidigt.

—  Annars brukar ju debutanter få 
gå på operaskolan flera år, men det 
har ni ju inte?

—  .Nej, jag har sen i oktober i fjol 
tagit lektioner 2 gånger i veckan för 
fru Järnefelt —  det är allt i dramatisk 
skolning. Och före uppträdandet hade 
jag- en repetition med orkestern — men 
utan dekorationer, och vad värre var 
utan motspelaren Jussi Björling. 
Regissören fick läsa hans repliker och
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Skolläkarens rapport 1938— 1939.sång. Men vi repeterade sedan mot 
varann med pianoackompanjemang.

—  Men sjungit, det liar jag länge och 
mycket. Jag var väl bara nio år, när 
jag sjöng solo i kapellet, och när jag 
var 12 kom jag med i kyrkokören. 
Pastor Hambraeus ledde den, och från 
det jag var 14 till 16 år undervisade 
mig fru Hambraeus i sång.

—  Är det vanligt att 12-åringar är 
med i kyrkokören? måste jag fråga.

—  Nej, nej, säger nuvarande kördiri- 
genten.

—  Det var det inte heller då, för
k larar Hanser Lina. Men mina systrar
var med, och då jag genom dem lärt 
mig sångerna, så fick jag vara med.

—  Och så fortsatte studier och fram
gångar i gott samarbete med den nya 
klockaren och mestadels tillsammans 
med Siljansbygdens körförbund? —  De 
nicka bägge bifall, och det ser ut som 
om minnena vore bara glada och ange
näma.

—  Men när Erik fick tjänstledigt 
härifrån för studier i Stockholm, då 
tyckte han, att jag skulle fortsätta 
sångstudierna där. Jag var inte alls 
intresserad i början, jag hade ju Bengt 
och hemmet att syssla med. Men så 
började jag i alla fall ta lektioner för 
fru Clary Morales. • Det var på hösten 
1936. Och sen fick jag Kristina Nils 
son-stipendiet, och då ville jag förstås 
gå vidare. Det blev ju lite svårt, när 
min man måste avbryta studierna och 
återuppta tjänstgöringen här i Orsa, 
och jag kan inte nog tacka honom för 
att jag fick fortsätta mina studier i 
Stockholm —  trots att det blev besvär
ligt på flera sätt.

—  En sak, som kan vara värd att
tala om, säger hr Göransson, är det 
oförbehållsamma erkännande som fru 
Morales och nu även kritiken efter 
operadebuten givit Linas röst i höjd- 
läget. »Höjden är perfekt», sa fru 
Morales, »så den behöver vi inte göra 
något åt.» Och den vackra tonen i höjd- 
läget har Lina fått genom att hon var 
fäbodkulla från sitt 12 :e till sitt 20 :e 
år. Hanser-mor hade en egen vallåt 
—  och när Lina började i fäboden 
gjorde hon också sig en egen låt. Det 
är hennes enda komposition. —  Den har 
Alfvén med i sin Rapsodi nr 3, som 
börjar med en vallåt från Älvdalen, 
spelad av ett ensamt horn, och därefter 
sätter alla stråkarna in med just 
Hanser Linas egen vallåt. Den låten 
kan hon inte sjunga i ett rum, den 
fordrar skogen för att komma till sin 
rätt. Men däruppe på fäbodvallen
sjöng Lina den med sådan klang och

S T Ö V L A R
ORSA CYKEL- & SPORTAFFÄR.

Rep. för Monark. Tel. 281.

På samma sätt som förra året ha 
under hösten 1938 samtliga skolbarn 
inom Orsa skoldistrikt undergått läkar- 
besiktning, blott med den skillnaden, 
att tuberkulinprov därvid företogs på 
varje nybörjare och dessutom på en hel 
avdelning av alldeles särskild anled- 
11 ing.

Återigen får jag framföra mitt tack 
till samtliga medverkande. På ingen 
punkt liar det klickat eller gnisslat.

Vad hälsotillståndet beträffar, får 
man säga, att det visade sig vara myc
ket gott, ehuru en hel del fel och ska
vanker framkommo. —  Blodbristen är 
och förblir tydligen den vanligaste 
krämpan. Samma förhållande torde väl 
återfinnas på de flesta platser i vårt 
land med de långa mörka årstiderna. 
Därtill kommer att vår föda är alltför 
»konstgjord» och vitaminfattig. Det 
ligger faktiskt något i vad en husmor 
sade häromdagen: »Kalvarna få nog
bättre mat än barnen». —  Skummjöl
ken, till på köpet ofta i retur från 
mejerierna, får i många fall duga åt 
barnen. De flesta av oss veta dock att 
det ej blir samma goda resultat av 
djuruppfödningen om dylik mjölk an
vändes. Den »riktiga» mjölken är nä
rande och vitaminrik. Fram på efter- 
vintern sjunker dock dess vitaminhalt 
avsevärt, men så liar naturen i stället 
varit nog knepig att just då göra apel
sinerna som billigast! —  Tänk bara på 
att mjölken ej får drickas litet hur som 
helst och framför allt inte i stället för 
måltid! Då blir det oekonomiskt och 
blodbrist igen!

Varje barn borde få med sig litet ny- 
silad mjölk till de torra smörgåsarna i 
skolan. Skulle ni stora inte vilja ha 
det så i skogen eller på åkern —  om ni 
inte hade kaffet förstås!

Ofta, ofta hör man klagas över, att 
barnen ej ge sig tid att äta, mindre

sådan höjd, att den hördes ända från 
östra till västra Grunuberg —  och det 
är ändå en fjärdingsväg.

—  Hur ska det bli i fortsättningen? 
Är det något avgjort om engagemang 
o. d. ?

—  Jag vill pröva mig fram, känna 
hur jag trivs och om jag orkar. Ty det 
måste jag säga, att arbete har det 
krävts hittills, och jag är säker på att 
det kommer att krävas arbete även i 
fortsättningen. Jag har ju möjlighet 
att få göra tre debutroller, men det är 
inte nödvändigt att göra det, om jag 
själv inte vill. Men det ska väl klarna 
på den punkten så småningom.

K. 47.

Bilderna i rubriken visar Hanser 
Lina Göransson som »Santuzza» i »På 
Sicilien» och fru Göransson i stock- 
holmshemmet dagen efter debuten.

kanske för de många läxorna än för de 
många lekarna. Det där är förstås en 
»myndighetssak». Ligger det ej något 
storslaget vist i den uråldriga seden 
med bordsbön, då husfadern liksom 
samlade hela huset till något viktigt! —■ 
Den innebörden av seden borde fort
farande få gå oss i blodet, antingen 
man läser bordsbön eller ej.

En nästan lika inrotad sed är afton
bönen. Isynnerhet för ett barn är det 
oerhört viktigt med åtminstone någor
lunda regelbunden »läggtid». Om man 
så vill, kan man ta aftonbönen bildligt: 
något som av någon samlar till nattens 
vila, varefter allt utespring är absolut 
uteslutet. —  Man är kanske mån om att 
ha en prydligt struken huvudduk för 
att visa,, att man är från en ordentlig 
gård, men jag vågar påstå, att dukarna 
kunna vara hur fint strukna som helst 
och dock kan gården ej vara ordentlig, 
om dess minderåriga barn få springa 
ute på egen hand hur länge som helst 
om kvällarna.

Inlär goda seder, gärna som tävling
ar !

Skoltandläkarna arbeta oförtrutet, 
men de klaga över att en stor del av 
resultatet spolieras under åren närmast 
efter skolan. Till största delen beror 
det väl på ekonomiska förhållanden, 
men till en del helt säkert på slarv. 
Det är just till denna senare del, som 
jag skulle vilja säga: vi laga inte tän
der för skolan utan för livet!

Till sist vill jag framhålla min be
undran över att så många barn börjat 
med kroppshärdningar, och att så 
många blivit solbrynta under den före
gående sommaren —  som knappast ha
de någon sol.

Orsa den 4 /3  1939.
Harald Westman.

Skolläkare.

Det har blivit allt populärare att filma —■ 
och det förstår man så väl. Tänk på nöjet 
att med levande bilder återuppliva glada 
minnen från badstranden, från utflykten 
och resan! Det är lätt att filma och det 
är lika billigt som att taga vanliga ama
törfotografier. Låt oss demonstrera en 
filmkamera för Er. - Välkommen in!

Tegmans Foto Magasin
Tel. 93. ORSA. Tel. 93.
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Lindängets Pensionat

OBS.! Ny regim.

Enklare och finare middagar, supéer 
samt kaffe för större och mindre 
sällskap.
Beställningar mottagas tacksamt 
Tel. Holen 1.

Brandts Vilohem och Pensionat
------------------ Rt. .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.

Renovera Ed er Cykel
hos

E, HELLSTRÖMS REP.-verkstad.
Iläck, Lyktor samt övriga delar i lager. 

Telefon 217.

Erik Wesström
Utför

VÄRME-, VATTEN- och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag. 

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119.

Birger L id lio liii, Orsa
TELEFON 30

Auktioner, boutredningar, inkasseringar, 
rättegångar, fastighetsförmedling.

Auktionsgods mottagas för blivande auk
tioner i tillgänglig lokal.

Matvaror 
Sp ecerier 
Manufaktur

Per Wikners Diversehandel, Holen
Etablerad 1880.

Gör VÅRPERMANENTEN
i modern lockfrisyr hos

GULLY LÖVBERG
--------------  Telefon Holen 49. ---------------

C J tu iS ct S L l t l c U l n . 9
(N:o 35. -  20 april 1939.)

utgives av Orsa Lärareförening.

Bedaktör och ansvarig utgivare: 
Karl Wennberg, Mässbacken. 
Telefon 43.

Redaktionskommitté:
Hanna Belin,
Hj. Hedman,
Daisy Holton,
Ernst Keding,
Axel Rosén,

Kassör och exp.:
Joh. Boström, Orsa.
Tel. 219. Postgiro n:r 13 65 58.

All behållning tillfaller Orsa Skoltidnings 
stipendiefond.

LEWI PETHRUS: ”Vägen till framgång” .
Bokförlaget Filadelfia.

Lewi Pethrus har onekligen förmåga att 
framställa sina tankar enkelt och klart. 
Man får en inblick i vad pingströrelsen 
åsyftar. Dock ställa sig många människor 
säkerligen frågande inför en del problem 
som avhandlas, t. ex. helbrägdagörelsen 
genom tron. — Man kan även med skäl 
fråga sig vad L. P. menar med detta: ”Om 
någon kristen skulle känna en speciell 
kallelse för en ideell uppgift, ha vi ingen 
lust att klandra en sådan, men att dela sitt 
intresse mellan den andliga verksamheten 
och andra tidsrörelser — även om dessa äro 
goda •— är ofta till skada för Guds verk.” 
— Inför dessa rader kan man ej låta bli att 
undra: ”Kan ej eller får ej en kristen vara 
t ex. aktiv fredsvän?” R. A.

ESTER LINDBERG: Ungmor på Boketorp.
Sv. missionsförb. förlag. 144 sid. Häft. 
2.25; kartb. 3.25.

Boken riktar sig väl närmast till flickor i 
de senare ” ton” -åren, och den har säkert 
en hel del att säga dem •— om de bara ta 
den på allvar. A. L.

MARIE SARAFFIAN BANKER: Mitt älska
de Armenien. Förlaget Filadelfia. Pris 
kr. 3:25.

Författarinnan är armenisk lärarinna. 
Hon skildrar sitt folks lidanden under tur
karnas förtryck. Bl. a. berättar hon om sin 
tjänst i Smyrna under världskriget och om 
det utrotningskrig, som turkarna igångsatte 
mot armenierna vid den tiden. Skildringen 
uppbäres av stark trosvisshet, som delvis 
kommer till uttryck i för de olika händel
serna passande bibelcitat. E. G.

SETH RUDHOLM: Vindvräkt. Förlaget
Filadelfia.

Den, som jämt haft fast mark under fot
terna och även en säker grund för sitt and
liga liv, förstår ej Per Adamssons seglats i 
trons passad och ej heller hans äventyr i 
adventismens virvelstorm. E. K.

STEFAN SZENDE: Maktspelet kring Do
nau. KF:s förlag. 321 s. III. Pris häft.
5: —, kart. 6: —.

Boken tecknar huvuddragen av Donau- 
staternas uppkomst och redogör för deras 
ekonomiska, nationella och politiska för
hållanden. Läsaren får ett starkt intryck 
av de olika staternas minoritetsproblem och 
känner sig glad, att han inte bor i ett land 
med 8—10 olika folkslag. Förf. framhåller 
den ekonomiska enhet, som Donauländerna 
utgör och ”hoppas, att i Donauområdet 
mångfalden skall ordnas till enhet” . Genom 
redogörelsen för stormakternas ”intressen” 
i de olika Donauländerna har han överbevi
sat läsaren om, att det ännu är långt ifrån 
slut med ”maktspelet kring Donau.”

Hj. H—u.

DONALD GEE: Guds ledning. Förlaget
Filadelfia. Hft. 1:50.

Boken är av Göran Strömbeck översatt 
från engelskan. Innehållet utgör ett för
sök att i bibelordets ljus se Guds ledning 
och ingripande i en människas liv och and
liga utveckling. Ett aktuellt ämne för all
varliga kristna, som utan sentimentalitet 
vilja i denna praktiska tid söka finna Guds 
ledning i allt.

J. B.

The Bl ue Mask
--------- (Blå m asken )---------
är den mest effektiva och 
resultatgivande ansiktsbe- 
handlingen.
Begär en Blue Mask hos

Göta Liljas Damfrisering
Orsa. Tel. 306.

C y k la r  och L ä t t v i k t a r e
Reparationsverkstad.

ORSA CYKEL- & SPORTAFFÄR.
Rep. för Monark. Tel. 281.

Idealisk frukosträtt 
Pölsa - Hackkorv

Tel. 48. 
Filial 233.

Kokplattor, Bakugnar, 
Vattenvärmare, Spisar.

Gra tulationsblommor
Nejlikor, Rosor, Iris, Darwin-tul- 
paner, Ornatus, Påskliljor, enkla 
och dubbla Tulpaner, Hyacinter, 
Amaryllis, Azaleor, Zinneor.

O. LINDQVIST EFTR.
Rakning och Klippning

utföres omsorgsfullt och billigt.

A. STENBERG
Trunna.

H U G O S  K onditori
R E K O M M E N D E R A S .

—  Tel. 31. —

P A P P E R S V A R O R  
Skol- och Skrivmaterialer

i stor sortering

Orsa Tobaks- & Pappershandel

Slättbergs badhus
LÖRDAGAR: kl. 3—5 kvinnor.

kl. 5—8 män.

Låt reparera SKODONEN
hos

E. NORLING
Omsorgsfullt arbete. -  Moderata priser.

BILRINGAR
såväl nya som begagnade, i lager. 
Vulkanisering och. regummering.

Orsa Ringcentral -Teh 299
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Skattunge kyrka.

Efterträdaren berättar...
(Forts, från sid. 6.)

Till minnena av samarbetet med
prosten Berggren hör inte 

m inst de företag av skilda slag, som 
främjades av pastoratets kyrkoherde 
för Skattunge församlings bästa: kyr
korestaureringen, orgelombyggnad, ge
mensamma högtidsstunder i helg och 
söcken o. s. v.

En särställning intager friluftsmö- 
tena i ljuvlig sommartid på den mäk
tiga höjden ovanför Skattunge kyrka. 
Dessa betecknar höjdpunkter i mer än 
en mening —  höjdpunkter, där förkun-' 
nelsen av det eviga livets ord och natu
rens härlighet samverkade till att bära 
fram budskapet från de eviga höjderna. 
När det vädjades till Prosten att kom
ma och medverka vid en »bergspredi
kan», förklingade inte gärna en dylik 
vädjan ohörd. Han kom och frambar 
ett kristligt vittnesbörd folkligt, vin
nande, värmande, gående från hjärta 
till hjärtan. För mig personligen skulle 
det ha känts som en besvikelse att inte 
få vara med vid dessa glädje- och all
varsstunder. Minnena är mig kära och 
oförglömliga.
. fvär jubilaren i Orsa prostgård den 

22 april når sitt 70 :de år, är det 
många tacksamma känslor och tankar, 
som stämmer möte i detta hem kring 
hans varmhjärtade personlighet. Otto 
Berggren är till sitt egentliga väsen 
hjärtemänniska. Det goda hjärtats gå
vor har han frikostigt och omedelbart 
strött omkring sig utefter sin levnads
väg och på skilda områden: i ämbets- 
gärningen med dess mångskiftande fö r 
greningar, i personlig umgängelse med 
församlingsbor och kamrater i samma 
tjänst, i sällskapsliv och hemliv. Må 
ett ljust hopp, en frimodig glädje och 
Guds välsignelse följa den kära vännen 
i fortsättningen av hans levnads vand
ring! Ver Medén.

Pris 30 öre.

Barnsångarting 
i Mora.

Kommitterade för barnsångarting i 
Dalarna ha haft sammanträde i Falun 
och beslutat anordna ett barnsångar
ting i Falun för hela länet vart 4:e år 
och däremellan en gång inom varje in
spektionsområde. I år skulle ett så
dant förläggas till Mora, där det kom
mer att hållas annandag pingst (den 29 
maj).

Program. I denna ljuva sommartid 
(Söderblom), Om sommaren sköna, 
För vårens ljumma vindar (Svennung), 
Jag går i vall, Lita kossa, lita ko, I 
sommarens soliga dagar, Härlig är jor
den, När vi gå uti första klass 
(Hainbrams), Vandringssång (Wern- 

ström), Jag vet en dejlig rosa, Röda 
stugor tåga vi förbi (Söderström), 
Dona nobis pacern (3 st. canon), På 
vandring (Joel Olsson), Land du väl
signade (Althén), P& 271: 1— 1 (Wal- 
linska psalmboken).

Falu folkskolors musikkår kommer 
att medverka.

Anmälan från lärare inom Orsa om 
antal deltagande barn lämnas omedel
bart till E. Göransson, tel. 203.*

HAR HAN MANNE PARAPLY?
På tal om Storbritannien frågar läraren: 

— Någon av er kanske vet namnet på 
Englands premiärminister, som det nu ta
lats så mycket om i radio?

En flicka viftar ivngt med handen och 
svarar: — Ja, Snögren.

UNGDOMENS RÖDA KORS: Vår egen
bok. Albert Bonnier. Illustr. Kr. 2: 50.

Man kan likna ”Vår egen bok” vid en 
hela jordklotets skoltidning, då den inne
håller bidrag av skolungdom från omkring 
30 länder både i form av prosaberättelser, 
dikter, U. R. K.-pjäser och teckningar. Den 
vill verka för att stärka sammanhållningen 
mellan ungdomen i alla världens länder. 
Särskilt i en tid som vår, då många arbeta 
på att skapa hat och misstänksamhet mellan 
folken, har denna bok en stor uppgift att 
fylla. M. N.

Mässbackens badhus

LÖRDAGAR kl. 2—4 em. damer.

kl. 5—8 em. herrar.

Gör som

Orsa Skoltidning!
tryck hos

Dala-Tidningen!

Orsa kyrka.

Fru Maja Byberg
är ord. lärarinna i kyrkbyns folkskola fr. 

o. m. 1 juli enligt domkapitlets utslag i an
ledning av skrivelsen, som omtalades i 
förra numret.

Framställningen
om ny lärobok i historia har avslagits av 

inspektören, men den nya modersmålsbo- 
ken har antagits för begagnande fr. o. m. 
nästa läsår.

Med 6 röster mot 4
beslöt folkskolestyrelsen ingå till full

mäktige med begäran om ytterligare anslag 
till reparationer, då byggnadskommitténs 
förnyade undersökningar visat att statför
slagets 30.000 kr. icke är tillräckliga. Denna 
anhållan avslogs av fullmäktige den 16 
april.

I skolorna
skall uppsättas en tavla med utdrag ur 

ordningsstadgans föreskrifter om lärjunges 
åligganden.

Skolläkarens rapport
föredrogs på sammanträdet den 3 april. 

Rapporten införes i detta nummer och 
skall i särtryck tillställas alla föräldrar och 
målsmän.

*
W. W. STABELL: Ragnar blir styrman. Sv.

missionsförbundets förlag.
Läsaren får vara med om bl. a. en ruskig 

spökhistoria och en djärv räddningsbragd 
tili sjöss, innan bokens hjälte når sina önsk
ningars mål, styrmansexamen. Boken kom
mer säkert att uppskattas av pojkar i 15—16 
års åldern. E. E.

¥
FOLKSKOLANS LÄSEBOK, femte klassen. 

P. A. Norstedt & Söner. Pris kr. 2.90. 
I denna elfte upplaga av Läsebok för 

folkskolan ha nya synpunkter fått göra sig 
gällande. Så har t. ex. det nya, omväxlan
de innehållet till största delen valts så, att 
det är njutbart även för barn! Värdet av 
boken ökas ytterligare genom helt nya, 
trevliga illustrationer, som finnas efter 
flertalet stycken. Folkskolans läsebok i sin 
nya form mottas alltså med glädje.

A. R.

Upplaga 2,300 ex.

20 Dala-Tidn. Tr. Falun 
250 39


