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ORSA SKOLTIDNING

K R I N G  O R E Ä L V E N  O C H

O R S A S J Ö N .
Jag minns från min skoltid, hur vår 

gamle rektor, när prosten kom för att in
spektera skolan, alltid hade till hands ett 
par stående kuggfrågor. Ett av dessa lär
domsprov gällde utpekandet av Dalarnas 
gränser på kartan. Där var uppe i nordost- 
ett oroligt hörn, som hette Orsa. Finnmark. 
Det gällde att tala om, att Orsa Finnmark 
hörde till landskapet Dalarna men att det
ta område eljest lydde under Gävleborgs län 
ooh i kyrkligt hänseende sorterade under är
kestiftet. Visste vi också, att kapellet där
uppe -hette Hamra kapell, så nickade pros
ten belåten.

Säkert vet vi a-lla, att landskapet Dalar
na- genom prästen Daniel Buskovius en 
gång ökades ut med Särna och Idre sock
nar. Hur kom det sig då, att Dalarna i 
stället blev av med Hamra kapellag? Jo, 
det berodde mest på de kyrkliga förhållan
dena. Kyrkan i 0'rsa ligger så gott som i 
socknens sydligaste ände, och folket norr
ut, som mest bestod av s. k. finnar, klaga-, 
de över att de hade ända till tio mil till 
kyrkan. Då lades genom ett kungligt brev 
år 1845 byarna norr om Ore älv till Doos 
församling i Hälsingland, och 1863 överflyt
tades förvaltningen i övrigt över detta om
råde till Gävleborgs län. Detta skedde på 
den tiden, då ännu inte skogen fått det 
värde den nu har. -Ni kan vara- säkra, att 
Orsakarlarna ångrar den där affären, som 
inte var någon affär alls, ty större delen av 
Orsa besparingsskog ligger numera -utom 
den egna sockengränsen, vilket har til! 
följd, att Orsa socken betalar skatt i Loos 
kommun.

'Orsa Finnmark, det är alltså den där tri
angeln, som ni ser på kartan i nr 1 av Orsa 
Skoltidning 1937, sid. 3. Den begränsas i 
söder av landskapsgränsen. Det är den, 
som ser ut som plustecken. Och för övrigt 
begränsas den av länsgränsen.

Hur kommer det sig nu, att detta områ
de kallas finnmarken? — Jo, på Karl IX :s  
och ännu på Gustav H Adolfs tid pågick 
en av dessa konungar uppmuntrad invand
ring av finnar till Sverige. Genom särskil
da kungabrev fick finnarna tillåtelse att slå 
sig ned i obebodda skogsmarker för att upp
odla dem och där skaffa sig försörjning. Ni 
kan läsa därom i våra historiska läseböcker, 
t. ex. Grtmbergs, men ni kan också få en 
åskådlig bild av dessa finnars öden i 
Sverige i Gustaf Sohröders böcker, t. ex. 
Örjan Kajland ooh hans pojkar och Pekka 
Huskoinen m. fl. Där kan ni också få ve
ta, att denna invandring av -finnar ej alltid 
sågs med blida ögon av den inhemska be
folkningen. Det utkämpades formliga små 
krig i obygderna, som stundom avsåg in
genting mindre än finnarnas utrotning.

Så småningom tycks emellertid fred: ha 
blivit sluten, men ännu i början av 1800- 
talet gick i Finland rykten om de förföljel-
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ser ooh det förtryck, för vilket finnarna i 
Sverige var utsatta. Detta föranledde till 
och -med en finsk student att ge sig ut på 
en äventyrlig expedition år 1810. Studenten 
hette Karl Axel Gottlund, och han hyste 
till och med planer på att- skaffa finnarna i 
Sverige en egen landshövding och en -finsk 
biskop eller åtminstone -finska präster, så 
att de skulle iå höra Guds ord på sitt eget 
tungomål. Dagboken, som denne student 
skrev under sin resa genom -Dalarnas och 
Värmlands finnmarker, är nyligen tryckt 
•på svenska ooh är i synnerhet intressant 
att studera för den som känner de trakter 
och det folk han beskriver. Emellertid fann 
Gottlund, att finska språket redan var så 
gott som utdött, och att befolkningen re
dan var på god väg att sammansmälta med 
den svenska ooh antaga svenska seder ooh 
tyvärr också oseder. 'Numera finns näppeli
gen någon oblandad finnras kvar i meller
sta Sverige. Minnen av språket lever emel
lertid kvar i en otalig mängd ortsnamn: 
Noppikoski (=  .mössberget), Sillakorva- 
iniiki, Pilkalamipiinoppi ni. fl. Jag 
vill ge ett exempel p& hur sådana 
namn bildats. På ett berg såg en gång en 
finne en korp. Korp heter på finska korpi 
och -berg maki. Således -fick det berget 
namnet Korpimäki. I närheten låg en sjö. 
Sjö heter lamp-i. Det blev Korpimäkilampi. 
Men ur sjön flöt en bäck. Däck heter på 
finska puro. Således fick -bäcken namnet 
Korpfnräkilampipuro, Korpbergsjöbäcken, 
och om du står ooh metar laxöring däruppe, 
så hör du, hur bäcken hela tiden sjunger: 
Korpi-mäkilampipuro, Korpimfäkilampipuro.

Om vi nu en stund- skulle göra -en liten 
rundresa i Orsa Finnmark, så måste jag all
ra först tala om att finnbygden i -Orsa inte 
inskränker sig till området norr om Ore- 
älven. Ett minst lika stort område söder 
och väster därom går i Orsa under namn 
av finnmarken, och när en -Orsakarl talar 
om -finnmarken, så låtsas han inte gärna om 
att det finns folk norr om den älven, som 
han inte har någonting att säga till om. 
Men skogar har han. Jag känner tyvärr 
själv alltför litet till -bygden där norrut, 
trots — eller tack vare — att jag varit Or
sakarl i tretton år, ooh jag hinner nu ej föra 
er omkring mer än till de bygder, som lig
ger inom Orsa sockenrå. Man talar i Orsa 
om östra och västra finnmarken. Gränsen 
mellan -dem är den -märkliga E-mån, som 
mestadels är en enda vilt skön canonbild- 
ning. D. v. s. älven har grävt sig ned i

berggrunden, som här -består av porfyr, ooh 
går stundom brusande fram i lodräta djupa 
•klyftor. Järnvägen mellan Orsa ooh Sveg 
följer delvis denna oanonbildning. Vid 
Storstupet går järnvägen på en fyrtio me
ters hög bro över en hissnande klyfta, och 
längre norr ut ligger Helvetesfa-llet, där ba
ra en karl med- särskilt gott huvud kan hål
la balansen på en sviktande timmerspång. 
Jag måtte ha klent huvud, ty jag har aldrig 
vågat mig över. Utefter Em&n ligger stati
onssamhället Eimådalen och längre norrut 
efter järnvägen Älvho m. fl. järnvägs
stationer och anhalter.

Hur ser nu det här landet ut? Det är 
stora skogar och milsvida myrar och höga 
berg. Det är tjärnar och bäckar och vat
tenfall. Där fanns förr inga vägar i hela 
detta väldiga, land, o. på de vägar, som nu är 
byggda över myrarna och genom skcgajna, 
kan du färdas mil efter mil utan att se en 
människoboning. Man kan förstå, vilket 
paradis här var en -gång för jägaren och fis
karen. Björnen och vargen gav härliga 
skinn — björnen finns förresten ännu kvar 
häruppe — älgen och skogsfågeln gav mat, 
och laxöringen, som hoppar än bland bäc
karnas brudslöjor, var söndagsmaten. -Och 
vilka beten sedan på de stora bränderna, 
där ” himmelrikets gräs” , -Epilobium augu
sti folium, lyser som violetta moln miltals 
ifrån. Finnarna hade ett säreget väder
korn att hitta lämpliga boplatser. På storm- 
skyddade sydsluttningar, där solen gav 
växt och värme, byggde de sina porten ooh 
bröt sina tegar. M-an kan se på d-o väldiga 
stonrösena, hur de -måtte ha arbetat. År ef
ter år i århundraden.

-Ooh nu skall jag tala om vad byarna he
ter. I Östra Finnmarken har vi Kvarnber
get och Rosentorp och Skålbygget, som ba
ra är några gårdar, närmast Oregränsen. 
Ore socken hörde till Orsa ända till på Karl 
X I :s tid. Till Kvarnberg koonmer man 
över Koppången, den stora myren, som är 
tre mil lång och en mil bred ooh som lig
ger omkring sexhundra -meter över havet. 
Att råka ut för ett yrväder vintertid på 
den myren är det verkliga äventyret. Då 
tar sig ingen häst fram i de som vågor vält
rande drivorna. Men en rådig finnmarksbo 
spände en gång sin ko iför risslan och körde 
en sjuk gumma den långa vägen till dok
torn. Ty .märkvärdigt nog går en ko bättre 
i -snön än en häst. Men det ska vara sjuka 
finngummor, som tål vid slika skjutsar. 
Det är inte heller något klemigt släkte, 
-som bor dä-ruppe, må ni tro. Ni skulle ba
ra se, en sådan skidbacke barnen i Mygg
sjö skola har. Den skolan kunde kallas vin
darnas hem, ty däruppe blåser det jämt. 
Och att åka i den skidbacken är ungefär 
som att åka nedför ett kyrktorn. O-ch där 
springa barnen ut utan att sätta på några 
ytterplagg -—• vilket paradis — och så hop-
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TVÅ PROSTAR OCH EN INSPEKTÖR.

par de på sina skidor, och iså här det. i väg. 
Myggsjö ligger i västra finnmarkens nord
ligaste lände. Söder därom ligger Untorp 
och Näckådalen vid Unån och Näckån. 
Näcken härstammar troligen härappifrån, 
ty som det trollar och spökar vid skvalt- 
kvamarna, som ligger tripp trapp trall 
uppefter den spelande Näckån, nej det 
finns inte maken.

Ja, där ligger de grå gårdarna och en och 
annan rödmålad, ooh där kyrkan brukar 
ligga mitt i byn ligger skolhuset. Vart man 
kommer, till Kvamberg, Rosentorp, Mygg
sjö, Näokådalen eller Untorp, så överallt är 
det den grannaste utsikt som tänkas kan. 
Och kanske ligger skolhuset allra vackrast. 
Dit kommer prästen någon gång ooh håller 
gudstjänst, och en andäktigare och tack
sammare lyssnarskara får han leta efter. 
Eljest är det läraren eller lärarinnan, som 
här har den stora uppgiften att ge barnen 
den andliga kost de behöver, oöh i allmän
het synas skolorna i Finnmarken fylla sin 
uppgift på ett utmärkt sätt. Det har bänt 
någon gång, när jag besökt en skola där
uppe, att barnen sedan skrivit små brev till 
mig, och maken till vacker pränt har jag 
sällan sett. Jag var en gång på en be
gravning i Rosentorp. Då skrev en pojke 
så här till m ig: Kommer inte pastorn hit 
snart ingen, det var så trevligt, när pas
torn var här och begravde Janne.

Sedan man nu fått vägar till alla finnby- 
ar och sedan radion fört dessa enkla männi
skor den modertia kulturen inpå kroppen, 
existerar inte längre den isolering, vari des
sa bygders folk levat i århundraden. Men 
ännu för tio år sedan var det många männi
skor, som där levde ooh dog utan att ha va
rit nere i ” bygden” , ooh få voro de barn

U  Begär alltid

O r sa-bröd
brödet med 
den verkliga 
rågsm aken

Karl Linge.

P R O G R A M
v i d

Ovan Siljans skolförenings 
58:de årsmöte i Orsa

lördagen den 22 maj
1937.

W
Kl. 10,00 Gudstjänst i Orsa kyrka 

med predikan av pastor 
Georg Westin, Mora.

Kl. 10,45 Hälsningsanförande av kon
traktsprosten Otto Berggren. 
Val av mötesfunktionärer. 
(Alla möt.esförhand 1 ingår i 
Missionskyrkan).

Föredrag av folkskolin
spektören fil. d :r Karl 
Linge: Modersmålsunder-
visningen i folkskolan med 
särskild hänsyn till tal- och 
läsövningar.
Diskussion: Betyget i »Ord
ning.» Inledare folkskol
lärare Karl Wennberg.

Kl. 12,30 Kaffe serveras i Kyrksalen.
Kl. 1,30 Föredrag av kontrakts

prosten, hovpred. Otto Bol- 
ling, Stora Tuna: Sånings- 
män.
För eningsangelä genh eter.

Otto Berggren.

som vid slutad skolgång någonsin varit i en 
kyrka eller sett ett järnvägståg. En liten 
finnmarkspojke fick en söndag göra. resan 
ner till kyrkbygden med sin pappa. De 
skulle också gå i kyrkan. När de kom nära 
kyrkan, spelade det ooh sjöng därinne. 
Pojken spärrade upp. ögonen och sade för
vånad: ” Är’e djetindjer ini bjerdje, falla?”  
Är det getingar inne i berget, piappa? — 
Pappa heter falla på Orsamål och mamma 
munna, bara heter kripp. Orsamålet talas 
i finnmarken endast av de inflyttade. 
Språkfrågan är därför inte där så besvär
lig som i bondebygden kring Orsasjön. 
Kanske ska jag berätta om hur det gick 
för en liten flicka i Slättberg, som skulle 
skriva en uppsats om råttan. Hon satt och 
bet på sin penna och kunde inte skriva en 
rad. Till slut började tårarna komina i 
skrivboken i stället för bokstäverna. Lära
rinnan frågade: Hur är det fatt? Flickan:
I bell in f skriv’ svenska. Lärarinnan: 
Skriv Orsamål då, cm; du kan bättre. Oöh 
flickan skrev. Det blev en hel liten berät
telse; så här lydde den: Måjsar a kämi in i 
skåp. Dem a gnäji jett wöl gåjnum gov. 
Sjå, ukun fin wöst, sagd jenå måjs. I  sjår 
jett .pfaron, sagd e ellur. Ed tar i em a 
krippuma. Meid o wejen met dem måssen. 
Ur djick e do? D'et hetyder: Råttor har
kommit in i skåpet.. De ha gnagt ett hål 
genom golvet. 8e en sån fin ost, sade en 
råtta. Jag ser en potatis, sade en annan. 
Den tar jag hem till barna. Men på vägen 
mötte de katten. Hur gick det då? Så lätt 
talar Orsafolfc på sitt eget mål. En liten 
finntös var mera ordknapp. Jag läste en 
gång en uppsats så lydande; Min käraste 
leksak. Min käraste leksak är en skopa. 
Jag fick den till julklapp. Jag använder den

Död åt malen!
Effektiva medel härför 
köper Ni fördelaktigast

i

O rsa Färghandel.
(Lokal: Lantmannagården.)

Tel. 340.

Kl. 3,30 Gemensam middag. (Järn
vägshotellet) .

Kl. 6,00 Utfärd till Fryksås.
Kl. 7,00 Avslutningssamkväm med

kaffe eller te i Fryksåsgår-
den.
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att ösa vatten med. Ibland leker jag att det 
är en docka.

Det var sådant folk, som bröt sten ooh 
svedde skog. De 'hade förnöjsamhet men 
oc-kså fantasi. Och naturen brottades de 
med. Från fiende gjorde de den till vän. 
De hade blick för det, som var nyttigt men 
också för det som var vackert. De älskade 
fjälltopparna, som glöda i rosensnön ovan 
trädgränsen, Bösjövarden o. Andjusvarden, 
de älsikade det sällsamma sol spelet på 
Unåns glittrande blåa. vatten, som flyter 
fram över det röda porfyrgruset, de älskade 
risslornas mjuka glid över kristallgnistran- 
de myrar, där snösparvarnas vita flockar 
fladdra mot mörkgrön furuskog. De älska
de jakternas äventyr och napptagen med 
laxöringen i Väsingkoskis svarta trollgry
tor. Och var ooh en, som blivit förtrogen 
med naturen och folket och livet däruppe, 
älskar denna sällsamma fj ärranvärld, där 
tiden har stannat, när stenrösena slutade 
växa. Det är med finnmarken som med 
fjällen: man vill ogärna vända tillbaka
till civilisationen, när man upplevat vild
markens oändlighetsmystik. Man skulle 
själv vilja bäddas ned på någon av de stil
la kyrkogårdarna, som finnas1 vid varje 
finnby, belägna som i Rosentorp på en asp- 
omsusad sandås ooh med milsvid utsikt mot 
morgonrodnadens länder eller som i Untorp 
på en stilla kulle inne i en bergomhägnad 
dal, där furorna -susa ooh bäckarna spela 
som en fjärrorgel. När den finske skalden 
Bertel Gripenberg en gång besökte Finn
marken, skrev han en vaoker dikt, som hit
tills endast varit publicerad i Orsa Skol
tidning. Dikten skrevs i brandtornet på 
Blecktjärnsklinten eller, som dess finska 
namn lyder, Pilkalamplinoppi.

Batterimottagaren bereder Eder nytta 
och nöje hela sommaren, till sjöss, i 
spiortstugan, tältet eller sommarnöjet. 
Alltid är den redo att låta Eder höra, vad 
världens radio-stationer ha att erbjuda.
HANS PETERSON. Orsa. Tel. 242.

Radioreparationer & -rör.

Näckåclalen.

Blecktjärnsklinten på vida myrar,
'Orsa vaktpost på mossdjup mark, 
viska vackert i minnets öra, 
res dig dårande, stolt och stai'k.

Res dig fjärran i det fördolda 
långt på mossen, där martall står 
gles och grågrön bland gula tuvor, 
hjortron, ängsull och dvärgbjörksnår.

Syner skymta ooh bilder blänka, 
då jag känner din röst igen.
Ödemarkens lockton vaknar
ur den djupa tystnad, som tyglat den.

Minnen vakna från ljusa dagar 
utan tankar och sorg och strid,
Där världen viker och ödemarken 
stämmer hjärtat till helig frid.

Sång och musik var förr mera hemma i 
finnmarken än nu. En fiol hänger nog än på 
väggen, den kan man nog spela på, nume
ra mest sådant, som man 'hör i radio eller 
på dansbanan. Men gubben Viborg i 
Näckådalen kunde spela gamla låtar han. 
Någon gammal gumma kan än blåsa i 
horn, ett kohorn med tre hål i. Det är en 
svår konst och i synnerhet .svår att utföra 
” när tändren fall ur mun” . Men den gån
gen jag tog avsked av Näekådalsfolket, 
blåste Kol-mor, så jag hörde det hela milen 
lång. Och nu skall jag spela några låtar till 
sist. Är det inte psalmer, så är det ” inga

andra visor än om krittren” , som man sade 
för hundra år sedan häruppe till Rickard 
Dybeck, han som tecknat upp så mycket 
vackert av gammal dalamusik.

En gammal kyrkvärd i Orsa berättade 
för mig, att hans mor berättat för honom, 
att hon som barn giok i vall m.ed korna. 
Korna sprang bort .för henne. Hon giok då till 
en fäbod, som tillhörde Rättviksfolk, och 
en Rättviksbonde, Inger Lars lovade att 
hjälpa henne leta reda på korna. Men hon 
måste lova att om korna var hemma, när 
hon kom hem, blåsa en låt på sitt (ko)hom, 
så att han ej behövde leta mer. När kullan 
kom hem, var korna verkligen hemma, och 
hon ” steg då upp i en tall”  och hlåste.

Sist må vi nu lysna till skattungemelodin 
till aftonpisalmen 440: ” Nu haven denna 
dag allt efter Guds behag sin ända även 
nått.”

Krippär
sku a nio kläda a examen. Um ed 
i kulla eld pöjkön, ed finns a ‘bad- 
öm tä wela åv, ö ed finns a 
sturöm, sö öllör kun fo niklädi. 
Ö se ir ed bra varör ö billi pris när

Aug. Larsson,
Orsa
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Fäbod på 
finnmarken.

Storstupet. Järnvägen går här 
på en bro 40 meter över älven.
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Avtäckningen av Folke Filbyter i Linköping. På fotot står: ’*Ttll vännen 
R. Gilljaml med tacksamhet 
för godt samarbete. 
December 1927. Carl Milles” .

dragens storlek utan att få så många 
namn som möjligt. Listorna med bi
dragsgivarnas namn skola nämligen 
bindas in och. finnas tillgängliga i 
Svenska museet i Filadelphia, en vall
fartsort för tusentals svenskättlingar.

Efter som samtalet fortsätter röjer 
min sagesman en ingående kännedom 
om saken och om en stund ligger ut
bredd framför oss på golvet en stor 
originalskiss av monumentet egenhän
digt signerad av Carl Milles, Cran- 
brook. Milles bor där ute nu och är 
lärare i en konstskola för miljonärs- 
barn. ” Nå, den här skissen måste väl 
betyda, att herr Gilljam. är förtrogen 
med det blivande monumentet,”  in
skjuter jag. ” Ja, Milles önskade att 
jag skulle hugga det, men jag har in
get stenhuggeri längre. Behöver vila, 
när man huggit i sten i över 46 år. 
Det kan räcka det. Men nu har Milles 
sagt bestyrelsen, att jag skulle anlitas 
att övervaka monumentets tillblivelse i 
Stockholm.”  ” Vilka sitter i bestyrelsen 
då?”  frågar jag. Jag får veta, att det 
bl. a. är direktör Edström vid Asea och 
kronprinsen. ” De ha kallat mig ner 
till Stockholm redan fem gånger. Kron
prinsen är allt en fin människa. Då 
han fick reda på, att jag hörde lite 
illa, skulle jag sitta närmast honom. 
Så hade Sveriges kronprins stenhugga
ren från Kallmora bredvid sig. Men 
han talade så enkelt och flärdfritt med 
mig. Det var som att språka med 
prosten Berggren.”  Herr Gilljam för
söker komma från ämnet, därför avbry
ter jag med en fråga. ” Hur kommer

Tessingruppen i Storkyrkan, Stockholm.

Orsa har ju alltid varit en omtalad 
plats, men på sista tiden har även De- 
laware blivit det genom insamlingen 
till det monument, som där skall hug
fästa minnet av de första svenska ko
lonisternas landstigning i Amerika för 
300 år sedan. Inte vet jag, om någon 
Orsabo var med ombord på skeppen 
Kalmar nyckel eller Fågel Grip, då de 
på hösten 1637 lade ut från Göteborg 
med lyckolandet i väster som mål, men 
ett vet jag, att en Orsabo spelat en 
viktig roll, då Delaware-monumentet nu 
håller på att huggas i Stockholm efter 
professor Carl Milles ritningar. Vad 
stort sker, sker tyst och inte är det väl 
många i vår bygd, som ha reda på, att 
en av dess inbyggare blir kallad ner 
till Stockholm då och då av telegram 
från själva kronprinsen för att delgi
va Delaware-kommittén sina råd vid 
monumentets utförande. Ingenting un
dandrager sig dock Orsa Skoltidnings 
uppmärksamhet.

En snöslaskig marskväll ta vi 
Skattungbussen och lämnar det disiga 
Samhället bakom oss. Färden går till 
Kallmora, och i snögloppet sträva vi 
upp till Orsgården, som ligger inbäd
dad i snötyngd granskog. Ute på ved
backen står en karl och hugger stora 
klampar. ” Där ha vi honom” , säger 
redaktören. ” Nu får du sköta resten” , 
tillägger han efter presentationen och 
lämnar mig åt mitt öde —  ett myc
ket blitt och vänligt öde förresten. För 
läsekretsen får jag nu i min tur pre
sentera vedhuggaren —  bildhuggaren 
Ragnar Gilljam. ” Ja, vi stiger väl på 
in och får oss en liten pratstund,”  sä
ger herr Gilljam och fäster yxan i en 
klamp. Jag tittar på vedträna. En 
bildhuggare yxar väl inte till sina trän 
som vi vanliga människor, men jag ser 
att de ha samma form som hemma i

prostens vedbod. Inkomna i stugan 
sätta vi oss till rätta och intervjuen 
kan börja.

Det blivande Delaware-monumentet.
” Det sägs att herr Gilljam lär ha 

något med det blivande svensk-min
net i Delaware att göra?”  ” Det 
är inte mycket det” , säger den till
frågade anspråkslöst. Vi tala om det 
vackra och värdiga sätt, på vilket 
minnet av våra första utvandrade 
landsmäns gärning kommer att fi
ras. Det är Amerika som tagit initiati
vet för att ge en ärebetygelse åt vårt 
lands insatser under de 300 åren där 
ute. Monumentet som kommer att re
sas, skall dock bli en gåva från det 
svenska folket till det amerikanska och 
det är då av största värde, att bakom 
gåvan står hela svenska folket. I den 
insamling som pågått i våra bygder 
har alltså inte huvudsaken varit bi

Ett samtal med bildhuggare

R A G N A R  G I L L J A M .



ORSA SKOLTIDNING.

Under arbetet med Rud- 
beckiusmonumentet i 
Västerås.

monumentet att ta sig ut färdigt?”  
” Milles har skickat hem några radio
fotografier av modellen, men dem har 
jag i Stockholm. Det blir i alla fall en 
fyra, meter hög, irreguljär pelare av 
svart granit. Stenblocket kommer från 
en klippa utanför Smålandskusten. 
Figurer av indianer och svenskar runt 
pelaren och uppe på denna en stor sti
liserad våg, som uppbär ett skepp, 
Kalmare nyckel. Det hela kommer väl 
att kosta bortåt 200,000 kronor på plat
sen.”  ” Det bär väl iväg ut till Ame
rika med monumentet.”  ” Ja, Milles 
vill det. Men jag har ingen lust. Jag 
kan märka, ut för dem, hur de ska sätta 
det” .

” Herr Gilljam har varit i Staterna 
förr, kan jag förstå?”  ” Jag har ar
betat lite varstans i världen.”  Marmor- 
kapitälerna på Börsen i New-York äro 
herr Gilljams verk. År 1901 arbetade 
han i Skottland. Yar även i London 
och bodde då på Skandinaviska sjö
manshemmet, som då förestods av vår 
gemensamma vän Agnes Welin. Då 
var det lätt att få arbete i vilket land 
som helst. Nu är det nästan omöjligt. 
Det fick herr Gilljam erfara, då han 
1930 åter var i England för att sätta 
upp några stora vildsvin i den rykt
bara m r Monds park. Milles hade ri
tat dem.

Tjugofem år med Milles.
” Hur länge har samarbetet med Mil

les varat?”  Då jag får veta att det 
pågått hela tjugofem år, påpekar jag 
att åtskilliga verk under denna tid 
måste ha fullbordats i herr Gilljams 
A êrkstad. Jo, det var ju rätt många.

Fru Gilljam kommer nu med kaffe 
och hon har lagt bättre på minnet, vil
ka större arbeten maken hjälpt Milles 
att hugga. Det visar sig att dit hör alla 
våra mest betydande verk av Milles. 
Sture-monumentet i Uppsala, hästvick 
undret omgivet av barska krigsmän, 
höjer sig mäktigt ovan Uppsalaslätten 
och Kronåsens talllar på sin 18 meter 
höga granitpelare, vars hemliga runor 
och ristningar herr Gilljam huggit in. 
Tillkomsten av den kraftiga R tu- 
beckius-statyn utanför Västerås dom

Erik Andersson
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG  
Förrättar A U K TIO N E R , BOUPPTECK

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

köpmannaföreningar. Tel. 40.

Milles “ Örnen“ utanför 
Liljevalchs i Stockholm.

kyrka har sin särskilda historia. Det 
var ett påfrestande arbete. Milles fick 
aldrig ritningen riktigt färdig. ” En 
halvtimme innan kungen kom och av
täckandet skulle ske, arbetade jag med 
sex man till hjälp på stcnpostamentet. 
Å, vad vi sleto ! Klart blev det i sista 
minuten, men då var jag så utmattad, 
att jag inte orkade vara med om nå
gonting av festligheterna efteråt,”  sä
ger bildhuggaren.

” Milles har väl inte alltid varit så 
lätt att göra till lags?”

” Ja, han är fordrande och arbetet 
blir ofta jäktat, men vi ha alltid kom
mit så bra överens. Orolig som alla 
konstnärssjälar och med vikingablod i 
ådrorna reser han ju mycket. Trivs 
bäst i Italien. Man kan inte bo norr 
om Uppsala, brukar han säga. Nu blir 
lian väl i Amerika. Milles har ju  alltid 
så gigantiska förslag och där ute finns 
det resurser.”  ” Hur har arbetet be
drivits, då han varit borta så mycket.”  
” Jag har fått övertaga hans gipsmo
deller. Tessin-gruppen i Storkyrkan 
fick jag göra på eget ansvar. Han var 
hela tiden i Amerika. Jag rådgjorde 
med pastor primarius Widner då och 
då. Figurerna äro i vit italiensk mar
mor och pelare och konsoler i svart 
marmor från Jämtland. Då Milles 
kom hem godkände han arbetet utan 
vidare, skrev sin namnteckning på 
sockeln och sade: Hugg in det där nu 
bara.”

Branting och Herman Görings 
gravhäll.

Jag uttrycker en undran, om tiden 
räckt till att utföra andra konstnärers 
skisser och förslag. Det framgår att 
herr Gilljam huggit den bekanta 
Bran ting-bysten av svart granit, som 
står i L. O :s lokaler, ritad av skulptö
ren Anders Jönsson. Eldhs byst av 
Knut Wall enberg i Stadshuset är lika
så av hans hand. Vidare har han utfört 
Oscarskyrkans praktfulla predikstol 
samt några mer bekanta gravvårdar 
såsom prins Oscar Bernadottes, kansli

rådet Rettigs och den häll under vil
ken Herman Görings svenskfödda hust
ru vilar.

Orsasandsten och funkis-lådor.
” V i befinna oss ju i en stenhuggar- 

trakt. Har herr Gilljam arbetat med 
vår egen Orsa-sandsten något?”  ” Va
penskölden i Orsa-sandsten på Dalre
gementets kanslihus var bland de för
sta jag högg. Gas- och vattenverkets 
byggnader i Stockholm har också fått 
sin sandsten från Orsa. Det var åren 
1904— 1905. I Stockholm har jag för
resten varit med om att snygga upp en 
hel del hus. Enskilda banken, Thule- 
fasaden, marmorbrunnen på Tänd- 
stickstrustens gård samt granitfigurer
na i porten till Norra Kungstornet har 
jag arbetat med. Nu är det ju ett an- 
net mode. Man bygger funkis-lådor 
utan utsmyckningar. De se ju fina ut 
som nya. Få se hur de ta sig ut när de 
bli gamla. Förresten tycker jag; det 
ligger något osvenskt i den nya sti
len” , tillägger herr Gilljam. ” Vi få 
hoppas att den gamla nationella stilen 
kommer tillbaka igen. Då blomstrar 
Väl sandstensbrytningen upp på nytt 
här i Kallmora?”

” Det få vi hoppas, men berget är 
trasigt och transporterna för dyra som 
det nu är. Förr gick stenen på prä- 
mar. ’ ’

Hugger i sten göra vi allt lite var 
emellanåt. En som inte behöver skäm
mas, fastän han huggit i sten hela sitt 
liv är Ragnar Gilljam. Många av våia 
främsta skulpturala konstverk, vilka 
formats av dennes konstförfarna hän
der ur svart granit och vit marmor,
tala därom. Carlsson.

NYA

SO N O RA-sk i vo r
har just nu utkommit.
Hör dem i

A.-6. Bröderna Ohlséns Bokhandel.
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På 1750-talet framträda skattung- 
byborna med krav på att skolmästarn i 
Kyrkbyn även skulle undervisa i Ka
pellet, så att barnen där skulle slippa 
gå den långa vägen till Orsa. De kräv
de också att få 6 veckors lästid såväl 
höst som vår, men de fingo nöja sig 
med de sju veckorna mellan påsk och 
pingst. Strax efter Trettondagen bör
jade undervisningen vid kyrkskolan 
och slutade i veckan före påsk.

Skolan började klockan 8 på morgo
nen och fortgick till klockan 12, då 
middagsrast lämnades till kl. 2. Då 
fortsattes undervisningen igen till kl. 
5. Förmiddagstimmarna användes till 
undervisning i kristendom samt öv
ning i läsning och skrivning. Eftermid- 
dagstimmarna voro avsedda för dem, 
som ville öva sig i räkning och skriv
ning. Många uteblevo från denna se
nare.

Ända fram till senare delen av 1700- 
talet var undervisningen gemensam för 
såväl små som stora, men då framkom 
förslag om att uppdela skolan i folk- 
och småskola, detta för att läraren 
bättre skulle hinna med att lära nybör
jarna stava och läsa och sedan för att 
hinna öva skrivning, läsning och räk
ning bättre. Kristendomsundervisning 
var alltfort huvudämnet för såväl små 
som stora. Denna nya reform genom
fördes 1786. Småskolorna förlädes 
mest ute i byarna och kallades också 
för byskolor. De små nybörjarna fingo 
därför också kortare väg till skolan 
och kunde bättre besöka den. Till by
skolmästare antogs läskunniga och för 
kallet i övrigt lämpliga män och kvin
nor, och arbetet övervakades av soeken- 
skoimästarn. I dessa småskolor skulle 
sålunda den grundläggande undervis
ningen bibringas. Som skollokal an
vändes vanligtvis någon stugkammare.

Bränd KALK och 
Kalkstensmjöl
av högsta kvalitéer till 
fördelaktigaste priser, er- 
hålles från

A.-B. SKATTUNGBYNS K A LK B R U K .
Mässbacken. Telefon 21.
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Ganska raskt tycktes denna reform ha 
genomförts, ty redan i början på 1800- 
ta-let fanns en småskola i nästan varje 
by här i socknen. De enda folkskolor
na voro alltfort Kyrkbyn och Skatt- 
ungbyn, dit de äldre barnen fingo gå 
och få sin undervisning. För barnen 
ute i de avlägsna byarna blev sålunda 
vägen lång, men de tyckas ändå ha be
sökt skolan ganska flitigt, åtminstone 
förmiddagslektionerna.

Som lokal för skolan i Kyrkbyn an
vändes sockenstugukammarn. Den 
gamla sockenstugan låg väster ut 
ifrån kyrkan, strax söder om gatan 
mitt emot nuvarande tingshuset. Kloc- 
karbostaden var belägen mitt emot på 
andra sidan gatan. (Se bilden). I den
na klockarbostad bodde ” klockarpräs- 
ten” , skolmästaren. Bostaden bestod 
av 4 eldrum, som det hette, och nödiga 
uthus. Omkring bostaden hade han en 
kryddtäppa. Till bostället hörde dess
utom 27 snesland jord på spridda stäl
len.

Enligt vad som framgår av en 
skrivelse till Orsa. skolor, daterad den 
12 december 1813, är skolan här en s. 
k. sockenskola, ehuru den egentligen 
var ambulatorisk i så måtto, att skol
mästarn vid sockenskolan vissa tider, 
som ovan nämnts, undervisade i Skatt
unge samt även i Finnmarken. Skol- 
mästarsysslan ombesörjdes till år 1721 
av klockaren men efter denna tid av 
en prästman, som vanligtvis även sköt
te klockarsysslan, därför kallades han 
klockarpräst. Enligt Kungl. Maj :ts 
nådiga stadga av d. 3 nov. 1788 skall 
pastor i församlingen vara skolmästa
re.

Förutom ovan nämnda löneboställe 
ägde klockarprästen som skolmästarlön 
att upptaga: ett golv frösäd av vart
matlag samt en lintapp som lön för 
klämtningen. Socknen var uppdelad i 
matlag, och efter matlagens antal i 
början på 1800-talet steg ” lönings- 
spannmålen”  till cirka 64 tunnor år
ligen. Uppdrog skolmästarn åt en an
nan person, att sköta klockarsysslan och 
klämtningen, måste 8 tunnor avsättas 
till lön åt denne, jämte alla lintappar
na. Då en del matlag ej förmådde 
fullgöra sina skyldigheter, räknades

den egentliga lönen till knappa 52 tun
nor säd. Härtill kom dock litet extra, 
i det att Bäcka. betalade 4 riksd. och 21 
skilling kontant och dessutom 8 
skilling banko av Skattunge kapellag 
under den tid skolan pågick där. Detta 
var räknat som kostpengar. Under det 
skolmästaren uppehöll sig i Finnmar
ken, skulle församlingsborna där hålla 
honom med kost och husrum.

Barnen mottogos i skolan utan nå
gon avgift och utan avseende på ålder. 
Enda fordran var, att de skulle kunna 
stava och läsa något innantill. Fattiga 
barn försågos med böcker av fattigkas
san 'ävensom vid behov understöd till 
föda och kläder.

Ännu i början av 1800-talet tyckas 
inte föräldrarna vara vidare benägna 
för att sända sina. barn till skolan, i 
synnerhet på eftermiddagarna, då. skriv
ning och räkning särskilt skulle övas. 
Kunskaperna och färdigheterna, i des
sa stycken voro därför inte vidare be
römvärda. Med kristendomskunskapen 
var det dock mera. tillfredsställande.

Någon praktisk undervisning i slöjd 
eller landskötsel förekom ej. Alltfort 
hävdades satsen: ” Skomakare, bliv vid 
din läst!”  Där fars och farfars hus
hålls- och näringssätt ansågs för det 
rätta, där tilläts icke ens den minsta 
undervisning i något annat yrke. Och 
fädernas yrke lärdes bäst genom hand
läggning därvid, som det hette.

Någon skillnad i undervisningen 
könen emellan förekom ej, annat än 
man krävde kanske mera i skrivning 
och räkning av pojkarna. I  slutet av 
varje termin ariställdes förhör i pas
torns närvaro, och i byskolorna över- 
voros dessa förhör vanligtvis av skol
mästaren i folkskolan.

(Forts, å sid. 14.)

Orsa kyrkby före branden den 13 juli 1901. S, platsen fö r  gamla sockenstugan, där första 
skolan var inrymd. K , klockarboställets plats.

N å g o t  om  

u n d erv isn in gs

väsendel i O rsa

genom  tiderna.

II.
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Uppifrån och ned: 1. Orsa järnvägsstation 
1910. 2. Gruvdräkt. som enligt traditionen
burits av Gustaf I II . 8. Hästväg i gruvans 
inre, “Prins Gustafs väg“ .

Skolresor före år 1910 hade, mig 
veterligt, icke förekommit i Orsa, utan 
det var först i början av nämnda år, 
som dylika resor kommo på tal. Och på 
våren 1910 företog- två skolklasser i 
Orsa kyrkby en sådan resa.

Biljettpriserna blevo visserligen ueci- 
satta, men likväl hade inte alla för
äldrar råd att utrusta sina barn för 
skolresan. Det skulle ju vara kläder, 
pengar till biljetter, en slant i fickan 
och lite matsäck. Trots att det inte be
hövdes så mycket och trots att logiet 
i skolan i Falun var fritt, så var inte 
penningfrågan så lätt att ordna för 
den mindre bemedlade.

Emellertid bestämdes tiden för re
san, och så möttes vi en vacker vårdag 
i maj 1910 vid Orsa järnvägsstation, 
där vi ” inskeppade”  oss i de mörka 
kupéerna. Och så långt om länge och 
efter mycket skakande voro vi framme 
i Dalarnas länsstad Falun.1)

Från järnvägsstationen bar det iväg 
till Falu stads folkskola, där allt var i 
ordning för resenärerna. Jag vill min
nas, att det var sent på em., som vi 
kommo fram, så den dagen företogs 
inga utflykter.

J Gävle-Dala järnväg vill inte~erkänna rik-'“ 
tigheten av skakningarna, emedan1“ vagnarna 
då var ungefär lika dem, som användas nu. 
Lokomotiven var ju mindre; av samma typ 
som de, som gå mellan Mora och Älvdalen i 
våra da‘gar.

Det betalar sig
rtt använda förstklassiga material 
vid målning. Vad Ni än behöver i 
den vägen, såsom oljefärger, lack
färger, oljor, fernissor, penslar, 
kort sagt

Allt för målning
får Ni i verkligt goda kvalitéer 
'hos

Hedins Färghandel.
Tel. 155 ORSA Tel. 155

Följande dag på f. m. besöktes1 gru
van. I gruvkontoret fingo vi kläda oss 
i gruvdräkter, som utgjordes av någon 
slags kåpa eller burnus. Mitt emot 
gruvkontoret låg gruvhuset, varifrån 
nedstigandet skedde. Gruvhuset var en 
liten vacker byggnad, försedd med torn 
och kloeka.

Då vi gått ett litet stycke in i gruv
huset, syntes öppningen till gruvan, 
och nu började nedstigandet. Stigaren 
gick före med ett tänt bloss, och vi an
dra traskade efter.

Från valv och väggar droppade vatt- 
ten jämt och ständigt och gjorde sti
gen oeh trapporna slippriga. Gångar
na eller orterna voro rätt så trånga att 
passera, ibland ganska långa, och rätt 
som det var bar det nedför en trappa 
igen.

Vid slutet av somliga gångar var ett 
schakt. I ett av schakten fanns en 
öppning, omgiven av ett lågt skrank, 
oeh denna öppning liknade en stor, 
oändligt djup brunn, som i djupet ha
de det grönaste vatten. Såg man upp
åt, syntes långt, långt borta en flik 
av himmeln.

Jag vill minnas att detta schakt het
te Kronan. I ett annat schakt, Juvelen, 
hade en disponent firat sitt bröllop, 
berättade föraren.

Så långt ned som till botten av Sto-

För sommarens 
cam ping----------

en stark och billig cykel.

T  T? T M  ) Herr . . . 106 : —
■*- -1 *' A L ±  ) Dam   134: -

S P E E D j E

KOOPERATIVA
Specialavdelningen.
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ra stöten fingo vi inte komma; men 
den syntes, när vi kommo npp igen, 
som en stor gapande avgrund. Det var 
skönt att åter komma upp på jorden 
och skåda dagens ljus och andas frisk 
luft.

Nästa besök gällde Dalamuséet.
Då vi kommo in i första salen, fingo 

vi se en grupp dalfolk stående framme 
på golvet: en mas, en Flodakulla, en 
Rättvikskulla och en Leksandsgumma. 
Dalkarlen var klädd i gula skinn
byxor, blå strumpor, skor med spän
nen, mörkblå eller svart väst och var 
utan hatt. Det befanns vara en Orsa- 
karl, nämligen Ångmans Per Persson 
d. ä. i unga år. Att det var vaxbilder 
hoppas jag att var och en förstår.

I  glasbkåp förvarades saker från äld
re tider jämte arbeten i träslöjd, vilka 
barnen voro mycket intresserade av. 
Hemslöjdsalster i vävnader från olika 
socknar förevisades i en annan sal.

Efter besöket i museet sågo vi oss 
omkring lite varstans i stan. Vi skulle 
inte fara hem förrän med sista tåget, 
så vi hade god tid på oss. Medan vi 
gick där och vankade, fingo vi av en 
händelse höra, att det skulle bli vår
fest på Kullen, och då var det ju klart 
att vi skyndade oss dit. Ett festtåg, 
som skulle föreställa Gustav III:s  be
sök i Dalarna, skulle äga rum.

Uppifrån och ned: 1. Falu gruva med Stora 
stöten 1910. 2. Gamla Nybron i Falun 1910. 
3 och 4. Interiörer från  Dala Fornsal 1910. 
5. Stora Torget i Falun.

På båda sidor om vägen, där festtå
get skulle gå fram, hade redan då vi 
anlände samlats oerhörda människo
massor. Men då vi var främmande skol
barn erhöllo vi en utmärkt plats, 
främst av alla, och hade sålunda en 
bra överblick.

Och så, efter en stund av spänd 
väntan, kom ” kungen” , åkande i en 
låg vagn (jag antar det var en gruv
vagn), dragen av gruvarbetare, glatt 
hälsande åt alla. Han var festklädd och 
bar peruk. Därefter kom ” hovet”  eller 
” uppvaktningen.”  Herrarna klädda i 

knäbyxor av siden, silkesstrumpor, 
skor med gyllene spännen, sidenjackor 
med krås och peruker. Damerna i lån
ga klänningar av finaste tyg, turnyrer 
och tuniker och vackra peruker med 
långa korkskruvslockar, vilka lågo pä 
axlarna.

Efter hovet kommo ” bergsmännen” , 
ett långt tåg av stora, vördiga, ståtli
ga karlar, klädda i knäbyxor, långa, 
mörka rockar, skor med spännen och 
hattar med vida brätten.

Till sist kommo ” gruvarbetarna” , 
ett ännu längre tåg, som inte var 
mindre intressant. Långa och gängli
ga figurer, magra och bleka, klädda i 
gruvdräkter, var och en bärande på 
axeln spett och spade. De gjorde ett 
nästan pinsamt intryck, så man kunde 
tänka, att de voro de verkliga gruvar
betarna.

Så var det lilla roliga förbi, och vi 
måste nu skynda till skolan för att 
hämta våra pinaler för att hinna till 
stationen i rätt tid. Och så kröp vi in 
i de skramlande vagnarna, som skulle 
frakta oss till Orsa igen.

*

Fotografierna äro från Bergslaget, Dala 
Fornsal ocli Gävle-Dala järnväg.
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FRÅN SKOLBÄNKEN

Reds brevlåda är sprickfärdig 
av alla Edra vårdikter, men in
nan vårpoeterna släppas fram, 
ber Red, få meddela att uppsat
sen, som saknade underskrift i 
förra numret, var skriven av 
Anna-Märta Grankolm, kla^s 3.

Kom ihåg:
1. Skriv blott på den ena si

dan av papperet!
2. Skriv namn och klass efter 

uppsatsen!
3. Teckningarna skola utföras 

på vitt papper och ifyllas med 
bläck eller hellre tusch!

4. Skriv namn och klass på 
baksidan av teckningen!

5. Gör Ditt allra bästa!
Och nio ta vi hatten av för 

Ketty Hansson och Hans Svan, 
vilka erövrat uppsatspris'en!

Skalderna och de övriga få 
nöja sig1 med att se sina bidrag i 
tryck. Tack allesamman för god 
hjälp under detta läsår!

VÅRDIKT .

Nu är det vår,
och snön åt skogen går.
Den får gå vart den vill,
bara lärkan snart kommer och slår sin

drill.
Snart trädens knoppar slå ut, 
och vintern köres, bort utan prut, 
och på marken slå sipporna ut.

Och solen skiner så varm och skön, 
och snart är världen åter grön.
Barnen leka. i solens sken,
och fåglar flyga från gren till gren.
Och hela världen i blomning står.
Det är åter vår.

Två små fåglar satt i en lund.
De sjöngo om våren i morgonstund. 
Och solen sitter på fästet och ler 
och ner på den blommande jorden ser. 
Och våren hedras över allt, 
där förr varit vinter och kallt,
•och på marken blommor står.
Nu är det riktigt vår.

TJlla Garlstedt, kl. 3.

F:a P a l l i i s  Diversehaidel
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.

VÖLLBERSMÄSSA.
Snårt ire wöllbersmässa, Wi om 

draj i jop jen kåsa uppo åkrim. Yi 
addum jen sturån kåsa färår, men 
ånn brånn int mer än tjugu minutur. 
Nisses pappa sköt mi dinamit. Pöjker 
add sköte dem ö, men e smallint sö 
willt a dem. I år skari få kep sköte ik 
ö, a, mamma sagt. I ska ladd kwöttpa- 
tronor, å se skar i kast dem ajte kå- 
san, do smälle til, öse flog patronor 
upp i lufte. Dös patronor kum nid, sö 
i dem vel rödetör ö ijop plattadör. Wi 
ewum ajte glas, öse smällt e, ö do _bi- 
re öllör möjligör krumilurur.

Lennart Andersson, kl. 4.

VAD JAG HJÄLPER TILL MED 
HEMMA .

Hemma får jag göra så mycket. Om 
morgonen) när jag kommer upp, sätter 
jag på mig kläderna. När jag har 
gjort det, lagar jag mat. Dét går så 
bra för mig att laga mat. Sedan sätter 
jag fram maten, och vi äter. Far ar
betar i skogen om dagarna, så han 
måste gå upp tidigt om morgnarna. 
Då vi ätit, dukar jag av bordet och 
börjar diska. Det är mycket disk. 
När jag har diskat, blir jag så gläd. 
Men sedan måste jag bädda sängarna. 
Så skall jag tvätta och kamma mig. 
Sedan får jag gå till skolan. När jag 
har kommit hem från skolan, måste 
jag laga mat, tills far kommer hem 
från skogen. Han är så våt, när han 
kommer hem. Så byter han om kläder 
och sätter på sig torra. Sedan äter vi. 
När vi har ätit, diskar jag, och sedan 
sopar jag. Så får jag fara. ut och åka 
skidor. Det är så roligt. Men jag får 
inte vara ute lång stund. Då klockan 
är sju, måste jag in och laga mat. När 
jag har lagat maten, skall jag gå efter 
mjölk. Sedan jag kommit hem med 
mjölken, skall vi äta. Så skall jag bäd
da och diska. Jag är så glad, när jag 
har gjort ifrån mig allt.

Anna Olsson, kl. 6.

OM VÅREN.
Våren är den mest efterlängtade ti

den av alla årstiderna. Sipporna titta 
fram ur sina gömställen. Björkarna stå 
i knopp. I Lillån har det varit vild- 
svanor, som skulle flyga norr ut. Sta
ren har kommit, bofinken, lärkan, tal
trasten och sädesärlan.

Snön smälter och det blir vatten i 
alla diken och på åkrar, ängar och lin- 
dor. Barnen leker i vattenpussarna 
och dikena, Ibland händer det nog, att 
det når över stövlarna på dem. Då 
springa de hem till mamma och säga: 
’ O, mamma det var en pojke som 
knuffade mig i diket.”

Men mammorna förstår nog att de
ras odygds-påsar har pulsat i dikena. 
Då får de en tillsägelse. Och de lovar 
att inte göra så någon mer gång. Men 
det glömma de nog snart utav, och 
gör samma om igen.

Greta. Hed, kl. 4.

SNÖVIT OGII DEN UNDERBARA 
ROSEN.

Det var en gång en mycket rik och 
förnäm kung och drottning i ett rike, 
som hette Djurriket. Djurriket hette 
det, därför att det fanns alla slags 
djur där, såsom apor, gorillor, ormar, 
lejon, tigrar och många slags fåglar
m. m. Kungen i det riket var mycket 
viktig, ty han hade en dotter, som 
var så vacker, så rar och så snäll, så 
alla prinsar skrcvo brev till henne, 
och de stredo om, vilken som skulle 
gifta sig med henne. Den vackra 
prinsessan hette Snövit, Snövit beslöt 
en dag, att hon skulle gå ut i skogen 
och plocka blommor. Hon kom in i 
skogen, och där fick hon se, att det 
växte många olika slags blommor. Men 
mitt ibland alla blommorna stod det 
en mycket vacker och underbar ros. 
Den var så vacker, så Snövit tyckte, 
att vackrare hade inte kungen i sin 
stora trädgård. Hon måste absolut ta
ga den. Men just som hon skulle bry- 
tea av stjälken på den, hörde hon en 
röst ifrån rosen, som sade: ” Kära, 
vackra prinsessa, du är den enda, 
som tänker bryta av min stjälk. Aldrig 
har någon brytt sig om mig, min 
stackare. Bryt nu av stjälken, så får

Examenskläder
av bästa fabrikat passande 
gossar och flickor.

Allt i riklig sortering.

EMMA OLSSON
Tel. 125. ORSA. Tel. 125.

T e c k n i n g  a v  

Betty Eriksson, kl. 3.
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du se, vad som händer!”  Snövit gjor
de, vad som befalldes, och framför 
henne stod i stället för rosen den 
vackraste prins, hon hade sett. Hon 
tänkte, att det måste nog vara en 
mycket förnäm prins. ” Hur har du 
kunnat vara en ros? Har någon för
vandlat dig till det?”  ” Jo” , sade 
prinsen, ” kom och sätt dig här, så 
ska jag berätta hela historien för dej.”  
” Jo, ser du,”  började han, ” jag har 
varit ros i två år nu. En vacker mor
gon, när solen höll på att gå upp, tog 
jag mig en promenad ut i skogen. 
När jag kom hit, mötte jag en gammal 
häxa med en lång näsa. Hon gick 
och sjöng någonting, men det kunde 
inte jag höra. Men när jag var en bit 
bakom henne, sade hon, att jag skulle 
vända, om och följa med henne hem. 
Det ville jag förstås inte. Då blev hon 
så arg, så hon förvandlade mej till en 
ros.”  ” Jag heter Snövit, men vad he
ter du?”  frågade Snövit. ” Snövit, ja, 
det var ett vackert namn. Jag heter 
prins Harald,”  sade prinsen. Några 
dagar efter, sedan Snövit funnit prins 
Harald, var det ett stort bröllop i 
Snövits fars slott. Det var Snövit 
och Harald, som gifte sig. Det bröl- 
loppet räckte i sju dagar, som vanlig 
sed är i Djurriket, när någon prins 
och prinsessa g ifte , sej. Någon tid 
därefter dog Snövits far, och då blev 
Harald kung och Snövit drottning i 
det riket. De två levde mycket lyckli
ga ända till sin död.

Ketty Hansson, kl. 6.

EN HEMSK DRÖM.
En natt drömde jag en underlig 

dröm. Jag drömde, att jag var i sko
lan, och att inspektörn kom. Jag tala
de om för Rut, och hon blev så rädd, 
att hon började gråta, för hon hade in
te städat i bänken, men hon slutade 
gråta sen. När jag vaknade på mor
gonen, låg jag i min soffa, och jag 
gick upp och klädde på mig. Sedan 
gick jag till skolan.

Annie Hansson, kl. 3.

VÅR HÄST.
Vi ha en häst. Till färgen är den 

svart. Han heter Munter. Då pappa 
ger honom havre, så äter han. Han 
tycker det är så gott, så då han äter, 
sparkar han. Då någon går in i stal
let och ger honom någon mat, så tit
tar han till dörren och gnäggar. Då 
pappa har lastat på något och skall 
fara, då springer han, innan pappa, har 
tagit i tömmarna. Vår häst är

VÅREN.
Nu kommer våren, 
det knoppas i snåren.
Snön börjar smälta bort.
Det blir bart inom kort.

Blåsippan kommer på visit.
Solen hälsar : Välkommen hit !
Ja, solen den värmer så skönt, 
och lövet börjar bli grönt.

Vårbäcken hoppar över stock och sten, 
men inte river den sönder några ben. 
Då porlar och sorlar vattnet så klart, 
fastän det inte är riktigt bart.
'Alla blommor klädas i sin skrud. 
Kanske någon av dem i år blir brud. 
Alla dansa, och ropa: ” Nu är våren här, 
den som för oss alla är så kär!”

Ett vårtecken är då helt visst, 
kulspelningen först och sist.
Flickorna kring bollen sig ringa 
sedan de leka och springa.

Gun Carlsson, kl. 5.

sexton år.
Erik Lundell, kl. 3.

Bengt liudfeldt, kl. 6.

VÅREN.
Nu har våren kommit, och det tyc

ker jag är så bra. Solen lyser hela da
garna, och snart är snön borta. På 
sjöarna smälter isen, och den blir tun
nare för var dag, som går.

Flyttfåglarna ha också börjat kom-

och på morgonen, när jag vaknar, sit
ta de i träden och kvittra. Den enda 
flyttfågel, jag har sett i år, är staren.

Blommorna våga också titta upp ur 
sina gömslen. Tussilagon har börjat 
lysa med sin gula färg efter dikeskan
terna, och en dag voro jag, Lisa och 
Doris bort och plockade blåsippor, 
men de voro så små ännu.

I dikena har vårvattnet börjat for
sa, och på vägarna är det stora, vatten
pussar, som småpojkarna springa och 
leka i. I skolan spela pojkarna kula, 
och vi flickor bolla.

Det dröjer nog inte så länge, förrän 
löven på björkarna spricka ut, och 
sjön går upp, och då vet man, att 
sommaren är nära.

Britta Simonsson, kl. 6.

POJKEN, SOM INTE VILLE  
TVÄTTA SIG.

Det var en gång en pojke, som 
aldrig tvättade sig, förrän mamma 
tvingade honom till det. Han hette 
Bo. På morgonen, när han vaknade, 
sade mamma, att han genast skulle gå 
opp, för det kom främmande. Det 
värsta Bo visste var, när han skulle 
tvätta sig. Han skyndade att sätta på 
sig kläderna och sprang ut, innan mor 
såg honom. Hela förmiddagen lekte 
han, och han blev så smutsig, att man 
kunde ta honom för en neger. Det 
hade just nu kommit en cirkus till 
byn, där Bo bodde. Bo gick dit för att 
se på. När cirkusföreståndaren såg 
Bo, trodde han, att det var negerpoj- 
gen Jim. Han tog Bo med sig in i 
tältet och gav honom stryk, därför att 
han inte hade passat tiden. Så fort 
Bo hann, sprang han hem. Nu ångra
de han, att han inte tvättat sig. Där
efter tordes Bo aldrig gå ut, utan att 
han hade tvättat sig.

Rut Spegel, kl. 6.

OM JAG VORE LAGÅRDS- 
PIG A .

Om jag vore lagårdspiga, skulle jag 
vara så snäll mot alla djur. Först om 
rnornarna säger jag åt drängen, att 
han skall ut och mocka. Sen skall jag 
ge korna mat. Och då är det dags att 
mjölka korna, som jag har. När jag 
mjölkat färdigt, går jag in och silar 
mjölken och separerar, så att jag får 
grädde. När klockan är omkring tio 
går jag ut och ger dem hö och vatten. 
Och jag vill sjunga för dem. När 
klockan är 1/2 4, ger jag dem agnar, 
vatten och melass. Det skall jag blanda 
ihop. Till sist mjölkar jag korna igen, 
och då får de nytt strö att ligga på 
till natten och halm att äta. Jag skall 
ha. rent och snyggt i min ladugård.
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SKATAN SOM BLEV FOSTER
MOR.

En sommar lade Erik två höns
ägg i ett skatbo. Så tog han bort två 
ägg för skatan i stället. När skatan 
hade ruvat på 'äggen i tre veckor, vo
ro ungarna utkläckta. En dag där
efter, när mamma gick ut i ladugår
den, hörde hon, hur det pep i tallen, 
där skatan hade boet. Erik kom hem. 
Då talade jag om för honom, att det 
pep i tallen, när mamma gick ut i la
dugården. Då gick Erik in efter kor
gen, som han skulle ta kycklingarna i. 
I korgen hade han ett skinn, som var 
ludet på ena sidan, och där inne 
skulle kycklingarna vara. Så gick Erik 
och tog kycklingarna. Han satte 
korgen på en stol, öppnade locket, och 
solen sken ner i korgen. Ibland kröpo 
de fram ur skinnet och lade sig uppe 
på det, där solen sken. Jag tyckte, de 
voro så rara.

Greta Bäcker, kl. 3.

SKIDTÄVLINGEN.
I år, när vi hade uttagning i skolan, 

blev jag etta, Stig Johanson och Ing
var Smiss tvåa och Sigurd Bäck trea. 
Jag körde på 11 minuter och 40 se
kunder, Stig och Ingvar på 12 minu
ter och 10 sekunder och Sigurd på 12 
minuter och 25 sekunder. Av-flickorna 
kom Ingrid Ferlander, Mary Brus och 
Göta Lingren med. Någon vecka efter 
uttagningen skulle vi opp till Slätt
berg i skoltävlingen. De pojkar som 
blevo uttagna i vår klass fick åka bil 
mod Sigurd Bäcks pappa. När vi kom 
opp till Slättberg, var där några 
Ilansjö- och Slättbergspojkar. Vi fick 
vara i skolan ganska länge, men så 
blev starten. Jag fick stårta allra, sist 
med två flickor. ” Färdiga, g å !”  Nu 
gick starten. Jag satte av, allt vad jag 
kunde. Jag vart litet före flickorna, 
men just som jag skulle åka in i spå
ret, satte den ena av flickorna fram 
skidan, så att den åkte över trissan på 
min skidstav. Jag tappade staven men 
tog strax upp den och fortsatte, men 
när jag kom ut på en åker, tappade 
jag åter staven. Jag blev efter flic
korna, men jag drog sakta igen, och 
så åkte jag om sista flickan. Jag åkte 
så ifrån henne, men den andra flickan 
var det värre att åka om. När jag var

alldeles inpå henne, satte hon upp hög
re fart. Jag kunde heller inte åka om 
henne. De sade, att spåret skulle va
ra svårt, men det var bara en backe i 
spåret, och den var inte alls svår. När 
jag kom i mål, kom Mårten Olsén med 
min rock. Jag gick in och fick bullar 
och mjölk. När jag druckit ut mjölken 
och ätit opp bullarna, tog jag en apel
sin som jag fått av pappa. Det dröjde 
länge, innan lärarna räknat ut tider
na. Under tiden klottrade de på tav
lan. Men så kom tiderna. Av oss, som 
körde två kilometer, vart Erik Rask 
etta av pojkarna och av flickorna Gö
ta Lindgren i vår klass. Vi fick tred
je lagpris. Så fick vi gå opp och visa 
oss för dem, som stod nere i skolsalen. 
När allt var slut, åkte jag på skidor 
hem. Jag frös hemskt, men hem kom 
jag. •

Jan Erik Broberg, kl. 4.

ETT MINNE FRÅN SMÅSKOLAN.
I småskolan upplevde man många 

både roliga och sorgliga äventyr. En 
gång minns jag, att jag skulle bära in 
ved åt lärarinnan. Jag tog två vedkor
gar med mig och gick till vedboden. 
Där var det mycket ved. Jag hade inte 
plockat länge, förrän veden inne i ved

boden började rasa ned. Veden rasade 
över vedkorgarna långt ut på gården. 
Jag började plocka in veden igen, men 
då ringde det. När jag kom in, låg det 
på bänken 10 öre, som var min. avlö
ning. När vi slutat skolan för dagen, 
fick jag plocka fram korgarna, ploc
ka ved i dem och gå in med dem.

Reidar Carlskon, kl. 6.

VÅR.
Nu är det tö.
Bort far all snö.
Löven spricka ut.
Fjäriln kryper ut, 
ur sitt trånga läge.
Nu så kommer våren,
Nu är våren här.
Axen börja gunga.
Fåglar börja sjunga.
Bofinken bygger bo 
i ro för alla andra.
Lall la la lall la la!
Barnen börja leka.
Jäntor börja blåsa sitt: hodelo 
Humlan börjar surra.
Katten börjar kurra,.
Lärkan börjar drilla,
Pojken metar silla den lilla.

Gunhild Byrén, kl. 3.
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TECKNING av Ivar Dahlin, kl. B.

VÅRDIKT.
Nu är våren här
med blommor här och där.
Nu knoppas både blommor och blad, 
där de stå i rad vid rad.

Nu har staren kommit.
Han sitter vid sin gamla holk.
Han sjunger på en visa 
för både land och folk.

Nu kommer svalan flygande på si
na vingar

och upp på taket hon sig svingar. 
Snart börjar hon att bygga bo, 
där hon sover i lugn och ro.

Nu har kornet börjat gro, 
som förut låg i djupan ro.
Snart det växer till ett strå
och överst därpå en liten fjäril ses

gå.
Erik Pettersson, kl. 6.

VÅR SISTA SKOLBIO.
Vår sista skolbio den var väldigt 

rolig. Det första vi fick se, var slalom
åkning i fjällen. Det var så fint att se, 
när de gingo upp i en lång rad, och de 
klättrade alldeles efter varandra. När 
de åkte ned, gick det väldigt fort. Då 
var det en karl, som visade dem, hur 
de skulle åka. Så åkte en och en ned, 
fast det var somliga som inte gjorde 
riktigt. Karlen sade, att de var allde
les för stela i benen. Då visade karlen 
dem igen, och när de åkte, så sa han, 
att de skulle lägga hela tyngden på 
den skidan, som de svängde med. Så 
for de i en lång rad ner och skulle ha 
rast. Så for de upp igen och åkte.

Det andra, vi sågo, var en dag i en 
bondgård i Södermanland, och bond
gården hette Myrbacka. Det var tidigt 
på morgonen. Drängen och pigan hade 
nyss kommit upp och höllo på att dric-

Klädkontot har 
blivit billigare

sedan vi börjat köpa endast kvali- 
tetsvaror. De ha bättre stil och 
hålla längre. Vi ska’ tala oan för 
våra vänner huru verkligt kick' 
och billigt det är att göra alla 
klädköpi hos

Hanssons, Orsa.

Från småskolan.
VÅREN.

” Om våren, om våren då är det allra
bäst,

då ha vi så roligt och leka allra mest.”
Så snart snön har börjat smälta blir 

det vatten i alla diken. Då är vi där 
och plaskar med våra träbåtar och 
har så roligt. En dag då vi gick hem 
från skolan gick Lillebror och jag till 
Brants vedskjul och tog var sin bark
bit och yxade till båtar. Så gick vi 
till diket och släppte dem. Men de för
svann under snön. Vi såg dem aldrig 
mer.

I stordiket ha vi byggt en damm. 
Där tänker vi ställa iordning en såg. 
Det blir Oljonsbyns första sågverk.

I går for vi några stycken ner till 
Brunänget för att plocka blåsippor. 
Men där fanns inga för andra hade 
varit där före oss och plockat av dem. 
I stället plockade jag några hästhovar 
som jag hittade.

Än har det inte kommit just några 
vårfåglar. Jag har bara sett en ensam 
ärla på stugutaket en morgon. Så har 
jag1 sett att skatorna har börjat bygga 
bo. I går stannade jag och såg; på hur 
de flög fram och tillbaka efter kvistar. 
De har boet i en björk hemma hos 
Lilly.

Det är just inget vidare vackert ute 
än. Marken är brun och träden svar
ta. Här och där är det litet snö kvar. 
I dag regnar det. Dropparna på träden 
liknar pärlor. När solen kommer fram 
försvinna de, och då kanske träden bli 
gröna.

Hans Svan, kl. 2.

ka sitt morgonkaffe. Då kom katten, 
och han hade varit ute på fältet och 
jagat råttor, och nu tänkte han, att 
det skulle vara gott med litet mjölk. 
Då gick han in till pigan, och där fick 
han mjölk. Så gick pigan ut i ladugår
den och mjölkade kossorna, och drän
gen gick och skötte hästarna. Nu ha
de de vaknat i den andra gården ock
så, där inte pigan och drängen bodde. 
Där var det tre barn och de hette Sti
na, Per och Lena, och de höllo på att 
kläda på sig. Då sade mamma till Sti
na, att hon skulle säga åt Per och Le
na, att de skulle skynda sig, för fru
kosten var strax färdig. När de hade 
ätit, så gick husbonden bort och tog 
två hästar och spände dem för en 
kärra, för de skulle ut på fältet och 
skära. Så stego barnen och de andra 
upp i kärran, och så bar det iväg. När 
de hade åkt ett stycke, så kom grann
pojken springande och frågade, om in
te han också fick följa med, och det 
fick han. När de kommo fram, så ste
go de av och började skära. Så skuro 
de av ett stort fält, och så fingo bar
nen hjälpa till med att ställa upp kär
varna i små högar, så att de skulle

(Forts, å sid. 16.)

NÄR JAG VAR TILL MAJ-BRITT.
I går var jag till Maj-Britt. När jag 

kom till henne så var hon ute och bol
lade. Då frågade hon om jag ville va
ra med henne och bolla. Då sade jag 
ja. Jag tappade så snart. När vi hade 
bollat en stund sade Maj-Britt att vi 
skulle draga ned mössorna på varand
ra när vi bollade. Det gjorde vi. Men 
då kunde vi inte taga bollen. Då sluta
de vi att bolla.

Anna Snabb, kl. 1.

NÄR JAG VAR PÅ LASARETTET.
En gång då jag var i skolan lekte vi. 

Då ramlade jag och bröt av mig benet. 
Då fick jag komma på sjukhuset. Och 
om några dagar kom ett stort paket 
från kamraterna i skolan. I ena pake
tet var det vindruvor, chokladcigaret
ter och karameller. I det andra pake
tet låg det en banan, äpplen, bokmär
ken, choklad, penna och färger. Jag 
tyckte det var så roligt. Så att jag 
blev fort frisk.

Tore Dahlén, kl. 2.

BLÅSIPPOR.
I går var jag, Dagny och Gunvor 

nere i Matslovahagen och plockade blå
sippor. Där var det så många blåsip
por. Jag räknade mina, och det var 
120 stycken. Gunvor hade också 120 
blåsippor. Det var så roligt. Vi gick 
runt hela hagen. När vi plockat en 
lång stund gingo vi hem och satte blå- 
sipporna i vatten.

Gulli Spännar, kl. 2.

VÅR FLYGNING.
I söndags kom Pelle till mig, han 

hade sin Tummeliten med sig, och jag 
gick in efter min. Sen gick vi ut på 
,lindan. Då släppte Pelle iväg sin ma
skin och den gick så högt. Men då 
fastnade den i en björk. Sen gick vi 
efter en stege och tog ner den.

Carl-Erilc Berg, kl. 2.

LÄRKAN OCH HENNES UNGAR.
Lärkan har inte sitt bo uppe i trä

den som de andra fåglarna. Hon har 
sitt bo ute på åkern. Där mår hon så 
bra med sina ungar. Hennes ägg är så 
lik marken. Om någon tänker ta äggen 
för henne, så hittar de inte dem. På 
sommaren är hon också så glad. Lär
kan och hennes små de trippa så lätt 
pa ta.

Maj-Britt Svennar, kl. 2.

P assa  tillfället!
Kaffekoppar, fajans ..........  1.50 1 /2  ds.
Kaffekoppar, äkta . . .  2.— , 2.50 1 /2  ds.
Tallrikar, fl. granit ..........  1.75 1 /2  ds.
Dricksglas fr......................... — .50 1 /2  ds.

L U N D B L A D S
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Ring 306
Vid beställningar av tid för Permanent- 

cndulering coh hårets övriga vård.

GOTA LILJAS DAMFRISERING

Läskedrycker o. W ic lp lte n
från

STORÄBRO BRYGGERI
rekommenderas.

Pingst-, Konfirmations- o. 
MORSDAGS KORT

i stor sortering
Orsa Tobaks &  Pappershandel.

Ivöp det som behövs av Blommor, Frukt 
och Grönsaker hos

Anna-Lisa P.
Tel. 49.

Alltid prima varor till billigaste priser.

Köp K o n f i n i a t i m s i r e t
till pojken eller flickan hos

Urmakare Gust. Helgeson
A. Löhfs gård (f. d. Lagrelius)

Vårnyheter inkomna /  /  /
HATTAR.
Klänningar fr. 4.50 till 50 kr. 
Blusar, Kjolar, Jumpers. 
Strumpor, Handskar, Vantar.
A llt för Konfirmander

i stor sortering till låga priser hos

K. J. DAHL
Tel. 191 Orsa.

R akn ing  och  
klippning

utföres omsorgsfullt och billigt,

A. S T E N B E R G
Trunna.

E. NILSSONS 
Skrädderi

REKOM M ENDERAS.

Erik Wesst röm
Ut f ör

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

Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstelefon 119.

BAM BUM ETSPÖN sätjas billigt
Även övriga redskap för kast- 

och flugfiske finnas hos

BROR LENNER
Tel. Mässbacken 49.

SKOLNYTT
Orsa folkskolestyrelse 

har nu godkänt byggnadskommitténs 
förslag om att inreda en del av källar
våningen i Kyrkbyns folkskola till lo
kaler för sanitära ändamål. 
Inackarderingspriset 

för skolbarn är från och med den 1 
april 1 krona per dag enligt skolsty
relsens beslut vid aprilsammanträdet. 
Kantor E. Göransson 

har beviljats tjänstledighet även un
der kommande hösttermin.
En tolv års pojke

har genomgått folkskolans sex klas
ser, och hans målsman begär nu hos 
Kungl. Skolöverstyrelsen, att pojken 
skall få avgångsbetyg. Folkskolinspek
tören, som skall säga sin mening här
om, har i anledning härav begärt upp
lysningar av skolstyrelsen om familjens 
ekonomi.
” Några nyttiga levnadsregler”  

har skolstyrelsen beslutat köpa 1,000 
ex. utav för att utdela till skolbarnen.

Orsa hantverksförening
har beslutat ge sin styrelse i upp

drag att undersöka intresset och möj
ligheterna för bildande av en hem
slöjdsförening i Orsa. Hantverksföre
ningens ordf. är guldsmed Rich. Thor- 
by, till vilken alltså intresserade kunna 
vända sig.

Något om undervisnings
väsendet i Orsa . . .

(Forts. fr. sid. ?.)■
Mycket strängt övervakades barnens 

seder och uppförande. Vanarter och 
lättja straffades, dock, som det hette, 
lämpligt och med vishet. Fliten och 
dygden uppmuntrades oeh belönades 
esomoftast. Fattigkassan inköpte böc
ker, t. ex. psalmböcker, som förärades 
vederbörande, och det var en belöning, 
som uppskattades ofantligt på den ti
den.

Som allmänt omdöme om skolväsen
det i Orsa fram till 1820 kan sägas, 
att förhållandena här voro bland de 
bästa. Det fanns visserligen ännu en
dast två sockenskolor, i Kyrkbyn och 
Skattnngbyn, men i nästan varje hy 
fanns det byskolor. Dock förekom ju 
även stora brister. Lästiden var ju för 
för kort, och kvalifiserade lärarkrafter 
ute i byarna funnos ej heller. Med un
dervisningsmateriel var det också då
ligt beställt.

Folkmängden i socknen var 1813 
3,529 oeh barnantalet i åldern 6— 15 
år 621. Flera skolor oeh lärarkrafter 
(hade därför behövts, men på grund av 
allmogens bristande förmåga i ekono
miskt hänseende kunde då icke vidta
gas några förändringar utan fick vid
gade anstalter för undervisningsväsen
det här i Orsa bero av en lyckligare 
framtid. Joli. Boström.

Punktal

Moderna

GLASÖGON
med noggrann 
tillpassning.

Läkar recept exp. omg.

H E R R H A T T A R ,
svarta, 1 : 95 , pr styck. 

Sportmössor, mans- 1: 65, Spcrtmössor, 
pojk- 1 : 45, K uddstopp, i pkt om 1 kg. 
1 : 50, Fjäder, (Dun) i pkt om 1 kg. 1 :95, 
Damstrumpor,. silke 3 :2 5 , 2 :35 , 1 :95 , 
1 :65, Corsetter, Corseletter, Snörliv, 
Bysthållare, Strumphållare, Linnen m. 
m. Damfoindor, prima kval. pr pkt 1: —, 
m. m., m. m., till billigaste priser hos 

Centralboden, Orsa.
(Bazar & Kortvaruaffär) Tel. 298.

Elektriska sp isar
Kokplattor och Bakugnar.

MORA— ORSA E LE K TR IS K A  AFFÄR

Renovera Eder CYKEL
hos

E. HELLSTRÖMS Rep.-verkstad.
Tel. 217.

Däck, Lyktor samt övriga delar i lager.

Basturökt rullskinka 
och  sidfläsk ^

$ f e *

Matvaror
Specerier
Manufaktur

Per Wikners Diverse
handel — Holen.
E t a b l e r a d  l 8 8  0.

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

ORSA RINGCENTRAL
Telefon 299.

L å t r e p a r e r a  SKO D O N EN

E. NORLING.
Omsorgsfullt arbete. Moderata priser.

SKOREPARATIONER
utföres omsorgsfullt och billigt.
E. Bergman, Trunna.

GYNNA DENNA TIDNINGS 
ANNONSÖRER!
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Bad är hälsa

är öppet t. o. m.'den 12 juni på vanliga 
tider. Därefter är det stängt- till den 
27 aug.

Badhuset i Hansjö
hålles öppet:

FREDAGAR 5—9 för DAM ER. 
LÖRDAGAR 4—9 för HERRAR.

Beställningar mottagas. Tel. 145 b.

Badhuset i Holen
hålles öppet LÖRDAGAR kl. 4—9 e. m.

Beställningar av skolba-d tel. Holen 25.

T R Y C K S A K E R
för handel ocli privat bruk. Omsorgsfullt. 

Billigt. Konfirmationskort (även 
med namntryck.)

Beckmans Tryckeri
Tel. 247.

Cykelspekulanter!
Innan ni köper Eder cykel, vänd Eder 

till undertecknad försäljare av ” Sva
lan” , ” Orsa” och ” 0 . K. Lyx” -cyklar.
Såväl kontant som på förmånliga avbe
talningsvillkor.

Harald Erikssons Cykelverkstad, 
ORSA. Tel. 156.

A lla  t id e r s  C YKEL

" B  R A G
Bekväma avbetalningsvillkor. 

Begär katalog.

FIRMA ERIK STRÖM, Orsa
Tel. 258.

M O N A R K
En svensk kvalitetscykel. 
S P O R T A R T I K L A R .

LIFS S P O R T A F F Ä R
Tel. 281.

Nytt i Hattar ocli Klänningar
nu inkommet samt stor sorte
ring i alla sorters handarbeten.

HANNA M ÅNSSON & Co.
Tel. 4.

ERIK LUNDINS
Motor- &  Reparationsverkstad

Tel. 302 ORSA Tel. 302.
Alla slags reparationer och mekaniska 

arbeten utföras.
Spécialité: Svetsning.

En av oss svetsad sak blir jämngod 
med en ny.______________________________

Flyglitteratur
i Orsa Godtemplares Folkbibliotek.

A m u n d s e n, Roald, Över polhavet.
A n d r é e, Giösta, Sandviks flygning till 

Kap.
A n d r é ,  iSj t r i n d b e r g, F r ä n k e l ,

Med Örnen mot polen.
B j ö r k v a l l ,  Kurt, Ensam över Atlanten. 
B j ö r n s j ö, E., Motorlära.
B r e m e r ,  Wäinö, I  sportplan över fyra 

världsdelar.
G u l l b e r g ,  Torsten, ‘Svenska vingar. 
L i n d b e r g h ,  Anne Morrow, Norröver 

till orienten.
L i n d b e r g h ,  Charles A., ” V i” , min ma

skin och jag.
L i n d h o l m ,  Marshall, Flyga är mitt 

yrke.
L u n d b o  r g, Einar, När Nobile rädda

des.
M a l m e r, Ivar, Teoretisk flyglära.
M a r t i n, Harald, Modellplansflygning. 
M a r t i n ,  Harald, Luftens besegrare. 
M a r t i n ,  Harald, Flykten över Atlanten.

Atlantflygningarnas historik intill 1936. 
N o b i 1 e, Umberto, Med Italia från Rom 

till Nordpolen.
S ö d e r b e r g ,  Nils, Praktisk flygläira. 
T h o m a s ,  Lowell, Världsomflygningen. 
Tidens kalender, årg. 1935, Harald Martin, 

Hur man flyger.
- Å n g s t r ö m ,  Tord K ., Om flygning och 

Luftfart.
Å n g s t r ö m ,  Tord K., Flygmaskinen. 
F o r s s l u n d ,  Jöran, Män och vingar.
V  i c t o r i n & F o r s s l u n d ,  Boken om

flygning.
V  i c t o r i n, Harald, Örnungen.
V i c t o r i n, Harald, Örnungen blir flyg

skeppare.
Z a- c h é, Alvar, Gryningseskadern.

*
MORS DAG. Lindblads. Pris 50 öre.

Det traditionellt vordna häftet till 
” Mors dag”  finner jag i år vara bättre än 
föregående. Bara en sådan sak som Gun
nar Mascoll Silfverstolpes dikt M o d e r n  
gör häftet värt att köpas. Dessutom inne
håller det fyra iberättelser, bl. a. en av 
Axel Hambraeus: En historia om Arne och 
hans mamma och tant Elna och en korg 
maränger. — Häftet är bra att ha för Mors 
dags-fester. K. W.

WILLY FALKMAN: Kabadiamanten.
P. A. Norstedts & Söners Förlag. Pris 
häft. 4: — ; kart. 4: 75.

Författaren skildrar en resa, som han 
gjort med en s. k. pilgrimsbåt till Arabien. 
Han är en utmärkt berättare och en duktig 
fotograf. Läsaren får sina geografiska och 
historiska kunskaper om Orientens länder 
ooh folk betydligt ökade. Men boken är 
icke blott en vanlig reseskildring utan läven 
en verklig äventyrsbok. Redan på första 
sidan fångas ens intresse, och med stigande 
spänning följer man händelserna.

Författaren säger själv, att det är en be
rättelse för pojkar. Ja, alldeles säkert är 
det en .utmärkt pojkbok, som varje pojke 
läser med förtjusning, men också en bok, 
som även flickor och för resten män och

Hemvist tör turister
—  utflyktsmål B
för o r s a b o r  ^

Brandts Vilohem och Pensionat
Rikstelefon 173.

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

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

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata priser.

Grevgårdens Matsalar
Gott bord. Förnämligt matställe.

Trädgårds ser veri ng. 
innehavare: ANNA PETTERSSON. 

Telefon 132.

Hugos Konditori
REKOMMENDERAS.

Tel. 318.

F r y k s å s g å r d e n
fest- och familjemiddagar

rekommenderas 
Tel. 255 a.

FRELINS KONDITORI
Tel. 27.

M k iM l ä r
—  FRYKSÅS —

hälsar gäster välkomna fr. 1 juni. 
Helpension 4 å 5 kr. per dag.

V  å r n y 11.
Stor sortering i DAMHATTAR ocb 
MÖSSOR samt BARNSAKER m. m.

MODEATELJEN
Tel. 286 ORSA Tel. 286

Pryd hem m et med 
I b lom m or till Pingst!
Rikhaltig sortering i årstidens blommor. 

Frukt, Grönsaker m. m.

O. LINDQVISTS
F R U K T . & BLO M STERHANDEL. 

Tel. 92 och 120.

K a f f e s e r v  iser
med ett dussin koppar Kr. 8: — .

H E L L S É N S .

Franska bröd
smaka bäst varje morgon från

WIENERBAGERIET, Orsa.
Tel. 68.
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S o m m a r e n s  CAMPINGFARD BLIR LYCKAD
om Ni köper Eder utrustning hos oss. Stor sortering av

VELOCIPEDER ” Nordstjeman” , ” Hermes” , ” Crescent” . T Ä L T 
RYGGSÄCKAR . CAMPINGKÖK - BESTICK - FOTBOLLAR - 

FOTBOLLSSKOR - BENSKYDD.

Birger Olssons Järnhandel, Orsa Telefon Namnanrop

Konfirmations- &
Exam ensporträtt

beställer Ni förmånligast hos T EG MANS
Se vara skyltfönster I

Ateljé Tegman
Telefon 93.

Fotbollar 9
Färska bläsor, dobbar, skor, ben- och 

knäskydd m. m.
OBS.! FOTBOLLSSKOR T IL L  

R E K LA M P R IS .

Nya Järnhandeln.
Tel. 252. - ORSA.

ALB. PETTERSSONS
Sadelmaken. - Tapetserareverkstad. 

Telefon 164.
Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser på beställning. 
'O bs.! Markiser tillverkas.

B i l l i g a  p r i s e r .

Byggnadssnickerier, 
Butiksinredningar, 
Trappor m. m.n Enå Snickerifabrik Telefon 78

Telefon 78.

kvinnor i vilken ålder som helst finner nöje 
i att läsa. Utan tvekan rekommenderas 
boken för såväl folk- som skolbibliotek.

E. K.
BI BER B. LAjGEIRQUIST : Shanghai Joe.

P. A. Norstedt & Söner. Pris: häft.
3 : 75, kart. 4 : 50.

En äventyrsskildring från Sydamerika, 
hurtig, omväxlande och alltigenom spännan
de. Boken kan med nöje läsas av både gam
mal och ung men rekommenderas särskilt 
till skolbibliotek, där dess plats på hyllan 
säkert ofta kommer att stå tom. . ,,

INTE VAR DET GRABBENS FEL, 
IN T E ’ !

Ingemar berättar för kamraterna: ” Jag
hade inga fjädrar till indiandräkten. Då 
tog jag fjädrar ur stjärten på tuppen.”  

Lärarinnan, som gått förbi, får höra 
detta och frågar med bävande hjärta: ” Men 
gjorde du verkligen det, Ingemar?”

Ingemar: ” 'Nej, jag bara tog tag i fjäd
rarna. Det var tuppen som ryckte sen.”

En som stannar och 
en som går.

ANDERS MONTELIUS
fyller 60 år den 26 juli. Men då Mon- 
telius står kvar i tjänsten minst 1 år 
till återkommer Orsa Skoltidning läng
re fram.

Skolbänken . . .

(Forts, från sid. 13.)
torka. Därefter fo-ro de till ett annat 
fält och lastade fulla kärran med kär
var, som var torra. Så lyfte drängen 
upp barnen i lasset, och så foro de 
hem. När de kommo hem, så tröskade 
-de, men barnen hade annat att göra. 
De gingo bort till trädgården, och där 
plockade de ner de mogna äpplena. 
Därefter gingo de bort till dem, som 
höllo på att tröska och bjödo dem på 
äpplen. Sedan gingo de in och åto 
middag. Så var arbetet slut för den 
dagen. När kvällen kom, så gingo alla 
barnen till vila, men mamma och pap
pa sutto uppe litet längre. Ute sken 
månen så vackert, hunden satt bunden 
vid hundkojan och vaktade, och kat
ten gick ut på nya råttjakter.

Så kom det sista och det var Musse 
Pigg, och den var så rolig.

Agnes Agdur, kl. 4.

” Nykterhetsfolkets dag”  firade lo
gen nr 922 Orsa av JOGT en högtid
lighet, varvid bl. a. förekom utdelning 
av diplom av 50-årigt oavbrutet med
lemskap i Godtemplarorden till fru 
Anna E lf ner, fröken Ida. Larsson, kon
traktsprosten Otto Berggren och fabri
kör And. Frelin. Diplomutdelare var 
Ordenschefen i Sveriges storloge av 
IOGT, folkskollärare Ernst Strand
man, Karlstad

E. NORDLAND
har fått ordinarie anställning vid 
Stockholms folkskola. Kollegerna- tacka 
för gott kamratskap och Orsa Skoltid
ning för värdefull medverkan.

O R S A  S K O L T I D N I N G
(iN :o 25. 15 maj 1937.) 

utgives av . Orsa Lärareförening och ut
kommer med min-st 4 nummer årligen.

Redaktör och ansvarig utgivare: Karl
Wennberg, Mässbacken. Tel. 43.

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

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

Redaktionskommitté : Hanna Belin,
Vångsgärde, Orsa. Tel. Holen 35. 
Hj. Hedman, Åberga, Orsa. Tei. 
Mässbacken 28.
Ernst Keding, Kårgärde, Orsa. Tel. 
Holen 25.
Lisa Ihrmark, Orsa. Tel. 154 
Axel Rosén, Hansjö, Orsa.

Upplaga: 1,600 ex.
16 Falun 1937. Dala-Tidningens tr. 322


