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S VENS K S J Ä L V B E S I N N I N G
Per Samuel Medén
* 1 oktober 1888, f  14 april 1941

För de flesta av denna tidnings lä
sare torde f. d. komministern i Skatt
unge församling —  kyrkoherden i 
Ramsberg —  Per Medén vara väl be
kant.

I ej mindre än femton år var lian 
verksam inom Orsa pastorat och gjorde 
sig därunder känd som en synnerligen 
nitisk Herrens tjänare, vilken tog sin 
uppgift som präst och själasörjare på' 
fullaste allvar.

Sin största insats gjorde han säker
ligen som predikant, dock inte såsom 
vältalare utan mera som förkunnare av 
det evangelium, vilket för honom per
sonligen blivit en källa till liv. Han ta
lade alltid utan koncept och kunde of
ta förefalla stapplande i framställ
ningssättet, men innehållet i hans pre
dikan präglades alltid av personlighe
tens inlevnad.

Till sin läggning var han tolerant 
mot oliktänkande i religiösa frågor,

_ vilket gjorde, att han ofta uppträdde 
som talare tillsammans med frikyrko- 
predikanter.

Under sin tid som komminister i , 
Skattungbyn ägnade han sig varmt och 
hängivet åt själavården i Finnmarken. 
Otaliga voro de resor efter häst, på 
cykel eller skidor han gjorde till de 
olika finnmarksbyarna. Och högtid 
blev det, när den enkle prästmannen 
kom och samlade byborna till skolhu
set för att, som han själv kallade det, 
»hålla en kort bönestund». Efter guds
tjänstens slut blev det vid sådana till
fällen ofta långa samtal med byborna 
om deras olika förhållanden i hemmet, 
om deras arbets- och utkomstmöjlighe
ter m. m.

Undertecknad, som i febr. 1927 till
sammans med Per Medén gjorde en 
skidfärd till Rosentorp och Kvarnberg, 
greps av förundran över, huru väl han 
kände alla byns invånare och deras 
skilda förhållanden. Att han var väl
kommen, syntes tydligt på den oför
ställda glädje, som lyste ur deras ögon.

Vid mitt första sammanträffande 
med den nu avlidne -— det var i dec. 
1925 —  yttrade han på tal om Finn
marken och dess folk: »Jag älskar des
sa enkla människor kanske Liera än 
mina övriga församlingsbor. Ty när 
man kommer dit upp, känner man, att 
fältet liksom ligger mera öppet för 
Guds ords utsäde.»

Så har också han gått till skuggor
nas värld! En efter en gå de bort!

I Orsa— Skattunge kommer säkert 
mången att med tacksamhet minnas 
Per Medén för vad han givit av per- 
sonlighetskristendom och varm hängi
venhet för kyrkans sak.

01. Ohlsson.

Medan krigets fasor sköljt över prak
tiskt taget hela vår världsdel, ha vi 
hittills fått sitta i orubbat bo. Vi upp
leva i allra djupaste mening en nåda
tid. Men om denna skall bli mer än en 
frist, så måste vi svenskar gå in under 
en ärlig självbesinning. Sker icke det
ta, torde generationers osjälviska arbe
te i det svenska kultursamhällets tjänst 
snart nog kunna visa sig vara till ingen 
nytta. Jag skulle vilja peka på en av 
de punkter, som vi måste dra fram till 
allvarlig omprövning.

Vi ha bakom oss en period av väl
stånd. Ända sedan lågkonjunkturen 
under förra hälften av trettiotalet har 
det inte varit svårt att få arbete. Och 
särskilt unga människor ha ofta haft 
lätt att få goda förtjänster. De ha där
för, där de icke behövt lägga ned tid 
och kapital på utbildning, haft mycket 
penningar att röra sig med. Icke säl
lan ha de bott hemma hos sina föräld
rar och där betalat endast en blygsam 
summa för sitt uppehälle. Verkligheten 
betygar också, att sista tidens ungdom 
haft mycket pengar att röra sig med. 
Och intet ont i detta. Frågan är bara, 
hur de använts.

För något över ett halvår sedan be
sökte jag en by i skogarna c :a sex mil 
härifrån. Vi kommo att tala om, vad 
ungdomarna hade för sig och hur de 
utnyttjade sin fritid. Vederbörande 
upplyste, att de på lördagskvällarna 
brukade resa ned till Orsa för att roa 
sig. På frågan, om de hade släktingar 
där nere, kom svaret, att de brukade 
ta in på hotell. Det är inte svårt att 
på ett ungefär rekonstruera deras sön- 
dagsdygn: biljett tur och retur, logi 
och mat för ett dygn, bil till Folkets 
park, inträde till Folkets park och bil 
därifrån. Med litet fantasi kan man 
föreställa sig, vad en sådan weekend 
skulle kosta. Och för något år sedan 
var det ingenting sällsynt, att ett 
gäng, som bodde ända till 20 mil från 
huvudstaden, gjorde en resa dit fram 
och åter med hyrbil för att se en lands- 
match i fotboll. Aldrig har väl svensk 
ungdom åkt så mycket bil och betalt så 
stora summor i inträdesbiljetter som 
under de sista åren. Lägger man till 
detta en i förhållande till inkomsterna 
ofta fantastisk klädstandard, så bör
jar bilden bli fullständig.

Och den magnet, som sugit till sig 
en alldeles onormalt stor del av det 
uppväxande släktets penningar, heter 
den moderna nöjesindustrien. Ty ung
domens behov av nöje och förströelse 
har hänsynslöst utnyttjats i detta så 
blomstrande affärsföretag. En rik flora 
av »artister» har växt som svampar ur 
jorden, och dessa fara nu från ställe 
till ställe och sprida välsignelse över 
vårt land. Den kabaré-, sketch- och 
uppträdandementalitet, som nu över
sköljer våra bygder, är till största de
len ett offer åt den renodlade dumhe
ten. och genom uppgifter, som nyligen

Av HELMER FÄLT

publicerats i pressen, ha vi fått några 
glimtar frän nöjeslivets stora fondbörs. 
Lin känd- svensk filmskådespelare begär 
för sig och sitt sällskap c:a 3,000 kro
nor för fem uppträdanden. Det är in
genting ovanligt, att två artister för 
en kväil betinga sig ett arvode på över 
tusen kronor. Och den sista modenyc
ken på detta område presenteras av en 
svensk skolflicka för ungefär 1,000 
kronor per kväll. Och på detta område 
är det mycket sällan den konstnärliga 
kvaliteten, som honoreras.

Här lägger det mognande Sverige 
ned sina penningar, här fostras de, som 
i morgon skola vara Sveriges folk. Här 
bindas de ungas intressen. Här skapas 
deras idealvärld, i den mån de nu ha 
någon. Här leker man för dem, sjunger 
man schlagers för dem, berättar man 
histoiver för dem, uppför man sketcher 
för dem: ett slags modern korvstopp- 
ningsapparat av väldiga dimensioner. 
Och förmågan till självskapad glädje 
och självverksamhet vissnar. Detta 
jämte kriminalmagasinen och den kolo
rerade pressen är livets andliga nöd
torft för en stor del av det unga Sve
rige.

Det har sagts, att vår ungdom hål
ler på att förlora sina ideal. Och sär
skilt inom vår största folkrörelse, ar
betarrörelsen, ha många klagat över, 
att de unga icke längre ha några ide
ella motiv. Ja, t. o. m,. frågan om de 
ekonomiska angelägenheterna överlåter 
man gärna åt andra. Det faktum, att 
de flesta ideella föreningar ligga i död
vatten, pekar också ät samma håll. Men 
de flesta reflektera icke över det för
hållandet, ana icke här en fara.

Med tämligen stor visshet ha vi en 
tid att vänta, då arbetslöshet och de
pression komma åter, då svårtider 
komma att tvinga de unga att avvara 
allt detta krafs, som de nu räkna till 
livets nödtorft. Hur komma de då att 
reagera ‘!

En ung människa reagerar snabbare 
och mera radikalt än den mogna män
niskan. De äldre ha bättre hunnit lära 
sig att skilja mellan huvudsak och bi
sak, att själva göra uppoffringar för 
de sina och detta utan att klaga. Men 
hur kommer den unge att reagera, när 
samhället icke längre kan ge honom 
pengar till förströelse, ja, kanske bara 
till ett knappt levebröd? Här ligger fa
ran, att en hård tid kommer att väcka 
bitterhet och trots mot själva samhäl
let. Här ligger i själva verket en fram
tidsfråga av väldiga mått: hur skall 
den ungdom, som icke lärt sig att för
saka, icke lärt sig att offra annat än på 
egna nöjen, reagera när den tvingas till 
försakelse och offer? Skall den visa sig 
ha en så sund uppfattning av vad som 
är väsentligt och oväsentligt i livet, en 
så öppen blick för värdenas rangord-

2



O R SA  SKOLTIDNING

Som brandvakt på Pilkalampinoppining, att den glatt offrar bekvämlig
het, nöjen och lyx för att bevara sitt 
folks själ — eller skall den resa sig i 
desperat trots som ett barn, som mis
ter sina leksaker? Denna fråga må för 
övrigt ställas till hela vårt folk. Här 
beror allt på, vad vi värdera mest.

Det finns hjältar, som aldrig bli 
firade, som aldrig få pris, vilkas port
rätt aldrig komma i tidningarna, som 
leva och dö som okända soldater. Mo
dern och fadern som kämpa i det tysta 
för att kläda och föda sina barn och 
hålla nöden från dörren, som aldrig ha 
råd att köpa ens en biobiljett men som 
icke heller begära samhällets under
stöd : det hårda och enkla arbetets män
niskor, osm bara veta, att göra sin plikt.

Men det finns ock andra »hjältar», 
som kanske ha mer att säga till om i 
ungdomens liv. Välpolerade gå de sin 
väg i veckotidningarnas parader av 
konstruerade människoliv, i den bana
la filmens sken värld. De framsäga bil
liga kvickheter, de sjunga senaste schla
gers i nöjestemplen runtom i vårt land. 
Och det värsta av allt ä r : hur värderas 
nu allt detta?

Det är hundra gånger mer lönande 
att i dag spela bonde i ett kringresan
de teatersällskap än att vara det i 
verklighdten. En företagsam och nå
gorlunda röstbegåvad ung dam tjänar 
nästan lika mycket på att sjunga 
swing en kväll, som en skogsarbetare 
förtjänar på ett år.

Inför allt detta måste vi fråga oss, 
om icke något är på tok. Vi behöva en 
ny front i vårt land, en ny värdering 
av arbetet och plikten, ett nytt männi- 
skoideal. En angelägen uppgift just 
nu måste vara att försöka dana oss 
själva till aktiva, positiva människor, 
som inte minst äga förmåga att själva 
skapa glädje och uppleva glädje i livets 
enkla ting. Vi måste uppfostra oss själ
va till att fylla ut vår fritid och vår 
förströelse med något, som har mening, 
kvalitet och innehåll, som kan berika 
vårt liv och göra oss till bättre män
niskor och medborgare. Och här ha vi 
ju i själva verket nästan bottenlösa 
källor att ösa ur: litteratur, dramatik, 
musik, forskning. Men då måste vi 
själva uppleva allt detta, göra det till 
vårt eget. Arbetet på ett positivt, upp
byggande nöjesliv för ungdomen får 
icke bli minst angeläget. Och lika ange
läget måste det bli att avkoppla det 
ekonomiska intresset från nöjeslivet. 
Det är en styggelse, då politiska för
eningar, idrottsföreningar, ja t. o. m. 
ideella föreningar låna sig till ett min
dervärdigt geschäft i ungdomens för
ströelse. Det är vanhedrande.

Här måste vårt folks alla lager vak
na till besinning. Vi få icke låta det 
uppväxande Sverige undernäras vid 
den andliga dumhetens dietbord. Tag 
bort det mindervärdiga, bojkotta det 
andliga gulascheriet! Sätt märgstarka 
rätter på bordet! Detta är en brännan
de uppgift för Sveriges folk, för svensk 
ungdom. Men låt oss göra det, innan 
det är för sent!

Vi sitter och stickar »hemvärns- 
strumpor». Fru Svenssons stickor lö
per dubbelt så fort som de andras.

»Det var fasligt, vad du stickar 
fort», sade någon.

»Ja, i a nug gart suckor fär, mo du 
tro, i sö a säti uppo Noppi ö stickad i 
twer sumara.»

»Nej, vad säger du? Har du suttit 
på Pilkalampinoppi och vaktat? Hur 
var det? Berätta.»

»Ja, ed wa do först ö främst tä int 
wa rädin åv si.»

»Vad gjorde du där då?»
»Want i brandwakt ö skuld sjå sö 

int jaldn kåm lös. I add jen tjikör ö v a  
uppi törnä ö tjiköd ikring bjarä. E wa 
dont indjön sturan jald mess i wa dån. 
E wa nö litä sö tåg ö åska tendöd. Men 
ed såg i trast, sö i ringdä börta nögum 
åv skovaktruma, sö dem fick stjick dit 
fok ö slettja.

»Var du inte rädd nån gång där 
uppe i ensamheten?»

»Int war i do redd assint, men nug 
war e kusli jen göng däss åska djiek 
riktigt. E wad läsö ela bjar skädäd. 
Men e wa sö räskli fint ö te sjå o. E 
wa rena grannlåtn te sjå blixter nidi 
Vass-sjum.»

»Såg du några vilda djur i skogen' 
nån gång?»

»Nön eräpalt såg i fär nön göng. 
Men Jerk-bil såg jen bjenn nidi 
Knuppön jen kweld. An trodd e wa 
jen kunstun rackä, men se djing dem

Pilkalampinoppi.
dit ö såg o spörä, ö do war en bjenn- 
spörä. Do tickt i allt att e wa kajtji 
ö gruvsamt te gö ettör mjötji nidi 
Knuppön, ellst sö i fickint gö fär eld 
sena kweldn wa, do tåg add gändji 
nordewör.» M  i | i

»Hörde eller såg du inga spöken där 
uppe?»

»Int såg i assint märkwärdi. Trullä 
finns e fär int. Men i såg nö ellör kun- 
stut jen mörgon. E wa tjöck dimma 
nidi daluma, ö bjartupper rak uppir är

Brandtornet.

ö där. E såg ajt läsö båter ajto jett 
sturt av. Ö uppo jen slajkan båt war 
ik. Ed tickt i do wa sö fint, sö ed glä- 
mer i do aldri åv».

»Kom det aldrig nå folk dit upp?»
»Jo, want e turister fro när ö fjär

ran. E war fär läsö jen sturan dag ed, 
do e kåm fok. E wa skolklassär fro 
Stockåla ö fro öllum stass. Ö se wa 
dem ju dit ö filmöd, mess i wa wakt 
dånä, sö i fick rakt läk Greta Garbo 
jen dag. E wa filmön ’med Dalälven 
från källorna till havet’ sö i kåm mi 
uppo.»

»Jag har hört, att det ska finnas en 
mycket innehålls rik gästbok där uppe 
i brandtornet på Pilkalampinoppi.»

»Ja, e wa je bok dar, sö öllör sö wa 
upp skrivdöd namnä i. Dar stod e fär 
bö wers ö prosa. Denda finsk skaldn 
Bertil Gripenberg add skrevad mikkla 
wersa dar. Däm a städi inni Skoltid- 
nindjön demda werser ar i sitt. Ö uppi 
törnä war e je kunstun klucka, sö skuld 
kontroller waktä. Fär wenn tåjma skuld 
waktä gö uppi törn, ö do skuld o dra 
i jett snerä, ö do merkt e i jena papers- 
rimsu, sö wa inni kluckun. På sö sett 
såg dem, att waktä addint sövi ewör 
nön tåjma.»

»Fick du aldrig sova då?»
»Jo, nug fick i ed. Kontrollklucka 

wa sundrun do i wa dånä. Men i fär- 
sekt fär te djera sö gwött i kundä en
do. Däss åska djiek ö do e wa sö twör- 
röst, djiek i fär upp nön göng mess 
notä wa ö såg o.

»Det var ju länge sen du satt där 
uppe. Skulle du vilja dit igen och 
vakta?»

»Ja, wensö int ed? I add do måjna 
best dåga mess i wa dån. Skojön titjör 
do i sö wilt mitji um.»

» Ja, du är ju i skogen så mycket 
nu för tiden också.»

»Ja, inte i uppi budöma mess su- 
mårer i. Nu bjare fär iweg jessn, bart 
e bi litt warmera, sö e bi nöd jåta a 
tjimma.»

»Då ska vi ta strumporna med oss 
och gå upp och hälsa på dig i fäboden, 
så har vi ’stickmöte’ där.»

»Ni i do sö welkumigör! Ni sku fo 
bö flätgosä ö tjinnstjir.», slutar fru 
Svensson. Jena åv däm.
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RESA till AMERIKA 1902
Resan på järnvägen till Göteborg var an

genäm. Vädret var strålande vackert, och de 
ståtliga svenska bergen speglade sig i solens 
glans. Ack, så vackert vårt dyra fosterland 
ä r ! V i blevo rätt många svenska emigran
ter i sällskap på tåget. V id ankomsten till 
Göteborg den 9 :de juli var oss till mötes 
Elder Dempster Beaveo linjens ombud och 
anvisade för oss (mig och min kamrat) ett 
hotell. Där var det ej särdeles hemtrevligt, 
bättre hade man nog rätt att fordra att en 
emigrantlinje skulle bestå sina kunder på, 
allra helst som alla linjer numera tävla om 
att bevisa sina resande så mycken trevnad 
som möjligt. På aftonen köpte vi våra biljet
ter gällande direkt från Göteborg till Winni- 
peg i Manitoba, Canada. Det är nämligen 
bäst att köpa så kallad genomgångsbiljett, 
emedan det faller sig billigare. Jämte biljet
ten erhöllo vi även ett kontrakt (emigrant
kontrakt.) Linjens agent herr C. J. Eden- 
holm såg ut att vara en human och intelli
gent man, samt ingav, åtminstone mig, stort 
förtroende. Jag vill här nämna att Beaver- 
linjen är ny för Skandinavien. Den har bör
jat sin verksamhet där för endast ett fåtal 
år tillbaka. Den konkurrerar med andra linjer 
i prisbillighet, varför den ock står Utom den 
oceantrust, som andra linjer bildat.

Dagen därpå voro vi ut och besågo staden 
Göteborg, Gustav Adolfs stad. Göteborgs 
hamn företer en storartad anblick. Där lig
ga en massa fartyg från olika länder, vilkas 
många master se ut liksom en förtorkad 
skog. Ett ständigt arbete bedrives här med 
av- och pålastning av de större och mindre 
ångarna. En livlig rörelse ter sig för ens 
blickar, vart man än vänder ögat.

Fredagen den 12 :te juli kl. 10 f. m. stego 
i ombord på ångaren Romeo, vilken skulle 
föra oss över den av många så mycket fruk
tade Nordsjön. Nordsjöresan blev också gan
ska besvärlig och försvårades ännu mer av

Vårens nyheter
S E G E R S  S K O A F F Ä R  
Telefon 232

TRE TORNS GUMMISTÖVLAR

U Bränd K A L K  och 
T^T-ferKALKSTENSMJÖL

av högsta kvalitéer till för- 
delaktigaste priser erhålles 
från

A.-B. SKATTUNGBYNS K ALK BRU K  
Mässbacken —  Telefon 21

Alla inom yrket
förekommande arbeten 
utföras till humana priser

Målarmäst. AKSEL E. ROSEEN
Telefon 253

Många äro de orsabor, som i »lan
det i väster» sökt sin bärgning. Som
liga av dem ha återvänt till hemlan
det, andra —• kanske de flesta —  ha 
blivit kvar därute. Den i fjol avlid
ne f. läraren Jonas Trygg i Slätt
berg gjorde också i yngre år en ame- 
rikaresa. Vid framkomsten till det 
nya landet skrev han ett brev till en 
av sina vänner hemma i Orsa och be
rättade om den långa regan. Och det 
blev en riktig resebeskrivning.

Skoltidningen fick för flera år se
dan göra en avskrift av brevet och 
erhöll tillåtelse att publicera det.

Resan företogs sommaren 1902.

Och så får resenären berätta:

den objudna gästen »Ulrik», vilken gjorde 
besök hos de allra flesta bland passagerarna. 
I början på resan låg Nordsjön nästan stilla, 
men under lördagsnatten utbröt en häftig 
storm, varunder väldiga vågor ofta spolade 
över däck. Det var första gången i mitt liv 
jag hade tillfälle att se ett upprört hav. Stor
artat var det, men tillika hemskt.

Kosten, som bestods tredje klassens pas
sagerare ombord, var högst dålig. Den bestod 
av grovt surt rådbröd med margarin samt te. 
Ibland vankades rå sill och potatis. Maten 
frambars i stora kittlar, och var och en mås
te använda sin egen femkloiga gaffel. Det 
var både ömkligt och löjligt att se män och 
kvinnor av olika nationer rusa fram- till de 
tarvligt framsätta rätterna. Snart blev det 
dock slut med matlusten hos en var. Äckligt 
var det att se uppkräkta sillbitar, potatisbitar, 
smorda med margarin, ligga överallt både på 
över- och underdäck, ja  till och med i bäd
darna. Sjösjukan är svår att råka ut för men 
är dock ingen farlig sjukdom. Den går snart 
över, sedan man några gånger ofrivilligt ro
pat: »Ullrik, Ullrik». Efter en oangenäm och 
besvärlig resa hamnade vi lyckligt i Hull sön
dagen den 13 juli kl. 10 f. m.

Strax efter ankomsten till Hull hölls om
bord på ångaren en enkel men gripande guds

DAM- och HERRPÄLSAR
renoveras och bottiner kantas

VEGA HÖGSTRÖM
J. A. Edman fastighet, 
Born, Orsa. Telefon 153

A f f ä r s t r y c k

R e k la m t r y c k

u t fö r a n d e l l lu s t r a t io n s t r y c k

Beclcmans Tryckeri
O rsa Telefon 24 7

tjänst av en person vid namn A. Lorrimar. 
Han inbjöd alla svenska passagerare till yt
terligare en gudstjänst på aftonen kl. 7. Den
na hölls i en stor hall uteslutande avsedd för 
emigranter. Emigrantmissionären Edgar 
Chatterton höll ett gripande tal över Joh. 1 
brev, 1 vers. Jag var djärv nog och framställ
de till honom min önskan om hans namn, 
varpå han mycket vänligt lämnade mig sitt 
visitkort. Vad det kändes ljuvt att här i ett 
främmande land få höra en predikan på mitt 
modersmål! De sånger, som sjöngos, voro 
merendels av bekant innehåll. Jag vill näm
na början av några: »En blick på den kors
fäste livet dig ger», »Jag vet en port, som 
öppen står», »Skynda till Jesus, Frälsaren 
kär», »Till det härliga land ovan skyn», »Sko
la vi väl mötas». Aldrig skall jag glömma det 
djupa intryck, som särskilt den sista sången 
gjorde på mig.

Efter gudstjänstens slut gavs ett gott till
fälle för emigranterna att skriva brev, i det 
att bläck, penna ooch kuvert bestods allde
les gratis. Det var många, som begagnade sig 
av detta goda tillfälle, och säkert är att 
mången med blandade känslor nedskrev sina 
tankar. Heder åi{ Sådana människor, !som 
göra något för sin nästas vä l!

Senare på aftonen samlades ungdomen till 
dans i en stor och rymlig hall belägen mitt 
emot ångarens tilläggsplats; ett bevis på att 
människan söker sig olika nöjen, den ene i 
världslig förströelse, den andra i tack och 
lov till Gud, som är allas beskyddare.

Dagen därpå eller måndagen den 14 juli 
stego vi på tåget, som skulle föra oss över 
Englands fastland. I samma hall, där guds
tjänsten hållits, fingo vi järnvägsbiljett över 
England. Tiden därtill upptog hela måndags
förmiddagen, ty här hade nu församlats en 
väldig skara emigranter. Jag vågar med sä
kerhet uppskatta den till 2,000 personer. Hull 
är nämligen samlingsplatsen för en stor del 
av utvandrarna till Amerika. Det var näm
ligen flera emigrantångare än Romeo, som 
landade i Hull samma dag. Romeo förde 
emigranter endast från Sverige samt södra 
delen av Norge. Från Trondhjem kom också 
en emigrantångare samma dag, ävenså en 
från Finland. Det var ett obeskrivligt bråk, 
innan alla fått sina biljetter. Var och en 
måste nämligen visa, att han innehade sitt 
emigrantkontrakt, på det ingen obehörig m öj
ligen skulle kunna smyga sig med på tåget. 
När äntligen detta var överstökat, blev man 
instuvad i järnvägskupéerna. Jag begagnar 
här ordet instuvad, och det med rätt, ty 
mindre sittplats vet jag mig för egen del 
aldrig ha haft. Kupéerna blevo formligen 
packade med människor. Ett ofantligt långt 
tåg var det också.

Forts, å sid. 10.

L I L J A S
D a m f  r i s e r i n g
R e k o m m e n d e r a s  

Telefon 306
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O R SA  SKOLTIDNING
FRÅN SKOLBÄNKEN

Sommaren står åter för dörren. Red. 
hoppas, att Ni alla får en riktigt ange
näm sommar med glada och trevliga 
upplevelser, som Ni kan berätta om till 
hösten. Glöm inte att bada både i sol 
och vatten! Och lär Er simma!

Ni blev i förra numret lovade en\ 
överraskning. Här kommer den. Alla 
de, som ha fått in sina teckningar i 
detta nummer, komma så småningom 
att få en liten sak, som säkert blir till 
både nytta och nöje. En annan gång 
blir det kanske författarnas tur.

Red. tackar Er för alla trevliga upp
satser och teckningar under detta läsår 
och önskar Er än en gång

SOLIG SOMMAR!

Vårvisa I
Nu är våren här, 
och här och där, 
stå sipporna de små, 
och alla de säga: hallå.

Och sipporna i hagen 
har Lisa plockat hela dagen.
En liten sippa sad:
O, vad jag är glad!

Och nu är alla fåglar här : 
och fåglarna de sjunga så här: 
nu äro vi så glada, 
och vi ha bo i var sin lada.

Per-Erik Bruksner, klass 2.

i r

TECKNING:: Sommaren kommer av
Olle Knuts, klass 6.

ERI K A N D E R S S O N
Utför INKASSOUPPDRAG
Förrättar AU KTIONER, BO U PPTE CK 

NINGAR och ARVSK IFTEN .
Ombud för Stockholms, Göte- 

Tel. 40 borgs m. fl. köpmannaföreningar

Lillans dröm
Lillan satt och såg ut genom fönstret på 

stjärnorna, som tindrade däruppe. I morgon 
var det påskafton, men det blev nog ingen 
vidare påsk för henne, ty far hade dött, och 
mor var mycket fattig Lillan tänkte och 
tänkte. Nog hade de höns, som värpte, men 
hon ville till en rik familj, där de hade må- 
larkritor att måla äggen med och mycket an
nat roligt. När hon hade tänkt en stund till, 
lade hon sig i hopp om att drömma något 
skojigt. Hon hann inte mer än lägga sig, förr
än hon somnade. Men snart vaknade hon av 
att en tupp gol. »Vem är du?» frågade hon. 
»Jag är tupp Rödkam, som kommit hit för 
att föra dej till en rik familj, där du skall 
få tillbringa påsken». Lillan gjorde stora 
ögon. »H ur skall du, som är så liten, kunna 
föra mej någonstans?» »Jag ska naturligt
vis förvandla dej». Så gol tuppen först lågt, 
sen högt, och när han gjort det, kom en liten 
fe intrippande. »Vad vill ni?» frågade hon. 
»Förvandla den här flickan, så hon blir så 
liten, att hon kan sitta på min rygg», sva
rade tuppen. Då höjde fen sitt trollspö, och 
Lillan blev mindre och mindre. Till slut var 
hon så liten som långfingret hennes nyss va
rit. »Nu kan du gå», sade tuppen till fen. 
Strax var hon 'försvunnen. När fen gått, 
säde tuppen: »Stig upp på min rygg!» Och 
Lillan torde inte annat. Tuppen flög ut ge
nom fönstret, som alltid var öppet, när det 
var så varmt. Så gick han bortöver gården, 
och så flög han igen. Lillan blev så söm
nig, att hon somnade. När hon vaknade, ha
de tuppen fört henne till ett stort, vitt hus, 
där det stojade inifrån. Tuppen flög upp på 
fönsterkarmen och tittade in. Därinne satt 
en mamma och pappa, som såg mycket strän
ga ut, med sina två små barn. Barnen hade 
målat äggen i de vackraste färger och höllo 
nu på att äta. Tuppen pickade på fönstret 
litet som för att känna, om det höll. Men 
ack, det var så tunnt, så att det gick sönder. 
Vid ljudet av krossat glas vände sig alla 
mot fönstret. När husfadern såg, att det var 
sönder, blev han mycket förbittrad och gick 
dit för  att se, vem det var. För säkerhets 
skull hade han tagit med sig en het spis
krok. När han såg tuppen, som stod nedan

T U N A
R Ö D F Ä R G
Färdiglagad rödfärg av 
h ö g s t a  k v a l i t e t .

Högsta möjliga oljetillsats.

B i l l i g .  L ä t t s t r u k e n .

F ö r s ä l j a r e :

ö  v s a F ä r g h a n d e l  
Tel. 340 Y. FERNEMAN Tel. 340

för fönstret, kokade han av ilska. Så sträck
te han upp handen för att med all sin kraft 
slunga spiskroken mot honom. Då vaknade 
Lillan. Mamma stod bredvid henne och sa
de: »Jag har varit så väldigt orolig över 
dej i natt, så det kan du inte tro, Lillan». 
Lillan såg upp på mamma och sade: »Det är 
då i alla fall bäst hemma».

Solveig Waltin, klass S.

TECKNING: Våren är kommen av
Nils Talu, klass 6.

Orsa Skoltidning
Orsa Skoltidning är den bästa tidning vi får. 
och den kommer punktligt verandaste år. 
När vi får den, på en stol vi slå oss till ro. 
Då får vi ha roligt och vi skratta, må ni tro. 
I den får vi se hur de annonsera 
och skriva och rita och fotografera.
Ibland får vi också in något i tidningen, 
en dikt eller teckning eller skrivningen.
Ja, Orsa Skoltidning är den bästa jag minns, 
och kommer nog att vara det, så länge den 

finns.
Curt Eldh, klass 4.

Dagen s  
tänke språk:

Äldst är bäst

Ericsons
D amf r is er ing
Telefon 208

Mammor!
Har Ni tänkt på hur 
näpna å roliga Edra 
barn äro i skolåldern.

Tegmans
kan f ö r e v i g a  alla 
åldrar. - Låt oss foto
grafera dem i  år.

5



O RSA SKOLTIDNING

Våra flyttfåglar
STAREN.

Staren kommer till oss först på våren, 
han kommer och plockar mask i snåren. 
Han tusen ljud kan härma, 
och fåglar kring honom svärma.

När det blir is på sjö och strand, 
då flyttar han till varmare land.
Då säger han ett ömt adjö, 
så är han borta, tills det blir tö.

. . LÄRKAN.

Så kommer lärkan och sjunger för oss, 
hon är inte alls någon stor koloss.
Hon är liten och rar. 
hon på sin sång ej spar.

BOFINKEN.

Bofinken han kommer snart, 
han kommer, när det blivit bart.
Han sjunger sin sång så glatt, 
han har en blå hatt.

SÄDESÄRLAN.

Sädesärlan bor på taken.
Hon är uppe, innan du är vaken.

Hon trippar efter plogen, 
hon hoppar utanför logen.

Hon plockar mycket mask, 
hon äter inte snask.

RÖDSTJÄRTEN.

Rödstjärten bor i vår holk, 
hon är lite skygg för folk.
När allt är varmt och skönt, 
då ruvar honan ägg på gräs så grönt.

När ungarna har kläckts ut, 
då blir det skrik och tjut.
Hannen han letar efter mat, 
ungarna äter, fast inte på fat.

Hos Hellséns
gör Ni fördelaktiga inköp. 

Telefon 106

Sköna
att gå i . . .

K o o p e ra tiv a s  
van dra r sk o r

KOOP. FÖREN. OVÄN SILJAN 
SKOAVD.

TECKNING: Flyttfåglarna har kommit av
Lilli Hansson-Jemt, klass 4.

FLU G SN APPARN A.

Flugsnapparn bor i skolans holk, 
han gör liksom annat folk, 
han gör sej ett vackert rum, 
han är inte alls dum.

Flugsnapparen gör nytta stor, 
det hörs på namnet, jag tror. 
han snappar mycket flugor, 
särskilt vid våra stugor.

Men honan ruvar på äggen 
i holken uppe i häggen.
Snart får hon rara ungar, 
som lätt på kvistarna gungar.

»Snart ska ni lära er flyga, 
då får ni inte vara så blyga.
Då ska vi fara långt bort, 
där ska vi vara inom kort».

Snart kommer den kalla hösten, 
då blir det kallt uti fåglabnösten. 
Bort fara de då, 
med alla sina små.

SVALAN .

Kvitt, kvitt, nu svalan har kommit, 
nu är det grönt och blommigt.
När det doftar hägg, 
då ruvar honan ägg.

Idealisk frukosträtt 
Pölsa - Hackkorv

f r å n

BROBERGS
Telefon 48 
Filial 233

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

Gör ett besök och övertyga Er själv!

A N N I E  L Ö Ö F S  DAM FRISÉRING 
Sandhed Tel. 361

Av lera de bygga sitt bo, 
de bygga i all ro.
När boet är färdigbyggt, 
då bo de där så tryggt.

När ungarna bli stora,
så ta de flygövningar till Mora.
Så flytta de till varmare länder, 
till negrerna, våra fränder.

Lilli Hansson,-Jemt, klass 4.

Slipstensloppet
Skolan brukar vart år ha en skidtävling, 

som kallas slipstensloppet. I år var den i 
Kallmora folkskola. De tävlande skolbarnen 
voro från Skattungbyn, Kallmora, Åbefga 
och Nederberga skolor. Dagen före tävling
en åkte jag skidor ifrån skolan upp till min 
kusin i Kallmora, för jag skulle ligga hos 
henne över natten. V i startade klockan tio 
på lördag morron. Jag fick starta sist. För
sta och andra klass skulle åka sjuhundra
femtio meter. I banan var en grop, och det 
var en pojke från Åberga, som inte tordes" 
åka i den, utan han for en genväg. Då vi kom 
i mål, fick vi bullar och mjölk. Sedan gick 
jag ut fö r  att se på när de större barnen 
kom i mål.

Prisutdelningen skulle bli klockan tolv. Jag 
satt och väntade, att de skulle komma och 
dela ut priserna. Efter en stund kom lära
ren in och läste upp namnen på pristagarna. 
Kallmora vann vandringspriset, som är en 
silvertallrik. Men en pojke, som hette Åke 
Larsson, från vår skola vann första pris på 
två och en halv kilometer. Jag kom på femte 
plats och fick vantar i pris.

När jag kom hem, tyckte mamma och pap
pa, att jag varit duktig. Jag var så glad, 
för det var så roligt. Jag var inte alls trött 
efter tävlingen.

Kajsa Karlsson, klass 2.

TECKNING: En vårdag av
Rut Olsson, klass 3.

P re se n t -  och 
M I N N E S S A K E R

i vävnader, trä och metaller

L E K S A K E R
s t ö r s t a  s o r t e r i n g

M u sih -  cf M issio n sb o k - 
handeln
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O RSA SKOLTIDNING

Starfamiljen
En liten flicka vid namn Greta var så glad 

över, att våren var kommen, för då skulle 
hon ut i skogen och plocka blommor och se 
på fåglarna. Hemma vid gården hade hon 
satt upp en fågelholk, och för  ett p"ar dagar 
sedan hade en starfamilj flyttat dit. Varen
da dag satt hon och såg på dem.

En dag kom det en katta smygande. Hon 
hoppade upp i trädet och smög sig försiktigt 
till boet. Så satte hon in nosen i hålet, som 
fanns på fågelholken, men hon hann inte mer, 
förrän hon föll baklänges ner på marken. 
Det var stararna, som hade hackat henne 
på nosen med näbben. När kattan hade kom
mit ned, fick hon höra, att någon skrattade, 
och när hon såg sig om, fick hon se, att det 
var en skata, som skrattade åt henne. »Ja, 
försök själv du, så ska du få se !» sade kat
tan åt skatan. »Det är ingen sak. Nog ska 
jag förstöra boet för stararna», sade skatan. 
»Gör det då, medan jag står och ser på '»  
sade kattan. Skatan flög iväg, för hon vilie 
inte visa sig feg. När hon kommit fram till 
boet, stack hon in huvudet i hålet, men hon 
drog hastigt ut det igen, för stararna hade 
varit på sin vakt och hackat till henne. Ska
tan flög in bland träden, för hon ville inte 
att kattan skulle få syn på henne. Men kat
tan hade fått syn på henne, och nu satt hon 
därnere och jamade, och det skulle väl be
tyda att hon skrattade.

Några dagar därefter, när Greta satt och 
såg på fåglarna, fick hon se en pojke klättra 
upp i trädet. Greta ville inte säga något åt 
honom, för hon tyckte, att det vore alldeles 
lagomt, om stararna hackade honom. Snart 
var pojken uppe vid boet och stack in fing
rarna i hålet, men han drog hastigt ut dem 

igen och skyndade ner från trädet. Sedan 
var det ingen, som kom och störde stararna 
något mera, varken människor eller djur. 
Och Greta kände .sig riktigt stolt över att 
ha en sådan starfamilj på gården, där hon 
bodde.

Anna-Maria Wesström, klass 6.

TECKNING: Kanoten ska målas av
Siv Pahlm, klass

Mors dag
På Mors dag i fjo l gav jag mor kaffe på 

säng. Kvällen före hade jag varit och köpt 
bakelser. Men jag gömde dem väl, så inte 
mamma såg dem. Då mamma fick bakelser, 
vart hon så glad och tackade. Vi hurrade 
fyra gånger.

Gästa Savander, klass 2.

Dö wi skuldöm fo kilinga
Dö ä wa första april, längtöd i tast wi 

skuldöm fo  kilinga. Eldåns-Rut add tingad 
jen kiling åv wöss. Dö i add we börti sko
lan jen dag ö kåm emat, sö add wi fändje 
kilinga. I wart sö glad. Men se sad Mårgit, 
att jen wa död, ö att jen wa alvdöd. I birdo 
ö grina. Umb kwäldn djick i borta Eldåns- 
Rut ö sad åw för ännä. O ö nästan birdo ö 
grina. I wa börti Eldånsar jen fläck. Dö i kåm 
emåt, add ödörn ö daj. Men titta fick twer 
kilinga. Ö do fing wi ö jen. Ed i 'en buck 
sö ur am fändje. Titta o jenå djet o. Denda 
butjön sö wi am, kajtör bara ettor mi. An 
a fickt mi in i stugo flera gönga. I wermör 
mjötji an uppi kattkappöm. Eldjärk-Ånna tar 
mjötji när wöss um kvälda. Do iiör ennös 
kulla sö jittör Ulla börta mi. W i tam ajt 
kilindjön ö läköm min. Dö döm kum in fro 
fjose, silör Mårgit uppi mjötji adöm. Se gö 
döm emat.

Ulla Eriksson, klass 4.

Vid köp av Cykel vänd Eder till un
dertecknad, försäljare av märkena

Svalan, Gripen o. Rambler cyklar
H a r a l d  E r i t e s s o n  

Cykel- och Reparationsverkstad 
Telefon 156

Z E i S S
O r s a  B i ls t a t io n  O r s a  L a s t b i l s c e n t r a l

MODERNA Tel. Namnanrop Tel. 430
Glasogon i alla Utföranden O r s a  B i lä g a r e s  I n k ö p s f ö r e n i n g
Recept exp. omg. Tel. 430

T H O R B Y ,  O R S A R E K O M M E N D E R A S

Våren
Det var då väl, att våren äntligen kom 
efter en vinter, som varit så lång.
Nu växer blommor, där drivorna legat så 

höga,
och mänskorna bli glada och inte fullt så 

tröga.

Första maj det redan har varit, 
men nog är det väl för »marit», 
att sjön inte gått opp, 
så man får ta sej ett dopp.

I hagarna sipporna stå 
både vita och blå.
Snart Ililjekonvaljen blommar, 
då vet vi att snart det är sommar.

Bäcken dansar mellan stock och sten, 
och fågeln sjunger från sin gren.
Nere vid bäcken tussilago står, 
orh i skyn lärkan drillar slår.

Ulla Warrol, klass 5.

Wöllbermässa
Nöga dåga firi wöllbermässafton skuld 

Kurt, Ingemar, Sigge, Folke, Elsa, Birgit, 
Singe ö ik dra ijop jen kåsa nidwe wibörgs- 
såje. Dö wi addöm draj fälöt kåsan, do sad 
Jössapä, att gras wa för twört, sö wi skull- 
döm åk kåsan nidi Brätta o bil. Ingemar 
djick emot ö  sad, att Brättpä skuld åk dit 
biln, ö ed djord ån. Folke ö Ingemar wa upi 
lasse, ö to mot kwista, ö wi wåm nidör, ö 
gawöm dem kwista. Döss wi addöm lässt 
fullt, do bånd Folke, ö se for wi nide Brätta 
ö lässtöm åv. Dö klucka wa niä, do tändöd 
wi kåsan. W i addöm raketa ö firvärköri. 
Döss kåsn add brunne upp, do frågöd ik, 
um Kurt wild fi mi emot ö söva närme. 
Do sad Kurt: »I tvundjin emot ö fråga
först». I figd onöm emot ö fråga, ö do fick 
ån fia emot. W i foröm börta wöss ö dagdöm

Tage Eldh, klass 4.

Rätt klädd. . .
Vi ha ett välsorterat lager av Gossko
stymer, Golf-, lång-, och knäbyxor, Silke- 
och bomullstrikåskjortor, Golfstrumpor, 
Halvstrumpor, Slipovers, Bälten, Mössor, 
Slipsar, Klädningstyger, Mönstr., kulörta 
och vita tyger, Flickkappor m. m. - Klä
der för alla åldrar — rejäla saker med 
modern stil.

E  M  M  A  O L S S O N
O r s a Tel. 125

TAPETER
Å r e t s  n y h e t e r
i moderna mönster och färg

stickningar. Platsens största 

sortering. Provkartor utlånas.

H E D I N  S F Ä R G H A N D E L
O R S A  Telefon 155
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TEKNING: Kisse på jägarstråt av
Lena Warrol, klass 4.



O RSA SKOLTIDNING

Skridskotävlingen

Inne i Olofssons kök satt Per och höll på 
att ardna skridskoremmarna, för han skulle 
ut och åka skridskor. »Ja, då går jag då, 
mamma», sade Per och försvann ut genom 
dörren. När han kom ner till viken, var 
Sven och Olle där. De satte på sig skrid
skorna och åkte iväg. »Om vi skulle åka 
ikapp till Kaptensudden», sade Olle och det 
voro de med på. Så startade de, men innan 
de kom fram, måste de förbi Rillarudden, 
och där var det dålig is. Per kom först dit, 
men han stannade och ropade: »Se upp! Det 
går inte att komma fram till Kaptensudden». 
Men nu kom Olle i full fart. Sven, som ock
så kommit fram, ropade åt honom, att han' 
skulle stanna, men Olle svarade: »Tror ni, 
jag är feg», och så for han ut på isen. Då 
började det knaka i isen, och så brakade 
det till, och Olle åkte ned i vattnet. »H jä lp !» 
ropade Olle. Så skulle Sven springa efter 
Pers pappa. När de kom tillbaka, hade Olle 
blivit räddad av Per, som slängt ut sina is
dubbar till Olle och sedan dragit upp honom 
med en stör, som låg bredvid på isen. Olle 
tackade sedan både Per och Sven för att han 
blivit räddad.

Karl-Erik Berg, klass 6.

För barnen
Barnsäng 
Lekhage 
Pall
Reformstol

Carl A. Pettersson, Orsa

En djurhistoria
Långt inne i skogen bodde en rävfamilj i 

en stor lya. Rävfar var en gång ute för att 
skaffa sig och de andra mat. Om en stund 
fick han se en hare. Så smög han sig när
mare. Han tog ett språng, men just som han 
skulle bita till, fick han bara harens svans 
i munnen, men den bet han av. Så den gången 
fick Mickel bara svansen på haren. Sen blev 
haren kallad Svanslös. Men Mickel tog hem 
harens svans, och rävmor använde den som 
dammtrasa. Några dagar senare kallade 
Svanslös samman björnen Klumptass och äl
gen Storklöv och ekorren Långsvans. Klump
tass hette björnen för att han hade stött sig 
i vänstra framtassen, så att den blev hemskt 
tjock. Svanslös frågade, om de ville hjälpa 
honom straffa Mickel? Det ville de. Så gick 
Klumpfot bort till en gård och tog en tjär- 
hink och några bräder. De gingo så till räv
lyan. Så började Långsvans stryka tjära på 
bräderna med svansen. Och Storklöv började 
sparka hål på lyans tak. Så ställde de brä
derna för ingången. När Storklöv hade spar
kat hål på taket, ställde sig Klumpfot där. 
När sedan Mickel tittade upp i hålet, hällde 
Klumpfot tjäran i ansiktet på honom. Och 
så gingo de alla tre därifrån. Men Mickel 
fick sitta fast där inne i tjäran, ända tills 
en annan räv hjälpte honom ut. Så gick det 
för Mickel den gången.

Anders Svahn, klass 4.

Vår
Sipporna uti backarna står.
De ropar säger att det är vår.
Blåsippor, vitsippor ta sig en sväng 
på den vackra äng.

Och tussilago i sin gula kolt 
står där och niger så glad och stolt.
Min gula klänning av solen jag fått 
för mamma hade så brått.

Och lärkan hon svingar sig högt i skyn. 
Hon vill göra alla glada i byn.
Och barnen de rusa ut tillhopa 
»hör lärkan, hör lärkan!» de ropa.

Och nu bli barnen så glada, 
därför att de få bada.
Och fjärilarna svinga.
Blåklockorna de ringa.

Ulla Olsson, klass 2.

Stråhatten
kompletterar elegant Eder 
vår- och- sommardräkt . . .
M O D E A T E L J É N  
Telefon 286

Ett våräventyr
Det var en vacker vårdag. Snön hade näs

tan smält bort, och på ån iflöto stora isflak. 
Sven kom och gick efter åkanten, och is
flaken, som dansade förbi, sågo lockande ut 
att »jumpa» på. Sven sprang upp och frå
gade sin lekkamrat Knut, om han ville följa 
med ut på ån och »jumpa». Knut tvekade ett 
tag, men när han såg utån ån, sade han ja.

Sven gick först ut på ett isflak, sedan kom 
Knut. När de hållit på ett tag fick Knut 
syn på ett stort isflak, som kom drivande 
med strömmen. Då sade Knut: »Ska vi ta 
och hoppa ut på det där stora isflaket?» »Ja», 
sade Sven. När isflaket kommit tillräckligt 
nära, hoppade Knut. Men satsen var för li
ten, och Knut plumsade i. När han kommit 
upp till ytan, började han ropa på hjälp. Sven 
hoppade i land och fick tag i en lång stör. 
Med den sprang han ut till isflaket igen och 
räckte Knut ena änden. När Sven hade hål
lit på ett tag, så fick han slutligen upp Knut. 
Knut var då så utmattad, att han inte orka
de någonting. Sven tog honom på sina axlar 
och bar hem honom.

Några dagar senare kom Knut och tackade 
Sven, fö r  att han räddat honom.

Lars Keyser, klass 6.

TECKNING: Fotboll i skolan av
Karl Erik Forsgren, klass 3.

Rune och baggen
En dag efter skolans slut så följde Lasse 

mej hem. Jag gick in och åt. När jag kom 
ut, gick Rune över gården, för han skulle ner 
till Anders. Fåren var ute och Anders hade 
en bagge. När Rune kom, stångade baggen 
till honom. Rune såg tillbaka, sen gick han 
in. Men baggen och lammen gick i en rad 
efter Rune, uppför trappan och in i stugan. 
Där föste Anders ut dem.

Bengt Liljedahl, klass 2.

SKODON
för alla väderKvalitetsvelocipeden MONARK

står på höjden av styrka, elegans och lätt gång. —  Det är bortkastade och årstider.
pengar att betala mera för ett annat fabrikat än vad Monark kostar,
tjr en bättre velociped än Monark kan icke åstadkommas. Största sortering hos
RE PA R A TIO N SV E R K STA D . SK RIVM ASK IN ER.

O R S A  C Y K E L -  o c h  S  1» O R 'I '  A V F Ä  R. T e l . 2 8 1 A-B Orsa S h om a g a sin
Representant för A.-B. Cykelfabriken Monark, Varberg. O R S A  - Telefon 37
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TECKNING: Vår av
Greta Jakobsson, klass 6.



ö r Sa  Sk o l t i d n i n g

En utflykt
En dag fingo vi fara ut och åka skidor. 

Vi foro halv nio på morgonen. När vi åkt 
en stund, kommo vi till Grästjärn. Medan lä
raren och lärarinnan tände en eld, åkte vi 
skidor i en backe bredvid. Sedan värmde vi 
vatten i en kaffepanna. V i hade kakao och 
smörgåsar med oss. När vattnet blivit varmt, 
åto och drucko vi. Sedan åkte vi i backen 
igen.

När vi varit där ett tag, fingo vi fara. Vi 
flickor, som voro ifrån Viborg och Oljons- 
byn, tänkte att vi skulle fara en genväg ge
nom skogen. Då vi kommit ett stycke in i 
skogen, gick Sveas bindsle sönder, så hon, 
Elsa och Birgit vände och foro vägen. Men 
vi andra fortsatte. Det var Rut, Ella, Ulla, 
Inga och jag. V i spårade varsin gång. Vi 
tyckte, att det var mycket spännande, var vi 
skulle komma fram.

I skogen sågo vi färska harspår, och vi 
följde dem en stund, men så tröttnade vi på 
det. Plötsligt sågo vi en stuga, och det var 
där Ulla Eriksson bor. Då tyckte vi, att det 
inte var något spännande längre.

När vi voro nästan framme vid stugan, kom 
Curt Eldh efter oss. Han visste inte, vad det 
var för stuga, och vi låtsades, att inte vi 
heller visste det. V i sade att det var nog 
Gubbols. Men till slut såg han, vad det var 
för gård.

När jag kom till Viborgs postkur, såg jag 
Svea och Elsa på vägen. Jag väntade på 
dem, och sedan foro vi. Klockan var halv 
två, när jag kom hem.

Ragnhild Ångman, klass 6.

i
Då vi svedde gräs

Nere vid kanalen har vi gjort en stor kase. 
Den ligger på en stor äng, som det är torrt 
gräs på. En dag var Olle, Harry och jag 
och några andra pojkar där. Vi satte eld på 
gräset och vaktade elden med stora tallrus
kor, som vi blött i vatten. Elden spred sig 
på ett litet område. Lågorna voro närapå en 
decimeter höga. Vi började slå med ruskor
na, så att barren yrde. Ibland slog vi till 
varandra, för det rök så att vi inte såg nå
gonting. Hett var det som i en bakugn. Men 
på några minuter var elden släckt. V i gjorde 
flera små eldar och i den lade vi »gräshop
por» och skott. När det tog eld i dem, small 
det, så att elden slocknade runt omkring. 
Då det började blåsa, spred sig elden lätt, så 
att vi släckte den. V i såg efter, att det inte 
låg kvar några gnistor, då vi gick.

Åke Lindström, klass 6.

Porträttet
från Real & konfir
mationen blir alltid 
ett bestående och vär
defullt minne.

Tegmans
FOTO ger garanti för 
detta.

E S T E R  H E D I N  
N E D E R B E R G A  

50 år den 22 april

S KOL NY T T
S K O L B A R N E N

och
B I O G R A F E R N A

Vid folkskolestyrelscns senaste sam
manträde påtalades det missförhållan
det att skolbarnen i Skattungbyn be
vista 9-föreställningarna på biografen. 
Skolstyrelsen uttalade sitt ogillande, 
och överläraren erinrade om ordnings- 
städgans § 5 mom. 6, där det heter:

Lärjunge är förbjuden att efter kl. 
9 em. besöka dansbana och andra of
fentliga tillställningar, biografer in
räknade. Att efter sagda tid utan gil
tig anledning vistas på vägar och all
männa platser vare likaledes förbjudet.

Skolstyrelsen beslöt sända avskrift 
av denna föreskrift till biografföre
ståndaren i Skattungbyn.

En cykeltur
I söndags var vi bort. Jag skulle åka cy

kel, men då jag skulle trampa till, gick kedjan 
sönder. Sa skulle vi hem. Jag fick sitta på 
pakethållaren åt pappa, och då gick det un
dan utför backarna. Pappa försökte trampa. 
Jag skrattade bara för att det tog ingenting.

Lennart Sturk, klass 2.

Birger Lundholm
(O R SA  FÖ RM ED LIN G SBYRÅ) 

Telefon 30

Boutredningar. - Auktioner. - Auktions- 
gods mottages. - Köp och försäljning av 
fastigheter. - Rättegångar, inkasseringar.

Conklin eller The Tower
r e s e r v o a r p e n n a n  är en 
mycket omtyckt examensgåva!
Väl j  ur vår stora sortering! 

A-B B r ö d e r n a  O h ls é n s  B ok h a n d el

JUL-
PRISTÄVLINGEN

Meddelande om julpristävlingen skulle na
turligtvis varit med i förra numret. Men nå
gon ombrytningsnisse var visst framme och 
petade bort det i sista ögonblicket före tryck
ningen. Här kommer det nu i alla fall.

Pristävlingen omfattades med stort in
tresse. Och de flesta visade sig känna sin soc
kens karta så bra, att de kunde placera samt
liga 12 platserna rätt. Största svårigheten var 
»Orsas högsta berg», vilket en del trott vara 
Pilkalampinoppi. Nu ligger detta berg för det 
första inte i Orsa (kom ihåg, att en stor del 
av besparingsskogen ligger utom socknen), och 
för det andra: även om vi skulle räkna den 
inom Los liggande delen av besparingsskogen 
till Orsa är Pilkalampinoppi enligt general- 
stabskartan endast 644 m. Och det finns många 
»toppar» i Orsa, som når denna höjd och mera. 
Men någon som slår Korpmäkis 732 m. lär inte 
gå att hitta.

T. o. m. en del »utsocknes» hade riktiga lös
ningar. Är det kanske f. d. orsabor?

Några tävlingsdeltagare ha bifogat häls
ningar av olika slag: »Gott nytt år önskas 
tidningen», »Lycka till med tidningen i fort
sättningen» m. fl. Tack för det! Och tack för 
allt visat intresse för vår tidning!

De som insänt de tio först öppnade riktiga 
lösningarna v o ro :

1. Ingrid Lilja, Stackmora 507, Orsa.
2. Sven Jonsson, Box 321, Orsa.
3. Ture Styvén Box 211, Mässbacken.
4. Birgit Hansson, Åberga, Orsa.
5. Sivert Seldén, Hansjö, Orsa.
6. Erik Loven, Hansjö, Orsa.
7. Ingrid Matslova, Box 1034, Sandhed, Orsa.
8. Inga-Britt Ersson, Box 159, Orsa.
9. Carl-Erik Wohlmer, Box 655, Orsa.

10. Birgitta Bruks, Box 10, Orsa.

Viktor Blombergs
D I V E R S E H A N D E L

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

HANSJÖ Telefon 41
Filialen Hansjö » 440

Examens-kläder
Stor sortering Kostymer 
Golfbyxor och strumpor 
Skjortor, Slipower,
Skolmössor m. m.

Goda kvalitéer till billiga priser 
hos

AU G. LARSSON,  ORSA
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O RSA SKOLTIDNING

Resa till Amerika . . .
Forts, från sid. 4.

Vädret var under färden genom England 
strålande vackert, så att man l\ade nytta av 
den utsikt, som gavs. »England är ett vackert 
land» var allas enstämmiga vittnesbörd åt
minstone om den del, man hade tillfälle att 
se. Den landsträcka, som Hull—Liverpool- 
järnvägen genomlöper är till minsta del upp
odlad. Stora vete- och havrefält böljade sak
ta för vinden. Vackra trädgårdar prålade med 
sina skiftande växter. Det hela liknade en 
ofantligt stor trädgård. En egendomlighet, 
som jag lade särskilt märke till, var att alla 
hus voro byggda av tegel. Icke ett enda trä
hus kunde jag upptäcka genom hela England. 
Den minsta koja, ja, till och med uthusbygg
naderna voro uppförda av tegel eller sten. 
Det syntes tydligt, att England är ett skog- 
fattigt land. Jag kom att tänka på de ståtliga

O m sorgsfu ll
P E R M A N E N T N 1 N G

utföres av

Telefon Holen 49

Elektriska
Kokplattor - Spisar 

M ora -O rsa  E lek trisk a  A .-R .

F r e l i n s  K O N D I T O R I '
Telefon 27.

Gott kaffe och goda bakverk. - Utsökt 
fin konfekt av egen tillverkning. 

Medlem av Sveriges Konditoriförening. 
OBS.! Tårtförmedling. OBS.1!

hemkommet och säljes till da
gens lägsta pris i

O R S A BOSÄTTNINGSAFFÄR 
Telefon 423

S o m m a r n y t t
H A T T A R  såväl strå- som filt-. 
K LÄN N IN G AR i vackra mönster 
och färger. Stilfulla modeller. Scar- 
ves, Handskar, Vantar, Strumpor 
finnas i stor sortering.

II a h n a M å n s s o n  <£ Co.  
Telefon 4

Fr u k t t r ä d
Bärbuskar, Prydnadsväxter, Plantor samt 
årstidens snittblommor och krukväxter.

IL a r  s s o n  s B lo m ste ra ffä r
(Mitt emot Kooperativa)

Tel. 322 o. 257.
Gravar planteras o. skötas hela sommaren.

S L Ä T T B E R G S  B A D
ö p p e 't L Ö R D A G A R :

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

svenska skogarna. England är vackert, det är 
säkert; men vet du, vårt fosterland Sverige 
är ändå vackrare. Med sina skogomkransade 
sjöar, berg och dalar liknar det en smyckad 
brud med blå ögon och lockigt hår. Vårt land 
är rikligen välsignat med naturskönheter, 
skönheter som flera andra land sakna. Även 
därför böra vi älska det.

På aftonen kl. 6 ankom tåget till Liver
pool. På stationen stodo de olika linjernas 
ombud för att mottaga sina resande. Även 
Beaver-linjens ombud voro där. Här var jag 
i tillfälle att första gången under resan tyd
ligt se, vilka linjer som bevisade sina resan
de största artighet. Beaver-linjen förtjänar 
visst icke något beröm. V i voro nu således 
framme i en av Englands största sjöstäder. 
Jag önskade gå ut och bese staden, men jag 
var trött av dagens resa och gick till vila.

Jag kan ej uraktlåta att här omnämna litet 
om de frestelser och faror en emigrant kan 
komma i, obekant som man är med språket 
och tillika på en obekant plats. Jag har läst 
om, och även hört berättas, huru som mången 
lättrogen man och kvinna kan bli lockad 
avsides och plundrad eller rånad. Liverpool, 
denna väldiga sjöstad med så många olika 
sorters människor är just en håla, där man 
lätt kan råka ut för obehagligheter. Beaver- 
linjens emigranthotell, där vi skulle stanna 
över natten, är beläget efter en trång och 
snuskig gata, där det synbarligen ock fanns 
överflöd på snuskiga och ohederliga männi
skor. Vid ingången till hotellet stod en hop 
halvt rusiga och trasiga karlar, vilkas ansik
ten buro tydliga vittnesbörd om dryjcken- 
skap och moraliskt förfall, utbjudande var
jehanda kramsaker till salu; en del tiggde 
även pengar. Högst förvånad blev jag, då 
en medelålders ostädad kvinna tillropade mig 
på svenska: »Ä r ni svensk? Vill ni växla 
pengar? Svenska pengar växlas mot ame
rikanska. Dollarn kostar endast 3 :8 0 !!! Var 
god och stig in här!» Härunder visade hon 
mig ingången till en liten handelsbutik i vars 
fönster syntes såväl svenska som amerikan
ska pengar i papperssedlar ävenså silver- och 
kopparmynt av olika värde. Jag blev riktigt 
förbluffad över den näsvisa kvinnan, och jag 
tänkte för mig själv: Nu har jag visst rå
kat ut för själva —  —  — .'Sedan fick jag 
veta, att det var en jude, som slagit sig ner 
invid detta hotell och vars hustru hade ett 
så utmärkt affärsgeni, allt naturligtvis i av
sikt att försöka lura och bedraga dumma 
emigranter. Samma jude hade även spirituö
sa drycker till salu. Men åtminstone här var 
det jag, som icke nappade på kroken.

Tisdagen den 15 juli stego vi ombord på 
Beaverlinjens oceanångare Champflain 
(Tjämpläjn). Det var en väldigt stor ånga
re. Före ombordstigningen måste varje pas
sagerare nu liksom vid Hull visa sitt kon
trakt fö r  att erhålla oceanbiljett. Detta upp
tog hela förmiddagen samt en god stund på 
eftermiddagen, tillföljd varav ångaren ej la
de ut förrän frampå kvällen. En obekväm
lighet att stiga ombord var, att vi alla måste 
stiga i en mindre båt, som sedan förde oss 
ut till Champlain. Detta var både besvärligt 
och tidsödande. En tolk, tillsammans med 
linjens i Liverpool anställda ombud, var när
varande och anvisade i båten för  olika na
tioner olika platser. Svenskarna syntes här
vid ha företräde, ty de erhöllo den jäm fö
relsevis bästa platsen. Inredningen och be

kvämligheten för tredje klassens passagerare 
var helt annat än jag föreställde mig och 
tillika annorlunda än vad resehandboken ut
lovade. Hytterna, om man får begagna det 
ordet, voro helt enkelt små brädskrank eller 
avbalkningar provisoriskt uppsatta och vilka 
kunde uppsättas och nedtagas när som helst. 
Det syntes tydligt, att denna ångare var 
ingen verkligt speciell emigrantångare. De, 
som rest över Atlanten förut, bedyrade, att 
denna stod mycket efter andra linjers emi
grantångare i vad bekvämlighet och komfort 
beträffade. När äntligen alla fått sina plat
ser anvisade av tolken och ombudet, begynte 
båda dessa herrar fcettla brännvin och kon
jak av passagerarna. Aldrig hade jag tänkt 
mig sådant! Troligen tyckte de sig ha gjort 
rrer än vad de voro pliktiga att göra, och 
såsom gengäld därför ville de på passage
rarnas bekostnad ha sig en florshuva. Det 
lyckades dem även, ty efter en stund såg jag 
dem båda berusade. Mången tyckte också, att

Vid Edra MORA-besök dricker 

Ni Edert kaffe bäst på

H e l m e r s  K o n d i t o r i

Spara k u p o n g er
och kassa —  ät mera F I S K .  
Dagligen färsk.

O r s a F i s k - * £ V i l t a f f  är  
Telefon 180

Morsdags- &  Konfirmationskort
i stor sortering. - REGISTER
PORTFÖLJER för ransone
ringskort.

Orsa Tobaks- & Pappershandel

B I L L I G A  P R I S E R
Damstrumpor, silke-linne, fl. färger

3 : —, 2 :65
» ylle o. flor, fl. färger

4:95, 4 :75
» silke, alla slag

3: 95, 3:25, 2 : 25 
» mcrcericerade, äkta söm

3:65
» svarta, bomull 1: 65, 1:15

Herrstrumpor, yllepl.................. 1: 95, 1: 65
» silkepl., fl. mönster 2 : —•
» bomull, fl. mönster ..  0 : 95

Barnstrumpor, alla slag, även mercerice- 
rade.

Bomullsklädningar och Städrockar i rik
haltig sortering.

Leksaker alla slag.
Fråga efter allt

C B N T R A L B O D E N
(Bazar och K or t var u af f är)

O r s a  Tel. 298

B A D H U S E T  I H O L E N
hålles öppet lördagar kl. 3—8 em. 

t. o. m. lördagen den 21 juni.
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FRAM och HUSQVARNA
Kvalitetsmärken. —  Lägsta 
pris i

BT y a J  ii r 11 Sa a n cl e 1 n

Snickerier
dörrar, fönster, trappor, butiks- 
inrcdningar, möbler m. m.

KALLHOLSFORS Snickerifabrik
Mässbacken - Tel. 37

Er i k  Wesst röm
Rikstelefon 119

Utföl* Värme-, Vatten- och A v
loppsledningar av alla slag;

Reel behandling! Billigaste priser!

S T E N B E R G S
h e r r f r i s e r  ing
T R U N N A  — O R S A

Medlem av Orsa hantverks- 
& industriförening

C y k e l d ä c k  reparerasl
o r s a It i n g  e  e  n t r  m l 

Tel. 299

alltid gott och välsmakande från

C. Gr. N y  s t r ö tn s B  a g  e  r  i
Telefon 38

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

Telefon 318

C. F. CARLSSONS Åkdonsfabrik
O RSA Tel. 188, bost. Holen 58

A r b e t s v a g n a r  

och K ä r r o r
med trä och bilhjul.

V ärm e-, V atten - och  
A vlop p sled n in gar

utföres av

DICK HANSSON - Orsa - Telefon 94 

Iråt rep a rera  S k od on en
hos

E. N o r l i n g
Omsorgsfullt arbete - Moderata priser

detta deras uppträdande var skamligt. Det 
var också tydligt vittnesbörd, hurudana dessa 
herrar voro.

När jag steg av tåget i Liverpool, kvar
glömde jag i kupén min sommaröverrock. 
Jag saknade den ej, förrän jag kommit om
bord på båten, varför jag bad ombudet vara 
god och taga reda på den samt sända den 
till mig. Jag lämnade honom fördenskull min 
adress. Han lovade mig att göra detta samt 
lörsäkrade, att jag skulle erhålla den några 
dagar efter framkomsten. Jag har dock ännu 
ej fått mottaga den, och jag tror, att jag 
aldrig får den, troligen har den hamnat på 
något pantlånekontor för en flaska brännvin, 
som fått gå genom männens hals. Bättre tan
kar kan man ju ej ha om sådana.

Resan över Atlanten var i det hela taget 
trevlig och angenäm, gynnad som den blev 
av tämligen vackert väder. Särskilt var en 
familj från Medelpad många till stor för 
nöjelse. Familjefadern hette Anders Jansson. 
Han hade med sig två fullvuxne döttrar och 
en son. De förde med sig en fiol och en gi
tarr. De spelade och sjöngo religiösa sånger. 
De voro alla baptister. Sålunda fingo vi höra 
litet musik gratis, vilket var både uppbygg
ligt och trevligt. När vi sedan i Quebeck 
måste skiljas från denna familj, erfors en 
stor saknad. Det skulle ,ha varit trevligt 
att få behålla ett sådant ressällskap, men det 
lät sig inte göras. Jansson hade nämligen 
en son bosatt i staten Ohio, till vilken han 
nu var på resa. Må Gud välsigna dem alla!

Det torde vara på sin plats att här även 
nämna litet om den kost, som bestods tredje 
klassens passagerare ombord på Champlain. 
—• Den var över huvud taget ibland både 
otillräcklig och dålig. Medhavda matsäckar 
måste till följd  därav ofta anlitas. För mig 
en äkta dalmas, var dock maten både god 
och tillräcklig. Den, som ej var djärv nog 
att riva åt sig en smula mat, förblev utan. 
Under de första dagarna och så länge tron 
satt kvar, att man skulle få den kost, som 
utlovats i resehandboken, gick allt stilla och 
lugnt till vid borden, men då var och en fick 
se, att dessa löften ej uppfylldes, då utbröt 
missnöjet hos en var. Under en middagsmål
tid reste sig fyra engelsmän upp från bordet, 
begynte svära, och, såsom Israels barn en 
gång gjorde, knotade över den usla födan 
Beaverlinjen gav dem. De sade sig skola gå 
till kapterlen för attt framställa klagomål. 
Överstuvarten kunde endast med knapp nöd 
stilla uppträdet. Visserligen var deras upp
trädande opassande men så mycket mer be
fogat, enär det i resehandboken stod, att den 
som hade missnöje, skulle framställa detta 
till kaptenen. Emellertid blevo inga klagomål 
framställda den gången.

Jag ber att här få insmyga en liten hän
delse, av vilken kockarna sista dagen ombord 
förstodo att draga fördel men på samma 
gång visa sin obarmhärtighet och snikenhet 
efter dollarn. Dägen .före landstigningen 
skulle vaccination företagas. (Ingen får näm
ligen invandra till Amerika som ej är vac
cinerad.) Den, som ej hade tydliga vaccina- 
tionsmärken eller innehade vaccinationskort, 
blev utan vidare krus vaccinerad. En finsk 
kvinna, som var på resa till sin man och 
hade tre små barn, skulle förete sitt vaccina
tionskort, vilket hon hade förvarat i en pen
ningbörs i sin ficka. När hon skulle gömma

Stort  s o r t i m e n t
av BLO M STER - och TRÄ D - 
GÅRDSFRÖER nu som alltid förr. 
Återförsäljare hög rabatt.

O. L I N D Q V I S T
Tel. Mora 62 och 613. - Orsa 92

Lindängets P e n s i o n a t
Telefon Holen 1

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

Vördsamt Sigge Sundström

Inneh. Bertil Jonsson
OLJONSBYN - Tel. Orsa 346 

REKO M M EN DERAS
Glas, porslin, specerier och manufaktur

ORSA-BPÖD

N?4
Tfl.279 Q  P  S  A  TI1.179

F ö n s t e r , D ö r r a r
Inredningar - Trappor - List- 

'verk - Plywood och Wallboard.

E  n å  S n i c k e r i f a b r i k  
Telefon 78

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

H a n s j ö
T  e 1. 2 7 0

V a r m r ö k t 
Skinka och Fläsk

o

A b e r g s
Tel. 25 O R S A

John P e t t e r s s o n s
Sadelmakeni - Tapetserareverkstad
Telefon 164

M öbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser och markiser på 
beställning - B i l l i g a  p r i s e 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 inhjudes till alla ovanståen

de bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata priser.
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O R SA  SKOLTIDNING

/ / / / / / / / / / Qd achOnda!i / / / / / / / / / /
STIPENDIEFONDEN

Hederslista
Förut ha 49 stipendiater, som full

bordat sina hermodskurser, fått sina 
namn publicerade i vår tidning. Och 
nu ha vi en tid gått och undrat, vem 
som skulle bli den 50 :e. Densamma har 
t. o. m. redan förra året blivit lovad en 
bok. Detta för att vi ville på något sätt 
högtidlighålla jubileet.

Den femtionde stipendiaten blev An
na Holting, Kallmora, som fullbordat 
sin kurs i välskrivning och erhåller den 
utlovade boken. Hennes kurs blev fär
dig den 21 april.

Den femtioförsta: Karin Karner,
Skattungbyn, handelsräkning, 1 maj.

Den femtioandra: Sigrid Persson,
Mässbacken, aritmetik, 5 maj.

PRENUMERATION
å Örsu Skoltidning kan lättast göras 
genom att insätta kr. 1 :20  å tidningens 
postgirokonto nr 13 65 58. Angiv tyd
ligt namnet på inbetalningskortets ku
pong!

Ett par personer ha insänt avgift 
utan att uppgiva vare sig namn eller 
adress, varför det varit omöjligt att ex
pediera tidningen till dem. Den, som 
prenumererat och ändå inte fått tid
ningens förra nummer, bör alltså in
sända namn- och adressuppgift, så ska 
tidningarna expedieras omgående.

Våra hästar
V i har tre hästar hemma. De heter Don

na, Dolly och Frej. En dag satt jag och kis- 
sen på bron. Då var Dolly ute. Han kom och 
ville ha en sockerbit. Jag gick in och tog 
en. Han tog emot sockerbiten så fint. Jag 
skulle se, om han ville tacka. Jag tog i högra 
foten, och han lyfte upp den.

Karin Andersson, klass 2.

Våra killingar
En dag, då jag kom hem från skolan, ta

lade lillebror om, att geten fått killingar. 
Jag fick följa  med och se dem. Geten är 
vit och har fått vita killingar, en bock och 
en get. Då killingarna var tre dagar gamla, 
började de springa och leka.

Mamma har satt lådor på golvet så de 
har nånting att hoppa i.

Inga Nyman, klass 2.

börsen, råkade hon sticka miste på fickan och 
således tappade hon den tillika med omkring 
12 dollar, som hon hade i den, vilket utgjor
de hela hennes reskassa. Hon saknade börsen 
ej förrän en god stund efteråt. Att bland 
flera hundra personer, få reda på den var 
omöjligt. Upphittaren förstod nog att tiga. 
Denna händelse fingo också kockarna veta. 
Dagen därpå framställde de till passagerar
na en vänlig begäran att de skulle samla 
ihop litet penningar åt den stackars kvinnan. 
Alla voro villiga därtill och insamlingen 
gjordes genast. Dessa insamlade penningar 
fick kvinnan dock aldrig. Kockarna stop
pade dem i sin egen ficka. Ett fiffig t sätt att 
utpressa drickspengar, eller hur? När det blev

I. Orsas skolbarn är väldigt duktiga och 
intresserade av att åka skidor. Men låt nu 

se, att ni blir lika duktiga att simma 
i sommar.

3. Att simma är minst lika roligt som skid
åkningen. Ja, finns det något härligare än 

en simtur efter Orsasjöns stränder 
en vacker sommardag.

Kriablomster
»Bävern är en duktig timmerhuggare. Han 

är även en god flottist» (flottare).

A. K O C K S
RAK- & FRISERSALONG

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

Orsa Skol t idning
(N :r  45 — 29 maj 1941.)
utgives av Orsa Lärareförening.

Redaktör:
Hjalmar Hedman, Orsa.
Telefon Mässbacken 28

Redaktionskommitté:
Hanna Belin,
Erik Bjarling,
Daisy Holton,
Axel Rosén.
Postgiro nr 13 65 58.

2. Alla ni, som inte kunde bli etta på skid
tävlingarna i vintras, ta nu och föresätt 

er, att ni ska »klå» edra kamrater 
i simning i stället!

4. Simningen är ingen svår konst. Vem som 
helst kan lära sig den konsten. Deltag i 
sommarens simkurser! Låt inte vägen av

skräcka om den är lite lång!
Du kan väl åka cykel?

»Räven föder sina ungar levande». 

»Påsk firas, när hönorna värpa mest.»

Ur textboken läsa v i: »T io stammar av- 
föllo från Rehabeam.»

Kalle berättar: »T io stammar ramlade av 
Rehabeam.»

känt, att kvinnan ej erhållit pengarna blev 
harmen stor hos alla. Själv tyckte jag detta 
var högst obarmhärtigt handlat. Emellertid 
gjordes en ny insamling av en hygglig »dal
mas», och det inbragte då åt kvinnan mer 
än vad hon förlorat. Jag uppsökte den arma 
kvinnan och talade med henne. Hon kunde 
nämligen, tala svenska tämligen bra, ty hen
nes föräldrar voro av svensk härkomst. E f
ter en stund fann jag henne stående med 
ett litet barn på armen och två vid sidan. 
Hon grät bittert och visste icke, hur hon 
skulle kunna komma fram till bestämmelse
orten. Jag tog upp och gav henne en dollar, 
ehuru jag själv ej hade många.

(Förts, i nästa nummer.)

Pris 30 öre Falun 1941. Dala-Tidningens tr. Upplaga 1,800 ex.


