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ORSA SKOLTIDNING

JULENS KLOCKOR.
Av Frithiof Widgren

G ammal är den, legenden om klockor
na, som tystnade och sjönko till havets 
botten men åter fingo klang och bud
skap och började ringa, i signad jule- 
tid.

Gammal är den, sanningen om männi
skohjärtat, detta undersamma ting med 
havets outgrundliga djup och havets 
oro inom sig, att även där ringa eljest 
tigande klockor i julens helga stunder.

Som ur ett sjunket Yineta stiger ur 
månget hjärtedjup om julen toner, som 
eljest drunkna i bränningars brus, Väx
lingars böljesång och bekymrens vred
gade vågor. Toner från gångna tider 
stiga stilla ur djupen. Gamla kära 
gestalter komma, oss nära. Vänner, 
skilda från oss a,v tid och mil, stiga 
över vår tröskel. Och som viskande 
vind buda, oss Minnets änglar om det 
käraste och roligaste Eden på jorden 
—  barndomshemmet. Hör Du Pars 
röst i julpsalmen? Ser Du Mors blick 
vid granens ljus? Minns Du syskonens 
skara en gång i Sagolandet, där gläd
jen blommade under julens helga 
stjärna.

” Kommen åter, kommen sakta, kom
men stilla, milda änglar, 

från mitt hjärtas första oskuldsvår”  —

M en högre budskap bringa oss julens 
klockor. Ej blott ur djupen men från 
höjden tränga, tonerna. Som ett heligt 
eko från sfärernas harmoni, som en 
återklang är den första julnattens 
änglasång när oss mitt bland skärande 
dissonanser av tunga dödsklockor 
skrällande stridsklockor, klagande sor- 
geklockor, den spröda klangen från de 
höjder, som ligga ovanom jordelivets 
dalar. För oss, ” barn av jorden och 
den stjärnströdda himmelen” , skall 
Längtans ängel ej i tiden tröttna att 
vemodigt leende ringa ut trons, hoppets 
och kärlekens ljusa, treklang. Aldrig blir 
den klangen dristigare än om julen. 
Ständigt gäckad, ständigt sargad, stän
digt beledd skall människoanden dock 
aldrig uppgiva sin obotliga tro på för

verkligandet av de drömmar, som en 
starkare nedlagt i flämtande människo
bröst. Varje jul vaknar hjärtats gen
klang till liv. Varje julmorgon kommer 
med ett undersamt uppenbarelsens och 
uppfyllelsens nu. ” I  dag är Eder född 
en Frälsare!”  Världen står tyst några 
dyrbara timmar. Icke vid den ständigt 
krossade och besudlade idealens grav. 
Men vid Hans vagga, vars födelse bor
gar för att mänskoandens heligaste 
längtan dock i tiden fått sitt Amen.

M å tidens hårda, hav med hatets och 
hånets och förnekelsens isblandade vå
gor söka. i stolt och skummande crescen- 
do dränka budskapet ovanefter. Det har 
under två årtusenden icke lyckats. Det 
skall aldrig lyckas. Tiden dödar varje 
barn av tiden. Men aldrig evighetens.

H erodes blev gäckad. Julnattens barn 
nåddes ej av svärden. En annan He- 
rodes stod redo vid Korset. För sent! 
Vid Korset stod barnet, nu vuxet, med 
blodig panna —  som Segrare! Sedan 
dess har misströstan aldrig helt fått 
väldet i denna världen. Men varje jul
morgon, som julens klockor ringa, för
stärkas i stället deras klang av påsk- 
klockors jublande ljusa: ” det är full
bordat.”  Och tusen sinom tusen små 
försagda,, spröda toner från mänsko- 
hjärtan, som aldrig upphört att lyssna 
efter fridens, broderskapets och san
ningens seger, de stämmas i trones 
samklang. Ringen, Julens klockor, rin
gen högt och starkt också i år! Vi be
höva Er klang! Mer än någonsin.

M en ringen ej blott ur djupen och 
från höjden ! Vi längta att höra en ju
lens enträgna samman-ringning. Vi ha 
alla. i hjärtat ett eko för minnena,. Vi 
ha alla i hjärtat ett eko för hoppet. 
Men vi ha alla också ett eko för Edert 
budskap om gärningen i nuet.

« E d e r  är född en Frälsare.» Brö
der, hören I sammanringningen! Du 
stora, splittrade, skingrade familj, som 
bär namnet Mänskligheten, Du är mod
lös och trött i dag av allt sökande efter 
gemenskap. Hårdare, vassare ha grän

serna, blivit mellan raser, länder och 
partier. Allt skarpare och bittrare 
dragas linjerna även inom de kristnas 
samfund och sekter. Modiga kämpar 
ha förgäves tömt sina krafter och sar
gade stupat i vanmäktiga försök såsom 
fredsdomare, fridstiftare, förliknings
man.

M en bröder! Julens klockor ringa 
samman. Trots allt. På nytt. Vem är 
han, som ringer? Vem är han som 
vågar, som gitter? —  En barna- 
hand är det, som fattar om klock- 
strängen. Det är Fridsfursten, som i 
barnagestalt ringer. Är det ej lönlöst? 
Ar det ej toner, som aldrig nå fram?

N e j ! Barnet, som ringer, vet, att det 
har en bundsförvant i varje människo
hjärta. I det hårdaste sinne, i den 
svekfullaste själ, i det bittraste bröst 
bor ännu —  ett barn. Och Julens 
barn och hjärtats barn, de finna, var
andra.

S å g  Du aldrig ett jordiskt hem, där 
kärleken dog, där förtroendet sönder- 
slets, där friden vissnade! Men där 
fanns barnet. Och barnet förvandlade 
allt —  i ny gemenskap. Det blev möj
ligt att byta jag och mitt mot vi och 
vårt. Genom barnet.

S å  stiger ånyo julen 1937 Barnet in i 
det stora Folkhemmet, för att förvand
la knutna nävar till öppnad broders- 
famn, Kainsblickar till varma blickar 
och den glödande illviljan till en god 
vilje. Så ringer det samman i världen. 
Huru vi längta efter den samman
ringningen !

Så ringen, Julens klockor !
Sjungen oss Minnets stilla, värmande 

toner!
Sjungen oss Längtans dristiga för

tröstan !
Sjungen oss Nuets kärva, manande 

allvarshymn!
Ringen oss alla. i Frälsarens namn en 

god jul!

Amen.
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T HEMBYGDSKUNSKAPBN i sko- 
-L lan få vi lära oss, att man i gång
na tider haft mycket mer getter i Orsa 
än nu. Men så mycket bockar, som jag 
härom dagen såg i en gård i Hansjö, 
har vä I ändå aldrig någon här i trak
ten haft förut. Redan i farstun stod 
det bockar i långa rader efter väggar
na, i köket var det bookar oeh i källar
våningen var det bockar. Och i en 
pappkartong låg 25 bockar fint nerpac- 
kade och överbredda med ett rött sil
kespapper. Jag var nämligen hos fru 
Jönsar Anna Eriksson i Hansjö, där 
man finner Hansjös nyaste hemindu
stri •—• julboekstillverkning.

Där sitter två unga damer bland 
massor av halm oeh bockar oeh arbe
tar för. brinnande livet. Och fru Eriks
son berättar:

—  Ja, vi har ganska bråttom nu att 
få alla bockar färdiga i tid. Koopera
tiva Förbundet har nämligen beställt 
2,000 bockar till julen. Ett tusen ville 
do ha färdigt redan 1 oktober, så vi 
skickade ned en hel lastbil med jul
bockar till Stockholm då. Och nu skall 
det andra tusendet vara färdigt till 1 
nov. och dit är det inte långt. Jag har 
fått lov att få en grannfru här till 
hjälp för att hinna med det. Egent
ligen ville de hai ett tusen till också, 
men det vågade jag inte åtaga mig, 
för det är så svårt att få tag på råg
halm.

— ' Ni får väl så en rågåker själva 
då ett annat år, säger jag.

—  En åker förslår nog inte långt, 
säger fru Eriksson. Det går åt otro
liga mängder halm till de här bockar

na. Och Hansjöfolket odlar så lite 
råg nu. Det är bara en bonde här i 
närheten, som. har råg. Av honom har 
vi fått köpa tre lass råghalm. Så har 
vi fått några lass från Sandhed oeh 
från Born också. Men det skall vara 
fin halm, och den måste vara hand- 
tröskad. I höst ha vi tagit hem bra 
mycket råg och tröskat själva, för att 
slippa få halmen allt för mycket hop
rörd. Men hur mycket råghalm vi än

köpt, så räcker det inte. Utan till de 
här små bockarna, som vi nu håller 
på med, tar vi havrehalm. Den är så 
blank och fin.

—  Men så här ser den ut, när man 
får den, säger fru Eriksson och häm
tar in ett fång havrehalm.

Jag tycker det ser hopplöst ut. 
Stråna spretar åt alla håll. Men med 
vana fingrar har hon snart rett ut 
hela fånget. Blad och fula strån ren
sas bort. Glänsande gula oeh trinda 
ligger stråna så välordnade, som om 
hon plockat dem ett och ett. Hon gör 
i ordning, en hög så stor, så jag tän
ker för mig själv, att det där skall 
väl räcka till ett par tre bockar då fru 
Eriksson just säger:

—  Så här mycket går det åt till 
bara. en bock.

Hon lägger halmfånget i en klyka, 
där en ståltråd med .en enkel trampan
ordning spänner ihop det till en gan
ska smal m en. fast . och trind bock- 
kropp. Och medan hon behändigt vi
ker av olika tappar till hals, ben och 
svans, berättar hon:

—■ Det är så mycket halm, som spin-

kas bort. Säkert 2/3 av halmmängden 
blir »skrädé», av mycket lång råghalm 
kanske ändå mer. För även om stråna 
är långa, kan man inte få ut mer än 
en boek på längden.

Borta i ett hörn i rummet står en 
korg med avklippta rågax. Där står 
fru Erikssons lilla dotter, Ingrid, och 
plockar ihop en bukett ax till skägg, 
som hon räcker mamma, just som boc
kens huvud håller på att ta fason. Ty 
fastän boeken för resten är av havre- 
halm, så måste ändå skägget vara av- 
riktiga rågax. Och sedan fru Eriksson 
lagt bockens flätade horn och svans 
1 sirliga svängar, ställer hon den till 
raden av färdiga men ännu oklädda 
bockar.

—  Ja, det där var en det! Hur 
många bockar hinner ni egentligen med 
på en dag? undrar jag.

—  Ja, när jag började, blev det nog 
inte så många bockar pr dag. Men 
nu när jag är så här pass tränad, hin
ner jag nog bortåt 15 stycken på da
gen, om jag får hålla på ostört från 
morgon till kväll. Men hus och hem 
skall ju också skötas, så det blir små 
avbrott då och då. Och en bock är 
inte så lätt gjord som det kan tyckas. 
Det fordras både vana och noggrann
het, om den skall bli tillräckligt fast 
och slät och fin. Och man får så ont 
i händerna. Halmen far så illa med 
fingrarna, För att inte tala om hur 
den sliter kläderna! Ett förkläde för
slår inte långt. Man bordo nästan ha 
en sådan där gammal Orsa-skimpa. 
Och som det skräpar och dammar se
dan! Då är det renligare arbete att
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till sist dekorera bockarna. Men det 
är också ett arbete, som fordrar god 
träning och stor noggrannhet. Det är 
inte röda band ntan crépe pappers
remsor, som vi virar om bockarna. Och 
de måste stramas till och fästas mycket 
väl, om de skall sitta slätt och inte 
glida. av.

—- Det är kanske lika mycket arbete 
att dekorera bockarna som att binda 
dem? frågar jag.

•—• Lika mycket arbete är det väl 
inte, men nog tar det en halv dag att 
klippa pappersremsor och »kläda på» 
en dags tillverkning. Så här ser de 
ut, när vi skickar iväg dem, säger fru 
Eriksson och går bort och öppnar 
locket på en stor kartong —  större än 
en brödkartong. Där ligger 25 stora 
bockar prydligt nedpackade under ett 
rött silkespapper. Trots att det ännu 
var långt kvar till jul och grått höst
väder ute, så kände jag faktiskt en 
fläkt av julstämning —  liksom en doft 
av lack och julljus, när jag såg det 
stora paketet med de lustiga bockarna 
och de granna röda banden.

—  Men hur kom ni egentligen på 
idén att göra julbockar? Och i sådana 
mängder sen!

-— Ja, egentligen har jag lärt mig 
konsten av en fru i Mora. Vi gjorde 
en bock till julen där för några år se
dan. Och de senaste jularna har jag 
gjort några dussin, som min man har 
sålt här i Orsa. Genom Konsum i 
Hansjö kom jag så i förbindelse med 
Kooperativa Förbundet i Stockholm 
och erbjöd dem min konst. De blev 
genast intresserade men var inte rik
tigt nöjda med den ■ provbock, som jag 
skickat dit, utan de skickade i stället 
liit en sådan här höghalsad modell, 
som de påstod vara mera lättsåld. Jag 
tyckte, att jag begärde ett billigt pris 
för mina bockar, men ändå prutade de 
bra nog. Så inte blir det stor för
tjänst på varje bock, när man skall 
köpa både halm, bindgarn och crépe- 
papper. Men när det nu blir så pass 
många småören, så blir det ju ändå 
några kronor sammanlagt. Och det är 
så roligt att hålla på med det här.

—  Så fru Eriksson tänker fortsätta 
med bocktillverkningen ett annat år 
också?

—  Det är ju svårt att säga något 
om framtiden. Men skall jag åtaga 
mig så här stora mängder till en an
nan jul, så vill jag då börja i tid, så 
jag hinner med det ensam och utan 
jäkt. Om det bara ginge an att få 
fin råghalm redan på vårsidan! Men 
här är ju rågen färdig så sent, och

HEMMETS 
T R E V N A D
vinnes 
genom
MJUK  
MATTA

Carl A. Pettersson

VART 
FORO DE?
F RÅN det soliga Californien kom 

härom dagen ett brev till pastors
expeditionen i Orsa. En -dam från 
hjärtat av apelsindistriktet därute vil
le ha upplysningar om sin släkt, som 
skulle härstamma från Orsa. ’ 'Min 
mormors flicknamn var Anna Matsson, 
född i Orsa, den 2 juni 1817” , skriver 
hon.

Nu har Orsa. bland många andra för
delar även den att äga ett förnämligt 
kyrkoarkiv inrymt i Tingshuset, där 
socknens gamla, kyrkböcker ända från 
1600-talets mitt förvaras, medan mån
ga andra socknar enligt Kungl. förord
ning måste sända in sina böcker till 
Landsarkivet i Uppsala så snart de fått 
100 år på nacken.

Alltså gick det tämligen lätt att 
följa släkten till en viss Mas Jöransson 
i Kvarnberg, född 1657 och därmed 
fick mrs Godshall från Californien 
vara nöjd.

Hon har i ett brev berättat, att 
morföräldrarna troligen voro bland 
de 13 första personer i Orsa, som natte
tid hade döpts i den baptistiska tron 
och jämte många trosbröder utvand
rat. I Amerika hade familjen nått en 
aktad ställning och hennes fader hade 
beklätt flera framstående poster i sam
hället och i 12 år varit medlem av den 
lagstiftande församlingen. ” Det var 
på den tiden innan ämbetsmännen 
lolevo så oärliga, som de nu är här 
ute” , tillägger hon.

Många voro de Orsa,bygdens söner 
och döttrar, vilka av allehanda motiv 
fattade pilgrimsstaven och övergav

innan den blir torr och tröskad, är det 
redan framåt hösten. Nu i år kunde 
jag inte sätta i gång med den här 
stora beställningen förrän i början 
av augusti. Och det blir inte lång tid 
jag då får på -mig, när allt skall vara 
färdigt så snart.

Men julbocksmarknaden är väl snart 
fylld. Det finns ju många fler än 
jag, som gör bockar åt K. F. Och 
tänk så många andra- firmor, som ock
så säljer julbockar! Jag förstår då 
sannerligen inte vart alla. julbockar tar 
vägen, säger fru Eriksson, och det lå
ter nästan som om hon tänkte: Jag för
står inte hur någon kan ha hjärta att 
förstöra en sådan här liten fin book.
1" I i I I I i ■ I ' ' D. H.

Sveriges kuster för att söka lugn och 
lycka i det stora okända landet i Väs
ter. Utvandringen börjar 1862. Inte 
mindre än 17 personer från Kallholn 
o-ch lika många från Viborg reser ut i 
början på juni -detta år. Någon ens-taka 
från övriga byar. Året därpå 1863 
bidrar Hansjö med 34 av de 45 
amerika-fa,rarna det året. Så växer an
talet år från år. En avmattning inträ
der de stora ofredsåren 1867— 1868, 
men året därpå är antalet upp-e i 112. 
Sida upp och sida ner i vår utflytt- 
ningsbok ända fram på 1890-talet 
fylles med namn, för vilka det står an
tecknat: ” Utflyttat till N. Amerika” .
Det är en ansenlig skara från alla byar 
i socknen, som dragit ut m-ot okända 
öden.

Långt ifrån alla ha nått ärans 
tinnar och blivit lagmän, men -det ska 
vi veta att inte har Orsa socken och 
landet i övrigt behövt skämmas över 
sitt stora tillskott till Amerikas be
folkning. Skiftande öden ha de gått 
till mötes dessa svenskättlingar. De 
gamla pionjärerna äro ur tiden, men 
deras barn och efterkommande fullfölja 
verket. Tankarna ha nog många, 
gånger gått hem till förfädernas land 
till byarna på bergen och i dalen och 
många kanske uppehåller kontakten 
med hembygden brevledes Amerika- 
brevet är alltid efterlängtat särskilt 
till jul och svenska folkets hopp är ju 
amerikaarvet. Många ban-d binder 
osis samman med frän-der därute. Men 
vi veta bra litet om deras öden -och 
äventyr i det stora landet. Då jag 
talade med Orsa skoltidnings idérike 
redaktör om brevet från Californien, 
berättade han, att han redan tidigare 
haft ett uppslag, som han ville jag 
skulle vara honom behjälplig att full
följa och detta uppslag passar alldeles 
utmärkt nu inför firandet a-v Delaware- 
minnet. Hur skulle det vara, om Orsa 
skoltidning kunde komma i kontakt 
med Orsa-folk i Amerika och de kunde 
bli medarbetare i tidningen genom att 
i dass spalter berätta om sina upplevel
ser i Amerika. Säkert skulle det in
tressera skoltidningens läsare och det 
gäller nu att få adresser på Edra 
släktingar därute. Därför riktar Orsa 
skoltidning en vädjan till läsarna att 
till dess redaktör, folkskollärare K. 
Wennberg, Kallmora,, lämna adress
uppgifter på Edra anhöriga i Amerika 
så får Ni i sinom tid se deras bidrag i 
tidningen. Väl mött till gott sam
arbete.

Orsa den 11 november 1937.
Stig Carlsson.

ORSA FÖRMEDLINGSBYRÅ, ORSA
INNEH. NESTOR DAHL.

Telefon 338. Postgirokonto 13 14 92.
Kontor i A /B  -Orsa Lantmäns gård, f. d. Biljarden. Kontorstid : 12—16.

O m b e s ö r j e r :  Kättegångar, inkasseringar, boutredningar, bo-kförin-g, maskin
skrivning, upprättande av deklarationer och le-gal-a handlingar av alla- slag. 
F ö r m e d l a r :  Köp och försäljning av fastigheter, skogsavverkningsrätter,
affärer m. m. samt uthyrning av villor, bostads-, kontors- och b-utikslä-genheter.
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D ET ÄR KUSLIGT att tänka sig, 
att hela fyrtio år gått, sedan man 

började i småskolan. Hu! Men än
då minns man ganska bra, hur det Tar 
då. Det är en god tröst —  så länge 
man bär på minnen från barndomen, 
håller man gammeln på avstånd.

Min småskola låg i byn Röen, ett 
gott stycke norr om Sälen, min hemby. 
Socknen hade förhyrt Stor Lars’ ena 
stuga, medan den funderade på ett ny
bygge för den nyinrättade småskolan. 
Det var en präktig stuga, Stor Larses, 
och vi hade ganska gott utrymme. Min 
lärarinna hette Johanna, och det var 
visst hennes första tjänstgöring, om 
jag ej tar fel. Hon hade ganska stora 
barn i sin första skola, bl. a, en pojke 
på bortåt fjorton år. Han var åtskil
ligt egen, och en dag reste han sig, 
såg på väggklockan och sade: »Nu går 
jag hem och hugger ved!» Han gick 
också. Det var en besynnerlig kurre, 
som inte ens Johanna blev riktigt klok 
på. Han hade dålig syn, men han 
hade dubblerad hörsel i stället. Enbart 
av klangen på hästpinglorna visste han 
träffsäkert, vem som kom körande ne
re på landsvägen. Yi såg honom med 
en viss respekt och tordes inte inbjuda 
honom till kragtag, som på den tiden 
var ett beprövat sätt att bli intimt 
bekant med kamrater där i fjällbyg
den. Han togs ur skolan så småning
om'. Och så minns jag Elvina — Jag 
måste sitta bredvid henne, och då re
tade de andra pojkarna mig för »kull
pojke». Elvina var duktig i skolan, på 
alla vis en präktig; flicka, men jag 
tyckte ändå illa om henne, bara för att 
jag fick lov att sitta i samma bänk 
som hon. Jag ville minst av allt heta 
»kullpojke» men nu hade hon gett an
ledning till att jag fick det försmäd
liga namnet. Och så minns jag Stomp- 
jon Karl. Karl var en bussig pojke, 
men hans namn för dock fram till en 
liten tragedi. V i hade frukostrast, 
och den begagnade vi givetvis till lek 
och ras. Den gången lekte vi Kura
gömma. Karl och jag sökte oss upp 
på ett loft, ett högt höloft med präktig 
körbro upp. Vi slank in där, som sagt. 
Det luktade besynnerligt mänskligt 
däruppe, men vi luktade inte mer än 
så, ty nu var det spännande. Någon 
fingrade på dörrkroken utanför —

Köp nyttiga julklappar!
SKOR, PJÄXOR, TOFFLOR,  

BOTTINER m. m. i

Segers Skoaffär
Telefon 232.

men ingen kom in. Vi klarade oss län
ge —  alltför länge. Rätt vad det var 
hörde vi röster därute på bron, ivriga 
röster. Lyft på kroken —  och så steg 
Johanna in med gammalgumman i går
den i sällskap.

—  Ja, ser du, här är dom! sa gam- 
malmoran i pipig ton. —  Och min 
gammelost, min gammelost, som blir 
full av skräp!

Där hade vi lukten! Ja, nog visste 
vi, att gumman brukade lagra slik ost, 
men att hon skulle ha läckerheten för
varad här, det hade vi inte en tanke 
på.

Sen lade gumman ytterligare till 
ord på ord, beska ord värre, och när 
vi kommenderats ut på bron, benåda
des vi med var sin rungande örfil. Av 
Johanna.

Vi tyckte illa om gammalmoran sen 
den dagen, men vi kunde inte tycka 
illa om Johanna. Hon hade en Brask- 
lappsmin i ansiktet, när hon laddade 
näven. Vi förstod, att hon måste gö
ra något, och örfilarna var utlösning; 
en.

När jag skulle gå hem den dagen, 
ropade Johanna in mig. Jag fick en 
bulle och några karameller som 
färdkost. Jag funderade rätt länge
på den färdkosten. Jag vet inte, 
om Karl fick någon —  han bodde norr
ut från skolan, jag söderut. Kanske 
frågade jag honom om saken dagen 
efter, men i så fall har jag glömt sva
ret. Jag förmodar att han fick sitt 
kvantum, han med —  eftersom jag
glömt, hur det gick för honom.

Ibland blev det stor uppståndelse i 
skolan. Jag kommer särskilt ihåg, när 
snön rasade av taket frampå vårsidan. 
Det blev kolsvart för ett ögonblick i 
skolsalen, och vi rusade förskräckta 
upp i bänkarna. Dunder och dån och 
så kolsvart! Det var någonting av 
yttersta domen!

Riktigt så farligt var det inte, när 
skolinspektör Thunberg kom, men nog 
baxnade vi till från katedern ända ner. 
Thunberg var en riktig jätte, väldig ; 
sin pälsomslutna vinteruppenbarelse, 
men hade ett försonande polisongpkägg. 
Elvina var borta första gången han 
kom, och då trängde han sig ner bred
vid mig. Han var vänlig, farbroder- 
ligt god och vänlig, men jag skälvde i 
alla leder. Jag visste ju inte, vad en 
inspektör kunde ta sig för med, när 
han kom så nära.

Som  J u lg å v a _________
blir lillens porträtt en fullträff
om det är taget hos
T E G M  A N S

Och nu kommer jag plötsligt att tän
ka på mitt livs märkligaste upplevelse 
från småskolåren. Den rör sig om pen
gar —  alltid ska det då vara pengar! 
Vi brottades friskt i skolan, ty, som 
jag redan nämnt, stod (och står väl all
jämt?) styrka i hög kurs i fjällbyg
den. Jag var ganska kraftig, men jag 
fick alltid stryk av Mårten, som gick i 
tvåan, där han hållit till ett år extra. 
Han var omöjlig att få på rygg. En 
dag kom en farbror från en av byarna 
i norr knallande förbi skolan. Han 
kom upp på gården, slog sig ner på 
uthusbron och kikade på oss. Han var 
märkvärdigt pratig av sig och gick en 
smula ostadigt. Om en stund tog han 
till orda:

-— Jag ger tjugufem öre till den av 
er, pojkar, som är värst att brottas! 
sa han. Se här!

Och så höll han silverpengen till al
las vårt beskådande. Vi såg på var
andra, Menande blickar, inga ord. 
Det var frukostrast, och vi hade god

tid på oss. Mårten och jag kom ganska 
raskt till finalen. Det var förutsett. 
Och nu gällde det! Tjugufem öre var 
mycket pengar på den tiden. För den 
kunde man få bullar full en stor påse, 
en väldig korvbit, munspel med ping- 
la på, om man prutade bra, och kara
meller i oändlighet!

Och så rök Mårten och jag ihop. Jag 
såg pengen blixtra framför mig och 
fick oanade krafter. Det knakade i 
rockslagen, svetten skvalade. Och så 
hände det sällsamt underbara. Mårten

Bränd KALK och KÅLK- 
STENSMJÖL

av högsta kvalitéer till 
fördelaktigaste priser, er- 
hålles från

A.-B. SKATTUNGBYNS K A L K B R U K .
Mässbacken. Telefon 21.

5

NÄR JAG GICK
O

För Orsa Skoltidning av Paul Lundh I SMÅSKOLAN



ORSA SKOLTIDNING

råkaide ur balans, kom på rygg, och så 
klämde jag dit mina kilon, iså ingen 
makt i Världen kunde ha hjälpt Mår
ten ur knipan. Jag hade vunnit! Tju- 
gufemöringen var min, min, absolut 
min.

Det var en triumf! Jag beundrades 
en , hel del, och pengen beskådades om 
och om igen. Alla ville hålla i den. 
Mårten fick känna-på den han också. 
Det var en seger!

Jag gick fort hem den dagen. Jag 
visste, att även far närde en illa dold 
beundran för starka män, och nu hade 
han en på mycket nära håll,

—• Den här, sade jag och lade fram 
pengen, har jag fått för att jag är 
starkast i skolan! Vi brottades om den 
och jag vann!

Men far såg inte vidare imponerad 
ut.

— Vem har du fått den av, sa. han.
Jag talade om farbrorns namn.

N ågot om undervisningsväsendet i Orsa genom tiderna.

IV.

—  Hm, sa far, av honom —  ja, jag 
har hört, att han gått och varit full i 
dag! ; i! i i!

Min segergloria fördunklades be
tänkligt. Jag funderade ett slag på att 
säga far, att jag väl inte kunde rå för, 
att farbrorn var full, men invändnin
gen torkade in. Och det var nog bäst 
för mig, det!

Marschen till och från skolan kunde 
också bjuda på överraskningar någon 
gång. En torbstuga mittvägs till skolan 
bjöd på ett oanat äventyr en höst 
Torkstugan hade ett fyrkantigt hål 
mitt fram, och det var som gjort atl 
kasta på. Vi stannade för en stund 
denna morgon liksom så ofta annars 
plockade sten på landsvägen och pro
vade träffsäkerheten. Vi var två poj
kar och tre flickor, vill jag minnas. 
Flickorna såg mest på —  de orkade in
te fram med stenarna. Kamraten fick 
fullträff nästan medsamma, oel? hans 
sten hamnade därinne med en dov duns. 
Ögonblicket efter slogs dörren upp, 
och ut ur torkstugan kom en skäggig 
luffare, röd som ett kaminrör i synen, 

(Forts, å sid. 19.)

LÅT JULKLAPPEN
bli en gåva av värde ----
Edert porträtt taget hos

TEGMÄNS
Atelj én hålles öppen 

vardagar 9—6 ; söndagar 1—5. Slättbergs småskola 1897. Lärare: Erik Britte.

E N LIGT 1892 ÅRS REGLEMENTE 
hörde Slättberg till Stackmora 

skolområde och Oljonsbyn— Stenberg 
till Kårgärde skolområde, Men då egen 
folkskola år 1895 upprättades i Slätt
berg, omfattade det skolområdet Slätt
berg— Stenberg— Oljonsbyn.

Ovan angivna förhållanden förkla
rar, varför exakta, uppgifter om skol- 
förhållandena i Slättberg komma så 
sent som 1863. Dels torde barnen ha 
gått i Stackmora, dels i privat anord
nade skolor av hemmavarande soldater 
och dels i den s. k. baptistskolan. Den
na, sista torde vara ganska egenartad 
och på samma gång betydelsefull för 
vardagsskolans .anordnande i övrigt i 
socknen. Denna privatskola, förnämli
gast avsedd för baptisternas barn men 
även upplåten för andra, har pågått 
ganska länge. Den började redan 1855 
och fortgick till 1890. Om baptist
skolan hämta vi följande ur Orsa bap
tistförsamlings minnesskrift 1854—■
1929.

” 1 samband med söndagsskola, som 
man säkert vet hölls 1855 kom även 
tanken på en vardagsskola upp pä 
1850-talet. En sådan upprättades 
också, Varför denna församling;.1? var- 
dagssbola, blev en verklighet berodde 
nog mest på att man önskade delgiva 
barnen en annan kristendomsundervis- 
ning än vad som gavs i sockenskolan.

När friherrinnan Betty Ehrenborg 
Posse besökte Orsa år 1855 (hon var 
personlig vän med Näs Anna Persdot- 
ter, som bevistat seminariet på, Kungs
holmen i Stockholm, där Betty Ehren- 
borg var föreståndarinna,) höll hon i 
sex veckors tid skola, med barn och 
äJdre. Här torde uppslaget ha, givits

åt församlingen att anordna vardags
skola. Så öppnade då församlingen 
vardagsskola med elever inte bara från 
troende hem utan även andra. Så kom 
begäran från Orsa, finnbyar, att bar
nen skulle få gå i baptisternas skola.

Näs Anna Pcrsdotter, sedan 1857 
maka till Dordlofva Erik Ersson, var 
tillsammans med sin man lärare. Det 
förtäljes av dem, som voro med och 
gingo i denna, skola, att det var väc
kelse bland barnen 1865— 1867, Då
var det jubel och glädje. Barnen sjön- 
go och bådo till Gud.

Så gick det en tid, och i stället för 
Näs Anna blir Guns Anna Jonsdotter 
från Viborg lärarinna. Skolan har hål
lits i Dordlofvagården och i Slättberg. 
När Näs Anna sedermera av sjukdom 
brytes ner, flyttas skolan till Bäeker- 
gården i Stenberg men fortsätter dock 
att alternera med Slättberg.

Övriga, som deltagit i vardagsskole- 
arbetet, äro Bondlo-fva. Karin från 
Stackmora och Myr Anders från Bo
näs. Den sista, som undervisade i bap- 
testernås vardagpskola, var en kvinna 
från Gagnef, mest känd under namnet 
Gagnefs Kristin.

I denna skola, i Dordlofvagården har 
Bcngtar Erik Ersson gått, berättar han 
själv. Medan hustrun undervisade 
barnen i kammaren, satt Dordlofva 
Erik i sin kammare intill och snickra
de. Blev det för bråkigt inne i skol
rummet, kom han alltid in och återkal
lade till ordningen. Så hjälptes de åt.

Baptistskola upprättades också i 
TIansjö, där bland andra, en Hans Pet
tersson från Bonäs var lärare. Han 
blev sedermera predikant i Stenberg. 
Om baptistskolan i Hansjö anföres ett
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Slättbergs folkskola 1897. Lärarinna: Anna Bergstedt.
(I bakgrunden syns både gamla skolan och nybygget av nuvarande folkskolan.)

Några lärare i Slättbergs skolrote; från  vänster Skarp Anders Samuelsson, E. Alb. Johansson, Anna Dunell, Jonas Trygg, Anna Hedman,
Stina Hoffström, Blenda Tysklind, Maria R oos, Einar Nordland.

protokoll (kyrkostämmo-) daterat 1 
sept. 1889: ” Baptistskolan i Hansjö be
gär anslag av kommunen till hjälp 
300: —  kr., vilket beviljades, men kyr
koherde Abenius reserverade sig och 
ville, att de först skulle begära Kungl. 
Maj :ts tillstånd till dylik skola. Den 
27 okt. beviljades det och upptogs i 
staten dessa 300:—  kronor till Hansjö 
baptistskola.”  —  Den 1/12 samma år 
beslutas om att socknen skall förhyra 
baptistskolan.

1863 öppnas sockenskola i Slättberg. 
Skolan låg ej långt från nuvarande 
folkskolan. Förste läraren var Skarp 
Anders Samuelsson, bördig från Slätt
berg. Han var lärare där i 10 år. Hans 
efterträdare blev Brittur Erik Ensson 
(Britte), som 1909 lämnade en nära 
40-årig lärargärning bakom sig och 
erhöll därför också för långvarig och 
trogen tjänst kungl. patriotiska säll
skapets guldmedalj. Båda dessa lärar- 
veteraner ha lämnat djupa och var
aktiga minnen efter sig. Så berättas, 
att när Britte fiek besök av sin gode 
vän och kollega från Holen, P. Wik- 
ner, rörde sig samtalet vanligtvis inte 
om alldagliga ting, utan djupgående 
filosofiska och pedagogiska spörsmål 
dryftades.

I en ny dagbok, som läraren Erik 
Britte fick i början på 1900-talet är på 
första sidan inskriven följande dikt av 
honom.

I Oljonsbyn öppnas också samtidigt 
ordnad sockenskola. Där verkade som 
lärare Borbos Hans Jonsson i 43 år, 
endast avbrott i 6 år, då han tjänst
gjorde på annat håll. Även han fick 
för långvarig och trogen tjänst guld- 
medalj.

1880-talet är ett märkligt årtionde i 
Orsa sockens skolhistoria. Det är då 
som den ena byskolan efter den andra 
övertages eller inlöses av kommunen. 
Vid så gott som varje stämma, och de 
voro ganska tätt, förekom viktiga skol- 
spörsmål. Nya skolor byggas och nya 
planer uppläggas och mången gång 
förkastas.

Många och långa voro de stämmor, 
som dryftade frågorna om inköp av de

Dordlofva Erik Ersson och Näs Anna 
Persdotter.

gamla byskolorna. Med en del byalag 
kom man överens om köpeskillingen, 
men med en del uppnåddes ej enighet 
så snart. År 1895 beslöt kyrkostämman 
antaga försäljningsanbuden från bl. a. 
Slättberg och Oljonsbyn. Men som bå
da dessa skolor voro mindre ändamåls
enliga i sitt gamla skick, beslöts snart 
nog om om- och nybyggnad, allden- 
stund i Slättberg även skulle inrättas 
en folkskola. 1895 tillsattes också den 
första folkskollärarinnan därstädes, 
nämligen fru Anna Bergstedt, vilken 
fick hålla skola i den gamla byskolan, 
tills den nya folkskolan 1898 blev fär
dig och kunde tagas i bruk. Under 
denna tid hölls småskolan i Kallasgår-

DE UNGAS VÄRLD.
Låt dem jubla de unga.
Håll borta minerna tunga 
Och lägg på ditt klander band 
O, låt dem jubla de unga, om glädjen går 

högt ibland.

Det är ju  det glada modet,
Som luft blott och ljus vill få ,
Det är ju  det varma blodet, som trögt ej 

och tungt kan slå.

E j hunna de stilla sitta och hänga 
huvudet ner.

Dä alla lemmarna spritta, och livet så 
soligt ler.

Var fågel vill hoppa och kvittra 
Och sjunga sin ton i dur.
Se, jubla den kan och kvittra om våren, 

Guds vida natur.
En var har varit ung i världen,
Då glädjen väl ock var hans.
Förrn lång och trugsam blev färden och 

miste sin glöd och glans.

Tids nog skola livets bekymmer 
Och börda den trycka ner,
Då moln deras himmel skymmer, och 
. leende finns ej mer.

Tids nog skola färger bleka nu rodnande 
kinder få .

Låt dem ha glädje och leka, som konsten 
ännu förstår.

Väl livet till allvar vill mana 
Och ej blott till lek och glam.
Dock må på vår levnadsbana städs 

glädjen bli allvarsam.
Gud unnar en var så gärna 
den glädje, hans värld kan ge 
Må blott fö r  den fröjd  vi oss värna, 
Som slutligt ger sorg och ve.

Mot sönderspruckna och 
nariga händer prova vår 
läkande hudbalsam

F A V O R I T
J ä t t e f l a s k a  kr. 1.—

ORSA FÄRGHANDEL
Y. F e r n e m a n  Tel. 340.
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den. Det är på den 
trappan Brittes skol
kort är taget.

Tio år senare byg
ges Stenbergs skola, 
avsedd dels för mel- 

/ lanskola —  3— 4 kl. 
—  dels småskola. 
1906 togs, den i bruk. 
Ungefär samtidigt

Hed Margit Eriksson förflyttas Oljonsbyns 
gamla skolhus från 

sin gamla plats vid gamla Hansergården 
till sin nuvarande plats. Tidvis har 
småskolan hållits i Stenberg, tidvis i 
Oljonsbyn, alltefter som barnantalet 
krävt det.

Härmed lämnas till sist en förteck
ning över lärare, som tjänstgjort vid 
de olika skolorna inom Slättbergs skol
område.

Slättbergs byskola: Skarp Anders
Samuelsson 1863— 1873, Brittur Erik
Ersson (Britte) 1874— 1909.

Slättbergs småskola: Anna Dunell
1909— 1919, Ellen Johansson v. 1920— 
1921, Maria (Hammarin-) Roos 1921— .

Slättbergs folkskola: fru Anna Berg- 
stod t 1895— 1899, E. Alb. Johansson 
1900—1925, Einar Nordland 1925— 
1937. Vikarierande lärare: Alfr. Lus
tig 1932— 1933, Gulis Erik Eriksson 
1933— 1935, då Nordland tjänstgjort i 
Stockholm.

Stenbergs mellanskola: Jonas Trygg 
1906—1917, fru Blenda Tysklind 
1917—

Stenberg-Oljonsbyns byskola: Bor-
bos Hans Jonsson 1863— 1865, 1873— 
1906, Bälter Anders Hansson 1866— 
1869, Brittur Erik Ersson 1870— 1872.

Oljonsbyns småskola: Anna Hedman 
1907— 1911, 1916— 1918, Anna Kristi
na Hoffström 1911— 1916, Jonas Trygg 
1918— 1932, Hed Margit Eriksson 
1932— ,

Stenbergs småskola: Anna Dun-éll 
1906— 1908, Anna Hedman 1912— 
1915.

Barnantalet var sålunda så stort, 
att vissa år skolor hölls både i Sten
berg och Oljonsbyn.

Joh. Boström.

Omsorgsfull, individuellt anpassad 
behandling garanteras.

Orsa. - Telefon 208.

Kring Oreälven och Orsasjön. IV .

I L Å N G F Ä B O D E N ,
Manuskript: Elna och Gösta Granholm.

Skolradioprogram den 5
HALLåMANMEGNT (Norberg) : Från ut

siktspunkterna på bergen, dit man gärna 
beger sig, skymtar gröna fläckar i den 
mörka mattan av skog. Be små lysande 
ljusgröna ängarna omkring några gamla, 
grå bus är fäbodställen.

Häruppe i Siijansbygden finns två slags 
fäbodar, hemfäbodar och långfäbodar. Hem- 
fäbodarna ligger nlära bygden. Där sköter 
i regel varje hushåll om sina egna kreatur. 
Men ännu längre bort ligger långfäbodar
na. Där är det så ordnat, att ett par tre 
kullor sköter om djuren från flera gårdar.

I  början av den scen, som vi nu får höra, 
befinner sig två unga människor, två tu
rister, på vandring upp genom skogen. De 
går en backig, stenig fä,bodstig.

HÖSTA: Idag är stigen lätt att vandra , 
när hjortronkontarna hänger tomma på 
ryggen. I  morgon kväll, då vi vänder hem
åt, blir det annat. Dä har vi säkert kon- 
tarna fulla.

ELNA : Jag tycker vägen är stretig nog, 
stackars kossor! De får slita, när de drar 
till fäbodarna på våren.

HÖSTA: De sliter nog så gärna, för de 
vet, vad som väntar. De, som råkar vara 
kalvar, har det bäst. De får åka i kärra 
tillsammans med separatorn och tunn-bröt 
och potatisen.

ELNA: Det där är väl ändå -sista berg
knallen ?

(GÖSTA: Det stämmer. Ser du något
grått däruppe mellan -stammarna ? Det 
är första lagårn.

EtLNA: Javisst-, Ooh nu syns stugan. 
Hör du Hösta, varför kalla-s egentligen en 
sådan här fäbod för långfäbod? Är det för 
att stugan är så där lång?

HÖSTA: Nej, det är Vägen, som är lång 
till långfäboden. Hit till Fli-ckeråsen är 
det ju mer än tre mil från -bygden. -Och 
det- finns långfäbodar ändå längre bort.

ELN A : Så många lagårdar här ä r ! En 
— två — tre — fyra — fem stycken. Och 
bara en stuga!

HÖiSTA: Ja, bär är det annat iin vid
hemifä,bodarna, där varie hushåll har sin 
lilla stuga och sin lilla lagård.

ELN A : Som det är i Lindorna och Grunu- 
berg och Fryksås. De fäbodarna ser ut 
som hela byar av små grå stugor på gröna 
lindor med krokiga fägator emellan.

GÖSTA: Här i lån-g-fäboden är det bara 
två eller tre vallkullor, som har åtagit sig 
att siköta korn-a åt flera bönder i en by. 
Det är där-för det är så många lagårdar och 
bara en -bostuga här. Förresten -b-örjar det 
bli på samma sätt vid hemfäbodana också 
nu -för tiden. Man lejer bort korna till

Den nya

VAXDUKEN
i nya moderna mönster 
och färgsammansättningar 
har nu inkommit!

Gör oss 
ett besök!

Hedins Färghandel
Orsa. - Tel. 155.

febr. 1937.
vallning, och allt fler stugor blir tomma.

ELN A: Hör du, blås en gammal vallåt 
på göken, så att Frida hör, att vi kommer. 
Kanske kular hon. till svar.

(Gösta blåser. Frida kommer ut och 
kular.)

ELNA: Nu kanske ikossorna tror, att det 
är morgon. Goddag, Frida!

-FRIDA: Goddag och välkomna! Stig på 
in och sätt er vid elden!

GÖSTA: Tack, det skall bli skönt. Det 
var vått att gå över myrarna i dag. Den 
här spisen ryms man vid. Den är -stor som 
en rejäl -kokvrå. Och de väldiga gråstens- 
hälla-rna har ingen petmåns murat opp, 
det kan man se.

FR ID A : Och hlär sätter jag fram kärn- 
mjöl-k på bänken. Var så god1 och ta för 
er!

E LN A : Tack! Härligt! Och hiär häng
er de st-ora me-ssmörsgrytorna, som van
ligt, över elden. Hur många liter mjölk 
hällde ni dit i morse?

FRIDA : Det var väl en hundra liter se
parerad mjölk i båda grytorna tillsammans.

HÖSTA: Som ni först -gjorde ost av, för- 
ståss ?

FRID A: Ja, vi lägger löpe i -mjölken
först och tar upp osten i de här ostkaren. 
Se här får vasslan rinna ut genom hålen 
i bottnen o-ch på sidorna.

ELNA: Där -står ju långa- rader vita os
tar på hyllan. De ser allt goda ut.

HÖ-STA: Ja, men dem ska du -akta dig 
för. Jag fick välja mig en ost i en fäbod 
en gång och tog den vitaste och vackraste 
jag såg. Men den gången -blev jag lurc'1 
för dten smakade ingenting, smakade in
genting på ett mycket otrevligt sätt. De 
måste ligga och lagra först, inna-n de kan 
ätas med smak.

E LN A : Får jag röra i messmörsgrytan 
ett tag? M-åste man röra h-ela tiden?

FRIDA: Nej, i böljan när vasslan är
tunn, behöver man inte röra, bara elda och 
låta den koka i flera timmar. Men när 
den kokat ihop och blivit tjock, måste man 
röra ibland, så att den inte -bränns.

‘GÖSTA: Och så blir det till slut en liten 
messmörsviälling på botten -av hela stora 
vas-slagrytan. Det blir nog inte så m-ånga 
kilo messmör prå var kubikmeter ved!
_______ (Forts, å sid. 18.)

Nu
är den här

Svensk vaxduk
glada färger, 
vackra mönster,
1 1 5 cm. bred 
Pr mtr 2 : 50.

Kooperativa Föreningen 
Ovan Siljan

Sp ecialavdelningen.
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FRÅN SKOLBÄNKEN
TOMTE-NISSE I STORSKOGEN.
Det var en gång en tomte, som 

hette Nisse. Han hade en röd tomte
luva och en röd väst, ett par gröna 
byxor hade han också samt vantar på 
händerna. Med dem drog han sin 
lilla kälke. Nu så var det snart jul 
igen, och Nisse skulle till att snickra 
ihop julklappar åt barnen i byn. Var 
kväll var Nisse framme och tittade om 
barnen hade lagt sig. Men en kväll 
fick Nisse höra ett underligt dån ini
från sängkammaren och Nisse hörde, 
att Greta och Lars hade börjat bråka 
med varandra, men då vart Nisse arg, 
så att han knackade i väggen. Men då 
vart det tyst i huset, och Greta och 
Lars ropade: »Mamma! Mamma!»

Ja, i morgon är det jul! »Nu går 
vi tomtar», sade Nisse, och de gingo 
var och en till byn. Så gick Nisse in 
i ett hus och lade dit varsin julstrumpa, 
sen smög han sig ut. Ute föll den vita 
snön, och allt var så stilla där ute. 
Och Nisse var ute hela julkvällen och 
hela natten också. Slutligen kom han 
till Lars och Gretas stuga.

»Jaha-så där, ta in gran nu», sa 
mor. Och granen bars xn och kläddes 
på med gott, girlanger och glitter 
m. m. Så är granen inne. Och alla 
sätter sej i stora rummet och börjar 
äta. Men barnen väntar, att Tomte- 
Nisse skall komma med julklappar åt 
dem. När man ätit, sitter man och 
väntar, att jultomten, Nisse, skall kom
ma, men innan tomten kommer sjunger 
man och läser i bibeln, och så tändes 
granen. Men då får man höra att der 
knackar, och in kommer Nisse ifrån 
storskogen med sin röda luva och sina 
stora skor. Och barnen bli litet rädda 
först, men sen blir de glada igen. Och 
Nisse lämnar två korgar med bara jul
klappar. Och nu börjar det roliga för 
barnen. Och det vet barnen, att det 
finns leksaker i de där paketen. Men 
nu läser far: »Till Lars från moster». 
Och så blir det jubel och glädje.

Och så är sagan slut om Tomte- 
Nisse från storskogen.

Ulf Widgren, klass 3.

Skid-dräkter!
Dam-, Herr- och Barn. 

Skidmössor och Huvor, Skidbyxor. 
Raggsockor. Skidjackor av ballong

siden. Skidvantar m. m.
Sista nyheterna i stor sortering 

hos

Aug. Larsson —  Orsa

JULVISA.
Per ocli Erik från skogen går, 
djupt i snön de sätta spår, 
glada och hurtiga håda är 
ty Per en julgran på axeln här.

Och när de äntligen hemma är, 
de granen in i kammaren här, 
och sätta den i en julgransfot 
för att det inte skall gå på tok.

Jidafton, o, vilken fröjd i husen 
nu tändas alla julgransljusen, 
och barnen stimma högt och glatt 
och ute månen sprider sken så matt.

Och klockan hlir nio, tio 
i kväll skall varken piga eller dräng 

på hio.
Snart sova alla så ljuvt och sött, 
ty julen är överallt väl bemött.

Maj Johnsson, klass 6.

TECKNING - av Johan Söderström, klass 5. 
Nalle funderar skarpt på att gå i ide.

BENNYS ÄVENTYR.
Det var en gång en liten pojke, som 

hette Benny. En dag sade hans 
mamma, att han skulle gå ut i skogen 
för att plocka bär. Benny hittade inga 
bär. Då blev han så ledsen, att han 
började gråta. Då hördes ett prassel, 
och när Benny tittade upp, fick han 
se en stor björn. »Yad gör du i mm 
skog?» brummade björnen. Benny blev 
så rädd, att han inte tordes svara, Då 
sade björnen: »Nu äter jag upp dig». 
Men nu började Benny springa, men 
hur han än sprang, hittade han inte 
hem. Nu var björnen alldeles nära ho
nom, men då skyndade Benny gömma 
sig bakom en stor sten, och. björnen 
sprang vidare och visste inte, att 
Benny gömt sig. Då kröp Benny fram 
ur sitt gömställe, och nu hittade han 
hem. Ragnhild Ångman, klass 3.

€®MKLIM ______________
beter reservoirpennan, som' håller ett 
helt liv och som alla bli belåtna 
med. Kom in och prova av en i

A.-B. Bröderna Ohlséns 
Bokhandel.

H UR JAG GÖR ETT  »BETLEHEM» 
TILL JULEN.

Varje år brukar jag göra ett »Betle- 
hem» till julen. Innan det börjar att 
snöa går jag ut i skogen och tar van
lig mossa, ljung, blåbärsris, lingonris 
och björnmossa, Sedan lägger jag .upp 
mossan på ett bord. Därpå lägger jag 
sand på en del av bordet. Det får 
vara en öken. I sanden gör jag en 
oas. Till vatten i oasen har jag ett 
blåskimrande papper. Bredvid källan 
ställer jag lingonris, som jag tagit av 
bladen nertill på, så att det bara blir 
en yvig 'krona upptill. Detta skall före
ställa palmer. Jag har klippt »tre 
vise män» av papper, som jag ställer i 
öknen. Ljung och blåbärsris bli de 
allra vackraste cypresser. I öknen 
växer kaktus. Till kaktusar brukar jag 
ta björnmossa och sätta, ned i sanden. 
På den gröna mossan ställer jag her
dar oeh får av papper. Förut en jul 
fick jag ett stall med Jesusbamet i 
krubban och Maria och Josef. Stallet 
är gjort av papp. Ovanför stallet är 
det målat en stjärna, oeh bakom stjär
nan finns en liten lampa och ett bat
teri. På julmorgonen tända vi lam
pan, så att det ser ut, som om stjärnan 
lyste. Det är mycket vackert.

Även i år önskar jag, att det snart 
skall bli jul, så att jag får göra i ord
ning »Betlehem».

Birgit Liljegren, klass 4.

TOMTEN.
Tomten tassar över snön. Nu kom

mer han ini i hagen. Se där skymtar 
en stuga fram mellan granarna! Han 
stryker sitt vita skägg av belåtenhet. 
Måntro jag får någon julgröt i år. Jag 
får nog gå oeh lägga mig oeh vänta 
tills i morgon kväll. Det är ju då det 
är julafton. Nu springer han till stal
let för att lägga sig.. Nästa morgon är 
han yrvaken och pigg. Han tänker 
att han skall gå och dela ut julklap
par åt alla snälla barn.

Ingemar Hansson, klass 4.
I SANDGROPEN.

Göte oeh jag lekte i sandgropen. Sen 
grävde vi en djup grop. Oeh så hop-

Begär alltid
Orsa -B röd

brödet  med  
den verkliga 
r å g  s m a k e n
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pade Göte ner i gropen. Men gropen 
var så djup, så att Göte 'kunde inte 
komma upp. Sen grävde vi igen gro
pen. Och så gick vi till Götes sand
grop. Där bygg|de vi stugor. Och så 
grävde vi en liten grop. Så lekte vi 
att det var en sjö. Och där lekte vi 
att det var isbjörnar i den sjön.

Arne Ström, klass 2.
EN JULSAGA.

»Så här pass nära jul»1, sade mor 
Anna, »vill väl nästan alla höra en 
julsaga?» Allt var fejat och fint för 
dagen, så att mor Anna hade en ledig 
stund. Fader Anders tände en brasa, 
och mor tog sin stickstrumpa och satte 
sig framför brasan. Alla sutto tysta 
och snälla, när mor Anna började be
rätta. :

:»Det var en gång, när jag själv var 
i 12— 13-årsåldern. Jag och mor hade 
hjälpts åt att baika pepparkakor, lusse- 
katter m. m. Min bror hade huggit en 
gran, och den klädde vi barn. Yi satte 
en betlehemsstjärna i toppen och andra 
småsaker, såsom franskarameller, pep
parkakor m. m. längre ner. När jul
granen var färdigklädd, gick jag ut i 
köket till mor, som lovat mig, att jag 
skulle få lägga upp julhögarna. Men 
hur jag än vände och räknade, så var 
det inte så mycket utav var sort, som 
vi bakat. Den här saken måste under
sökas. Mor fick syn på några, peppar-

Nyheter
i a l b u m  finner Ni 
störst sorterade hos

T E G M A N S
Prislägen 1: 50— 20: — .

kakssmulor här och där. Dem följde 
hon. Spåren ledde upp på en höskulle. 
Tomtarna hade kalas däruppe. Det var 
alltså, svaret på frågan.

Efter den julen stod det alltid en 
stor skål med het ångande risgryns
gröt och en smörklick i på trappan hos 
oss. Och det gör så än i denna dag.»

Så slutar mor Anna sin julberättelse. 
Glöden har nästan slocknat på härden, 
och strumpstickorna ha. slutat smattra. 
En och annan liten tös har somnat, och 
alla gå nu till vila.

Nu snart alla. sova
och allt är så tyst,
ute höres yxornas skall det dova
inne inte ett knyst.
Somliga drömmer 
andra glömmer 
dagens äventyr.

Gun Carlsson, klass C>.

JULEN.
Nu är den stilla julen inne, 
som gör oss alla goda i sinne.
Och tigern sina klor drager in, 
ty julen manar till andakt i sinn.
Och barnens glada skratt, 
i hemmet glamma glatt.
Och mor och far s'å glada är, 
ty julen är ock dem så kär.
Och stjärnorna lysa över skogen, 
och tomten är oss så trogen.
Klapp, klapp, klapp nu är julgubben 

här
med klappar så många, han är oss så 

kär.
En till Lisa, en till Bror, och en stor 
till lilla mor.

Maj-Britt Svennar, klass 3.

EN TROLLUNGES ÄVENTYR.
Det var en gång en trollunge, som 

hette Nyfiken. Han var också ganska 
nyfiken. En dag var lian ute och 
snokade i skogen alldeles som vanligt. 
Efter en stund blev han så sömnig, så 
sömnig. Lat var han också, och i dag 
orkade han inte gå hem till berget en 
gång. Så lade han sig att sova i den 
mjuka mossan.

Men under det att trollungen sov, 
slogo skogens djur sina kloka huvuden 
ihop och funderade. Det var just den 
lilla, lata. trollungen det gällde. Han 
var så elak mot djuren jämt. Plötsligt 
steg herr Ekorre upp på en stubbe och 
bjöd, tystnad. »Jag har inte mycket 
att säga», sade han, »men herr Död- 
grävarmask kan nog hitta på något. 
Han är ju så slug.» Herr Ekorre läm
nade plats för Dödgrävaren. Denne 
funderade skarpt. »J o !»  utbrast han 
plötsligt. »Jag har det. Ni vet, att när 
ett mindre djur i skogen dör så bru
kar jag och min släkt krypa under den 
döda och gräva, så att kroppen sjun
ker ner, och jorden rasar över. Så 
kanske vi kan göra med trollungen.»'

»Bravo! Utmärkt!» ropade alla utom 
gamla Ugglemor.

»Ni borde väl ha bättre vett», fräste 
hon.

»Ni står ju och väcker den där lilla 
uslingen, vet ja !»

»Alle man till arbete!» skrek herr 
Ekorre. I- . ■

Hela flocken satte sig i rörelse mot 
gläntan, där trollungen låg. De visste 
inte, att bakom en trädstam hade en 
viss liten trollunge hört på deras sam
tal. Nu satt han oåtkomlig inne i 
berget och fnissade.

Ulla Carlstedt, klass 4.

ÅNS Ö IK  JAG ’SKATOR.
Jen dag skuld Åns ö ik jag ’ skator. 

Wi djardöm jena stenslungö ö djingöm 
ajti skojön. Skator såt ö skrattäd a 
wöss far wi addöm bara jena sten
slungö ö in t jena riktiga bissö. »S jå 
je skata!» röft Åns. W i laddödöm 
stenslungö ö skötöm ö skato. Men skat- 
trull ’ flög sen weg. Nu såg wi jena 
skatö til men ’ona brigd wi wöss ass’ut 
um. W i djingöm) ’em ö djardöm djil- 
dör-stickor ö skuldum djildör skator 
dar, men ed wa fåfängt. Nu add låda 
wulti ö do war ed jen mesarr undär 
låd’n men ’ån släppt wi ajt. Nu war 
ed kwelden ö märkt, sö ik djiek börta 
Folke ö wi spildöm »fia». Se ’ärd wi 
o radio jett tag. W i djingöm a.jt fast 
ed wa märkt ö kusle. I ska nug aldri 
mer djilldör skator, för ed i fåfängt.

Gunnar Svahn, klass 5.

A. KOCKS
Rak- & Frisérsalong

REKOMMENDERAS.
Nyinredd, trevlig lokal i And. Olssons 

fastighet.
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NÄR V I VAR TILL SKATTUNGBYN 

OCH SÅG ZIGENARNA.
En söndag var Kerstin, Anna-Lisa, 

Yera Asp och jag till Skattungbyn och 
såg zigenarna. Vi foro, då vi ätit mid
dag. När vi kommo dit, var det så 
många zigenarbarn, som var på vä
gen. Det var en flicka., som åkte på 
herrcykel med två små bam på paket- 
hållaren. Och två hundvalpar sprang 
bredvid. En var vit och svart, och den 
andra var brun. Så satte vi ifrån oss 
cyklarna och gingo till tälten. Det var 
5 tält. Ett tält var mycket stort. Där 
hade de radio också. Då vi hade sett 
det största tältet, gick vi till ett annat 
tält, där det var två små barn. En såg 
ut att vara några veckor bara. Och 
den andra var väl en två, tre år. Han 
var så rar så. Det var en skattung- 
flicka, som hette Dagmar, som gav ho
nom praliner. Och när han ätit opp 
dem, skrattade han. Och sen kom 
tanten ut ur tältet och fråga
de, om jag ville gå och ta vat
ten åt henne. Och då svarade jag: 
»Jag vet inte var det finns nå’ 
vatten». Då tog hon i mig och sa: 
»Där nere!» Men jag tordes inte. Och 
då gick hon in i tältet och svor och 
sa’ att vi skulle gå undan. Då gick 
vi till ett annat tält. Där satt en 
gammal gumma bredvid kaminen. Hon 
satt och rökte pipa. Hon såg så hemsk 
ut, så vi var verkligen rädda, och så 
gick vi till det stora tältet. Då var 
det en gubbe, som var utanför tältet 
och högg ved. Då kom den där gamla 
gumman med pipan i munnen. De 
började att gräla. Gumman slog gub
ben med vedträn och gubben sloig gum
man. Om en stund gick gubben in i 
ett tält och lade sig. Då gick en liten 
zigenarpojke och tog några vedträn och 
kröp bakom tältet med. Sen kom han 
fram just där gubben låg. Då smällde 
pojken ett vedträ i huvudet på karlen, 
så det small. Och då skrattade pojken. 
Han kröp inunder madrassen och göm
de sig. Karlen sprang opp och skrek 
som en varg. Då kom en gumma och 
tittade på huvudet åt honom. Då bör
jade vi att skratta. Så gingo vi ner 
till landsvägen. Där kom en ko, och 
sen var det en hundvalp, som skällde 
på henne. Då kom den där gamla 
gumman och sprang med en stor käpp.
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TECKNING - Ack, nu är det vinter! av Ivar Dahlin, klass 6 Ivar Dahlin, klass 6.

Hon skulle slå hunden, för hon tänkte 
nog att mjölka kossan. Hon frågade 
oss, vart kon hade gått. Då svarade 
Kerstin, att hon hade gått oppöver. 
»Har hon gått hem då», sa gumman. 
»Ja, det har hon nog gjort», sa’ Kers
tin. Om en stund foro vi hem.

Elsa-Lisa Persson, klass 5. 

JULVERS.
När julen kommer, då blir det bra 
då kommer tomten med klapparna.

Och stjärnan lys'er så fint och klart 
och vita flingor till jorden falla snart.

Och julegranen står så fint och grann 
till barnen kommer tomten med klappar 

snart.

Och tomten sakta smyger in i deras hus 
där snälla människor dukat ett bord 

med mat och ljus.
Carl-Otto Myrberg, klass 4.

TOMTARNA OM JULAFTON.
Personer: Gammeltomten, Lillnisse,

Lilltrisse, en främmande tomte. (Scen
en föreställer ett lider. Det är julafton. 
Ett grötfat står i en vrå med tre ske
dar i. Det ryker av gröten. Gammel
tomten, Eillnisse och Lilltrisse komma 
in på scenen.)

Gammeltomten: Hoppas att folket
inte glömt gröten. Sök, sök, tomtar! 
(Alla tomtar söka.)

Lilltrisse (ser gröten) : Se, där är
gröten!

Gammeltomten: Bravo, Lilltrisse! Nu 
börjar vi äta. Det blir väl gott. .(De 
sätta sig omkring gröten.)

Lillnisse: Mums, mums.
(Den främmande tomten kommer, ser 

sorgsen ut.)
Den främmande tomten: Ja, liär

kommer jag’ att beklaga min sorg. Jag 
har inte fått någon gröt, för se, min 
husbonde har dött för ett halvt år se
dan, och bara han har givit mig gröt. 
Så att jag blev utan i år.

Gammeltomten: Stackare du, ät med 
oss d u ! Du kan Väl äta med en sticka.

Den främmande tomten: Ja tack.
(De äta färdigt.)

Lillnisse: Kan inte du stanna liär hos 
oss, för här är de snälla, må du tro.

Den främmande tomten: Ja det vill 
jag gärna. Tack så mycket!

Lilltrisse: Ja, men vad heter du. Du 
måste väl ha namn.

Den främmande tomten: Ja då, jag 
heter Lillbisse.

Gammeltomten: Jag skulle ju gå med 
julklappssäeken, men först sjunger vi 
väl vår lilla tomtevisa.

(Alla tomtarna dansa och sjunga.)

(Mel.: Nu är det jul igen.)
Vår tomteskara då
vi ha så roligt så
vi hoppa muntert med i dansen.
Det är väl jul i år
för våran tomtekår.
Vi binda vackert julekransen.

Anna Märta Granholm, klass 4.
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NÄR JAG HADE SGHARLAKANS- 
FEBER .

På julaftonen for jag till epidemin, 
jag var fyra år. Mamma ringde efter 
doktorn kvällen före julafton. Och på 
morgonen kom syster Ebha opp till 
mig. Hon sade, att jag hade scharla,- 
kansfeber. Och sen for jag till Mora.

Jag fick ligga ensam i en sal tre 
veckor. Sedan fick jag flytta in i stora 
salen. Där inne var en julgran. Efter 
sex veckor fick jag vara, ute och leka. 
Jag och Karin var ute och gungade.

Nästa vecka kom mamma, och hämta
de mig. Julgranen var kvar, när jag 
kom hem. Kvällen efter dansade vi ut 
julgranen.

Sonja Lilja, klass 3.

NÄR ECKE SKULLE TA 
EKORREN .

En dag såg Ecke en ekorre. Han 
försökte ta ekorren, men han fick inte 
tag på den. Ekorren sprang från den 
ena björken till den andra och Ecke 
sprang efter. Till sist kom ekorren till 
en vek björk. Då skulle Ecke ta ekor
ren. Han ruskade på björken, men 
ekorren hoppade över till en tall. När 
Ecke skulle klättra upp i tallen, kasta
de ekorren tallkottar på honom. Men 
nu var Ecke trött och han gick hem. 
Nästa dag kom Ecke till skogen. Då 
hörde han, att det pep i en buske. 
Han gick dit och fick se, att det var 
den där ekorren, som han jagat, som 
satt fast nu. Då tog han ekorren hem, 
och den var hos honom några dagar, 
men sedan sprang den till skogen.

Margot Andersson, klass 4.

NÄR JAG VAR TILL GÄSTRIK
LAND.

Vi foro från Mässbacken klockan 
halv tolv. Det var mycket att se efter 
vägen. Då vi kom fram till Storvik, 
var klockan fem. Så kom vi till en 
farbror som vi skulle tälta hos, för vi 
skulle bo i tält i 10 dagar. Elsa skulle 
undersökas av en doktor. Då hon var 
på undersökning, var jag hos farbror 
Johanssons S :t Bernhardshund och 
lekte med honom. Till sist blev vi så 
goda vänner, att jag fick ligga i kojan 
åt honom. Sen hade vi en sko, som 
vi hade dragkamp med. Han var så 
stark, att han drog omkull mig. När 
jag ramlade omkull, hoppade han på 
mig och slickade mig i ansiktet. Nästa 
dag var jag ner till sjön för att Björn 
skulle få bada. Då vi skulle fara hem 
nästa dag, regnade det så att vi fick 
ta bil till station. Då klockan blev 1, 
foro vi från Storvik, och vi kom hem 
halv sex.

Torsten Sundström, klass 5.

VÅRT FÅGELHUS.
En dag kom det några fåglar ock 

satte sig på fönstret, ööh hackade och 
ville ha mat, det var talgoxar. De satt 
där varenda dag oeh tiggde. Då sade 
Ragnar, att han skulle bygga ett fågel
hus åt dem. Nästa dag berättade han, 
att han hade bara taket kvar att byg
ga. Dagen därpå kom han och hade 
det med sig, och han hade också talg 
att sätta i buren. Andra rasten satte 
vi upp det. Först satte vi det vid ett 
fönster, men vi kunde inte spika fast 
det, utan det hängde så löst, och vi 
sågo det inte inne ifrån skolsalen. 
Nästa dag hängde vi upp buren med 
fyra snören. Varenda dag ser jag fåg
lar i buren de slåss om maten. När de 
skall ha undan varandra, flaxar de 
med vingarna. En dag såg vi en skata, 
som tog en talgoxe i stjärten. Men då 
knackade vi på fönstret, skatan fick se 
oss, hon blev rädd och släppte fågeln. 
Talgoxen föll ned som avsvimmad, sen 
reste han sig och flög.

Birgit Gisslar, klass 4.

DET VAR EN GÅNG TVÅ POJKAR.

Per och Pål fick varsin slant 
utav Kopparbergs hank.

De tackade för slanten 
de fått utav hanken.

Pål han köpte hatt och byx 
och mycket annat snask.

Min kolt han duger tyckte Per, 
jag sätter in min slant just där.

När de blev gamla träffas de 
Pål han är fattig;  Per är rik.
Med höns, ko och gris.

Anna-Lisa Andersson, klass 2.

VÅR KATT.
Vi ha en katt hemma. Hon är brun 

och svart och vit. Vår katt heter 
Rosa. Hon tar råttor. En dag tog 
hon två råttor. Dem gömde hon un
der bron. Så kom en annan katt och 
tog råttorna för henne. Det visste inte 
Rosa. När hon kom och skulle ta dem 
var de borta. Då gick hon och letade 
och letade. Hon såg så ledsen ut, när 
hon inte hittade dem.

Anna Snabb, klass 2.

NÄR JAG BLIR STOR.
När jag blir stor skall jag skura 

golvet hemma.. Pappa är i skogen och 
tjänar pengar. Då skall jag köpa en 
silverskål och en vas. Det skall bli så 
roligt så. Så skall jag köpa en cykel. 
Då skall jag gå och läsa i kyrkan. Å så 
skall jag laga mat åt pappa när han 
kommer hem på kvällen. Då har han 
köpt karameller åt mej. Goda karamel
ler! Ja,g ska bli hårfrisörska å klippa 
hår och flura hår på alla.

Eva Birgit Kihlman, klass 1.
TROLLET OCH POJKEN.

Det var en pojke som inte ville äta. 
Mor Maja hade satt fram en välling
skål och en smörgås men Lasse satt på 
soffan. Mor sa att hon skulle gå ut. 
Då mor hade gått ut så kom ett lur
vigt troll från skorsten. Så frågade 
trollet om han ville följa till berget. 
Lasse sa’ inte kan jag gå ifrån m or! 
Du behöver inte vara borta länge alls. 
Du får äta grädde och smultron bara. 
När Lasse kom till berget så fick han 
äta smultron och grädde. Bergakungen 
sade till Lasse att han skulle äta upp 
allt vad han fick. Så rullades ett 
stort klippblock fram. Så dukades det 
fram grodor och ormar och maskar och 
en stor snigel som skulle vara till efter
rätt. Så kom mor hem Då vaknade 
Lasse. Och all välling var kvar och 
smörgåsen också. Det var bara en 
dröm. Och efter den drömmen så åt 
Lasse all mat han fick.

Ulla Warrol, klass 2.

Erik A. Bilistroms
HERR- & DAMSKRÄDDERI

rekommenderas.
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E n riktigt

g o d  j u l
önskas eder alla avRed.

TECKNING av Nils Talu, klass 3.

TECKNING - När vi leker slängrumpa a v  Erik Holst, klass 2.

TEKNING av Anna Finn, kl. 6



ORSA SKOLTIDNING

NÅGRA INTRYCK
För Orsa Skoltidning av 
H I L D A  M E L I N

Vårt land, vårt land, vårt fosterland, 
ljud högt o dyra ord,
Ej lyfts en höjd mot himlens rand, 
ej sänks en dal, ej sköljs en strand, 
mer älskad än vår bygd i nord, 
än våra fäders jord.
Som barn sjöngo vi ” Vårt land”  oreflek

terat, gripna av dess enkla och stora skön
het, som iäldre kom det därtill en vetskap 
hos oss, att den var sann i varje ord. Vi 
hava sedermera förnam mit, att landet oöh 
folket stodo bakom skalden, vars namn vi 
så väl känna och vars dikter vi så gärna 
läst, Johan Ludvig Runeberg.

I  Revsunds socken i Jämtland finnes en 
under medeltiden som helig källa benämnd 
Pilgrimstad ocih i dess närhet ligger ett 
berg, kallat Renberget. Från detta berg 
tog en från Östergötland härstammande 
dragon, som hade sitt torp i närheten av 
källan, sitt namn och kallade sig Runne
berg. Denna dragon, som blev skaldens 
farfars farfar, hade en son, som blev präst 
och skollärare vid Drottningholm samt slut
ligen kyrkoherde i Alunda i Uppland. År 
1717 gifte han sig med dottern til! en från 
Milano inflyttad italienare, vars hustru var 
av fransk härkomst. Av prostens söner 
blev en lantmätare oeh flyttade 1757 till 
Finland. Han och hans bröder skrevo s:g 
Runeberg. Han blev gift med IJlrika 
Tengström, .som tillhörde en österbottnisk 
prästsläkt, ursprungligen härstammande 
från Västergötland. Det var .skaldens far
föräldrar. Johan Ludvig Runeberg här
stammade alltså både på fädernet och 
mödernet från svenska släkter.

Hur mången gång har jag icke vid läsan
det -av Runebergs odödliga dikter önskat 
att få se något av det Finland, som han 
så innerligt besjungit. Vad var då natur
ligare än att jag gjorde en avstiokare till 
Borgå, för att p& ort och ställe få se den 
store skaldens hem och grav, då jag icke 
blott i tankarna utan även i verkligheten 
befann mig i Runebergs Finland. Och en 
solig sommarmorgon reste vi .fyra av res
sällskapet från Sverige med1 båt till Borgå 
och anlände efter ett par timmars angenäm 
sjöresa till den vackra och idylliska staden.

Väl komna dit gingo vi för att närmare 
taga i betraktande Runebergs hem med alla 
de gripande mannen denna anspråkslösa fil 
av rum gömmer inom sina väggar. Vi 
vandrade .från rum. till rum i det gamla 
diktarhemmet, som ännu ömt och innerligt 
fasthåller den verkligt förnäma kultur, som 
under skaldens långa levnad och andliga 
stormannagärning vuxit fram inom dessa 
timrade väggar. Det var i sitt slag en 
enastående upplevelse att få höra den

Salongen.

åldriga ciceronen, .fröken Strömberg, be
rätta en del episoder från skaldens sista år. 
Hon har tillbringat hela sin .barndom i 
skaldens hem och är nu, sedan Runebergs- 
hemmet blivit finsk nationalegendom, dess 
intendent. Fröken Strömbergs fader, som 
var professor, var en av skaldens många 
vänner och nära granne.

Så gott sig göra låter, vill jag i korta 
drag försöka att beskriva något av det inre 
i Runebergs-hemmet. I tamburen föllo 
våra bliokar på skaldens stora bruna hatt 
och käppen, som, .stod i ett hörn. Talrika, 
förnämliga konstverk cver allt i rummen 
och en myckenhet av andra minnesgåvor,

Arbetsrummet.

av skilda slag, gav ett imponerande intryck 
liksom de stora krukväxterna, vilka flera 
härstamma från Runebergs tid antingen 
direkt eller genom avläggare. Runebergs 
dyrbaraste prydnad var den silverkanna, 
som år 1854 förärades Runeberg av ” finska 
arméns veteraner och dess ättlingar” . Vid 
denna gåvas överlämnande har yttrats 
bland annat, att ikannan skulle ” sedan den 
länge förvarats i Runebergs hand”  övergå 
till hans ätt, ” från far till son, .från släkte 
till släkte, såsom ett i tidernas längd bli
vande historiskt minne oöh tillika ett veder- 
mäle av den innerliga tacksamhet, som 
Finska armén bar till Johan Ludvig Rune
berg” . I  hans arbetsrum funnos förutom 
bokskåp, på väggen över hans arbetssoffa 
tio stycken rävskinn, vart och ett utgöran
de underlag för något märkvärdigt gevär, 
som följt skalden från hans strövtåg i mark 
och skog och flera av gevären utgjorde

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSEEN
Tel 253.

miinnesskänker av dem, som velat bringa 
honom sin hyllning. Var och en av rävar
na, vilkas pälsar nu prydde väggen, hade 
Runeberg själv nedlagt, men de utgjorde 
blott en liten del av hela det antal, sam 
för hans hand fått bita i gräset. Runeberg 
utövade således icke blott skaldens, lära
rens och prästens kall, utan ock jägarens 
och fiskarens yrke. Runebergs bibliotek 
omfattar omkring 1.000 volymer. Tiden led 
och det var svårt att vara tvungen att så 
snart lämna det stämningsrika hemmet. 
Sedan vi tackat och sagt farväl till vår 
ciceron, begåvo vi oss ut på en rundvand
ring i staden, genom det gamla Borgå, 
med sina smala, krokiga gator och med en 
bebyggelse av sällsamt ålderdomlig prägel, 
vilken utgjorde en verklig målerisk idyll, 
skapat som för diktare och konstnärer.

Hörbi konsistoriehuset, i vars festsal den 
betydelsefulla lantdagen år 1809 öppnades, 
gingo vi vidare till domkyrkan. Inne i 
kyrkan reser sig en väldig staty av kejsar 
Alexander II, modellerad av Valter Rune
berg, son till skalden. Borgå är säte för 
det svenskspråkiga biskopsstiftet, sedan 
1923 omfattande i huvudsak kust, och skär- 
gårdsförsamlingama på sydkusten m. fl. 
och Åländska öarna.

Vi fortsatte sedan färden till den ” andra 
sidan” , begravningsplatsen, som heter 
Näsebaeken, där vi snart funno Runebergs 
grav odh vi kände det, som. vore vi stadda 
på vallfart till en helig ort. När vi stodo 
där i den vackra sommaraftonen, där den 
stores stoft var gömt, vid sidan av sin 
makas, var det vördnadens känslor, som 
grepo oss och vi bringade dem vår tysta 
hyllning.

0 !sökt rann mig i minnet den sång, som 
av Topelius författats till Runebergs be
gravning den 6 maj 1877 och som sjöngs av 
studenterna då.

Fjärran tid1 skall hans runor stava 
natt skall icke hans namn begrava, 
ok skall icke hans folk förslava, 
seger .skall ur hans aska gro.

I  närheten av (Runebergs; grav vilar vid 
sidan av sin moder den finska patrioten 
Eugen Sehauman vars gravplats vi även 
besökte. Flera av finska krigets hjältars 
namn från 1808—1809 kunde vi läsa på de 
enkla vårdarna, som nu voro mer eller 
mindre förvittrade. Dietta besök i Rune
bergs hem» blev för mig en av Finlands- 
resans oförglömmeligaste minnen.

Sovrummet.
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ORSA SKOLTIDNING

Från uppvaktningen utanför tingshuset för konung Oscar I I  
den 15 sept. 1892.

1\JU SKALL DET bli ordning och 
-L ^  reda i Orsa sockens gamla, hand
lingar och värdepapper mena kommu
nalmännen Hans Jämtén oeh Ulas 
Hans Hansson, som med större flit och 
intresse än hos förtroendemän i all
mänhet äro sysselsatta med att kata
logisera och registrera såväl kloka, som 
okloka beslut och åtgärder i kommu
nens förvaltning under tider som gått. 
Bland mängden av stora frågor, vilka 
beslutande myndigheter i Orsa med 
särskilt stort allvar samlats kring, 
finna vi järnvägsföretagen.

Vi, barn av en tekniskt välförsedd 
tid, ha all anledning att någon gång se 
tillbaka på förhistorien till våra dagars 
bekvämligheter. För oss som växt upp 
intill järnvägsrasslet är det inte märk
värdigt, när vi se och höra, tåg efter tåg 
komma och gå. Vi akta föga betydelsen 
av att äga tillgång till ett fortskaff- 
ningsmedel av sådant mått som järn
vägen. Järnvägen har blivit något 
självklart. ■— Den finns där —  som re
serv kanske —  när bilen blir för dyr 
att begagna eller när den av någon 
anledning krånglar -och vägrar föra 
oss dit vi önska.

För ett halvt århundrade sedan, då 
forbönderna ännu drogo långa vägar 
från Fredshammar och Bäcka bruk 
med stångjärn och smidesvaror, då

T Å G  TILL
ORSA.
komminister Karlsson.”  Stor var den 
beundran orsafolfcet skänkte sin ko
nung under besöket i Orsa. Konungen 
anlände med ångbåten ” Gustaf Vasa” , 
intog frukost i det nya tingshuset —- 
nedbrunnet 1901 —  besökte kyrkan
och tog återfärden söderut med ett 
kungligt invigningståg från Orsa sta
tion.

Första påtagliga, initiativet till järn
väg för övre Dalarna togs av loksands- 
karlen Bröms Olof Larsson, som kalla
de allt järnvägsintressérat folk till 
möte i Mora i oktober 1880, närmast 
för att diskutera möjligheterna till en 
järnvägsförbindelse mellan den redan 
befintliga Bergslagsbanan från Göte
borg till Falun oeh Siljanssocknarna. 
Endast en mening lät sig höras på mo- 
ramötet. Alla voro ense om att järn
väg borde byggas, men när det gällde 
att bestämma dess sträckning gingo 
uppfattningarna isär. Man nöjde sig 
vid detta tillfälle med att anvisa vissa 
tänkbara möjligheter.

I november samma år kom ärendet 
till kommunalstämman i Orsa genom 
” Inbjudning till teckning af delaktig
het i Bolag för åstadkommande af 
tidslig och lättad kommunikationsan- 
stalt emellan sjön Siljans segelvatten
system oeh Rikets järnvägar” . Orsa- 
karlarna betygade också sin förståelse 
för nyttan av järnväg uppåt dessa 
trakter, men så långt som till aktieteck
ning vågade man sig inte. Det hjälpte 
inte ens, att Bröms Olof Larsson själv 
bevistade stämman ett år senare oeh 
varmt talade för sin ” Järnbana” . I 
bevekande ordalag tillfrågade han 
stämman, om den åtminstone kunde 
bidraga med 5,000 kr. till järnvägs
bygget. Han kunde t. o. m. nöja sig

Något om 
järnvägens 
tillkomst.

timmerlass efter timmerlass börjat väl
ta fram ur orsaskogarna oeh slipstens- 
försäljarna måste räkna veckor, ja, må
nader för sina bytes- och försäljning^- 
resor —  då var den första järnvägen en 
revolution i sättet att färdas och tran
sportera. En järnvägsresa var en efter
traktad upplevelse. Inte ens en tur med 
ångbåten kunde tävla med den.

Det var en minnesrik dag för Orsa 
för jämt 45 år sedan. Den 15 septem
ber 1892. I ” Minnesblad från kungabe- 
söket i Dalarne 14— 15 september 
1892”  beskrives i högstämda ordalag 
den ståt och prakt, med vilken Orsa 
socken mottog konung Oscar II, då 
han besökte Orsa under invigningen av 
de första järnvägarna i övre Dalarna, 
Mora-Wenernsbanan och bandelen Fa
lun— Orsa,. Ett högtidsklätt Orsa hade 
samlats vid den reparerade och fest-, 
ligt dekorerade ångbåtsbryggan som 
det anstod ” Europas rikaste lands
kommun” . Vid en ” vacker äreport i 
form av ett åt sidorna, öppet fyrhörnigt 
tempel av material från närmaste Orsa- 
skog på ett , synnerligen smakfullt sätt 
dekorerad i gult och blått med rika 
grupper av svenska flaggor verkställt av 
tapetseraren E. T. Lundvall från Far 
lun”  voro kullor i orsadräkt uppställda 
hälsande konungen ” med folksången 
inövad av skolläraren E. Eriksson och

Från invigningen av Dala—Hälsinglands järnväg 1902: Till vänster: På Orsa stationsplan. T illhöger: Invigningståget
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i

Vid ångbåtsbryggan i Orsa 15 sept. 1892.

med mindre bidrag. Men inte det min
sta lilla bidrag fick han, ty orsakarlar- 
na visste om andra planer på järnväg 
till övre Dalarna, Kongsvinger— Söder- 
hamn-banan.1)

När därför förslag kom att stödja 
järnvägsbygge i sträckning Mora— 
Malung voro orsakarlama snara till 
handling. Kommunalstämman 13 juli 
1885 beslutar för socknens räkning 
teckna, aktier för 600,000 kronor och 
erbjuder generöst det planerade bolaget 
ytterligare 300,000 kronor om linjen 
skarvas på till Orsa. Nu var man all
deles säker på att en järnväg skulle 
gagna socknens intressen. Järnväg ös
terut till Bottenhavet och järnväg väs
terut till isfri hamn var det stora, må
let för ett framåtsträvande folk. Fram
förallt, menade man, skulje skogens 
värde komma att stiga av bättre tran
sportmedel. Landshövding Curry Tref- 
fenberg framhöll också, då han bevista
de en kommunalstämma i Orsa på den
na tid, att en järnväg till Orsa, skulle 
” frambringa lifligare konkurrens i 
trävarupriserna och således ett vida 
högre värde på besparingsskogen” .

För att påskynda ännu tveksamma 
järnvägsbyggare behandlade kommu
nalstämma. i december 1888 ett förslag 
om att erbjuda det järnvägsbolag, som 
först lovar bygga järnväg mellan Mora 
och Orsa;, ett lån på 400,000 kr. På 
samma sätt erbjöds Mora,—Persbergs 
järnväg ett lån ur skogsmedelsfonden 
på 1/2 mill. kronor. Aktier i detta 
företag tecknades 1890 för 600,000 kr. 
och den första mars 1891 beviljade 
socknemännen på kommunalstämma 
F alun— Rättvik—Mora. j ärnvägsaktie-
bolag ett 3 % lån på, 300,000 kr. för 
byggande av bana, Mora Noret— Orsa, 
en fortsättning på den redan påbörja
de Falun—Rättvik—Mora-banan. På 
kommunalstämma en månad tidigare 
hade samma fråga varit före till be
handling, men de stora, skogsbolagen 
gillade märkligt nog ieke förslaget 
utan åstadkom,mo avslagsbeslut genom 
sitt stora, röstetal. Energiska föresprå
kare för järnvägsbygget lyckades dock 
på en månad vända opinionen till för
mån för lånet som stöd åt den plane
rade järnvägen.

Redan på sommaren samma, år, 1891, 
sattes ett par hundra, man i arbete på 
banbygget från Mora Noret, och innan 
vintern kom hade man kommit in,om 
orsagränsen med banvallarna, De sista 
fyra. kilometerna av banlängden bygg

i) Redan 1877 bjöds Orsa att teckna akti
er i ett bolag lör järnväg Kristian ia—- 
Söderhamn.

D e rätta
modellerna på skidjackor, 
skidbyxor och annan sport

klädsel finnas i s t o r  
sortering hos

HANSSONS, Orsa.

des följande år. Den 1 aug. 1892 ån
gade det första tåget i allmän trafik 
in på Orsa järnvägsstation och i sep
tember förklarade konung Oscar II 
järnvägen invigd.

Nu stod vägen öppen från Orsa 
kyrkby till Gävle hamn och efter 
1896, då järnvägisbron över Österdal- 
älven i Mora färdigbyggts kunde vir- 
kesskeppningen likaledes förläggas, till 
västkusten, Men man nöjde sig inte 
härmed. Längre in i besparingsskogen 
ville man ha järnväg.

Vid tiden omkring sekelskiftet var 
förresten entusiasmen för järn vägs- 
byggande särskilt stort. Liksom man i 
våra dagar kappas om att vara först 
med flygfält för en kommande flygtra
fik, skyndade man sig på den tiden 
att lägga ut järnvägsnätet. Längs järn
vägen skulle den nya tiden komma, 
menade man.

Samtidigt med lånet till järnvägsbyg
get Mora Noret— Orsa lämnade kommu
nalstämman i Orsa ett bidrag på 2,000 
kr. till undersökning av ett förslag till 
fortsättning på banan från Orsa mot 
Bollnäs. När samarbetet med Älvdalens 
socken för en järnväg Älvdalen— Orsa 
— Bollnäs gick om intet tecknade kom
munen 1895 för 400,000 kr. aktier i 
Dala— Hälsinglands järnvägsaktiebo
lag, som med landshövdingen i Gävle
borgs län i spetsen påbörjat en bana 
från Bollnäs till Voxna och efter stöd 
från Orsa lovade fortsätta bygget med 
anknytning till Orsa station. Den 18 
januari 1900 öppnades linjen Voxna—• 
Orsa med 3 tåg i veckan och därmed 
var förbindelse till Bollnäs klar. I maj 
insattes dagliga tåg.

. Den speciella skogsbanan, skulle 
man kunna säga, blev linjen Orsa,—• 
Sveg, vilken Orsa kommun, särskilt 
omhuldat, och lagt ner ansenliga belopp

E rik  Andersson
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG  
Förrättar A UKTIO N ER, BOUPPTECK

NINGAR och A R V SK IFT EN .
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar. Tel. 40.

uti. På kommunalstämma 31 maj 1899 
och 14 mars 1900 beslöt nämligen kom
munen teckna aktier i Orsa— Herjeå- 
dalens järnvägsaktiebolag för 1,250,000 
kr.

Samma glädje av dessa två järn
vägsföretag som av banan Mora— Orsa 
har Orsa kommun dock inte kunnat 
notera. Lånet till Falun—Rättvik— 
Mora järnvägsaktiebolag omsattes se
dermera i aktier, som vid försäljning 
gåvo god vinst. Om inte järnvägarna 
norrut givit direkt ekonomisk vinst, 
ha de dock skapat arbetsmöjligheter 
och underlättat skogens utnyttjande 
och på så sätt skänkt kommunen vär
den, som svårligen kunna fixeras i reda 
pengar.

Dala— Hälsinglands, järnväg visade 
sig efter kort tid behöva förstärkning i 
kassan. Redan 1900 beslutade kommu
nen teckna 300,000 kr. i preferens
aktier, vilket beslut inte tillkom utan 
gnissel och olycksprofetior.

Orsa— Härjeådalens järnväg blev
ett surt äpple för Orsa kommun. Efter 
något års banbyggande börjar medlen 
tryta. Den uppgjorda kalkylen visade 
sig felaktig, arbetet måste nedläggas 
1903 och en olust för vidare järnvägs- 
byggande kom till synes på kommunal
stämmorna. Dåvarande landshövding 
F. Holmquist kom upp till Orsa 1905 
och talade tröstens ord till orsamänneii. 
Han pekade på de stora summor kom
munen redan då nedlagt på järnvägen 
och ett nedläggande av företaget skulle 
spoliera allt. Landshövdingen tillvann 
sig kommunalmännens förtroende, ut
sågs till ombud för Orsa att jämte or
sakarlama Jeint Hans Hansson, Beng
ta,r Er. Ersson, Slott Hans Jonsson och

V IN T E R S K O R
för såväl Stora som Små. 

iStörsta sortering.
Bästa kvalitéer.

A.-B. Orsa Skomagasin
O r s a .
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T  a ck
till Lisa Ihrmark

Under sju år har du varit med i re
daktionskommittén. Vi skulle så gärna 
ha velat haft dig med ännu längre. 
Men hur skulle vi göra, då du har så 
lång väg till våra sammanträden och 
det blir så dyrt att konferera per tele
fon? Vi måste alltså lämna dig i stic
ket där borta i Bromma. Men dyker 
du upp här så är du inte säker på att 
du klarar dig undan det besvär, som 
heter Orsa skoltidning. Och därför gör 
vi inget högtidligt avsked nu. Men 
dina kamrater i kommittén vill ändå 
säga ett tack för denna sjuårsperiod. 
Och det tacket är ärligt och rättframt. 
Under större delen av den tid, du varit 
med i jobbet, så har du skött om 
' ” barnavdelningen”  och fått ta mot 
” barnbidrag”  —  och det är inte det 
lättaste i den här tidningen. Men du 
har klarat det galant. Och en uppgift 
till har du skött om på ett förebildligt 
sätt: att tala vid folk av skilda slag om 
snöplogning, gamla marknader och allt 
möjligt annat och sen servera samta
len i vår tidning, så att det blivit 
artiklar med både allvar och skämt. — 
Vi vill inte förlora kontakten med dig, 
utan vi hoppas på din hjälp åt vårt 
gemensamma intresse även i fort
sättningen. K. W.

Hellborgs Anders Ersson förmå järn
vägens styrelse att kalla till extra bo
lagsstämma och där undanröja orsa
kerna till misshälligheterna och sonde
ra företaget. På så sätt kom arbetet 
på nytt igång.

I januari 1909 öppnades hela linjen 
Orsa— Sveg för allmän trafik. Konung 
Gustav V  och drottning Viktoria över
ror o invigningen.

De betänkligheter, som redan tidigt 
uttalades mot en alltför stor kapital
placering i Bollnäsbanan, visade sig va
ra befogade. Banan bar sig inte ekono
miskt. Bolaget ombildades 1917 och 
Orsa kommun satsade i det nya bolaget 
ytterligare 140,000 kr. Trafikerandet 
utarrenderades till Statens Järnvägar 
irån maj 1917 till april 1927, då S. J. 
inköpte hela banan. Nästan på samma 
sätt gick det med Orsa— Härjeådalens 
järnväg. Staten övertog 1919 både 
bana och drift. Från 1 januari 1918 
blev S. J. även ägare till bandelen Mo
ra— Orsa, Därmed sammanbundos Mo
ra—Wenernsbanan, bandelen Mora.— 
Orsa och Svegbanan till den stora In
landsbanan. Och därmed torde väl 
också Orsa socken ha spelat ut sin roll 
som järnvägsbyggare. Eric Borgert.

Förnämlig ju lk la p p
Kvalitetsbrevpapper i present- 
kartong m ed  m o n o g r a m .  
Beställ i ged tid.

BECKMANS
Tryckeri & Pappershandel.
Telefon 217.

Orsa lärareförenings höst
möte

hölls i kyrksalen den 7 okt. Det var folk
skollärare Montelius, som påyrkat ändring
en av plats för sammanträdet, och1 del
tagarna blev på ett angenämt sätt varse 
varför. —• Utom stadgeenliga ärenden, med 
ibl. a. val av styrelse för SAF: b central
styrelse och .styrelse för lärareföreningen 
(omval) och för skoltidningen (omval så när 
som på att fröken Daisy llolton inträdde 
istället för fra Lisa Ihrmark) tillstyrkte 
lärarkåren enhälligt förslaget om att göra 
skoltiden 39 veckor lång. Ivantor Björne- 
mo hade under sommaren varit med på 
esperantokongress i Warzawa ocih berät
tade därom ooh om resan dit på ett in
tressant sätt.

Samkvämet hos Montelius.
När förhandlingarna var avslutade in

bjöd herrskapet Montelius föreningens med
lemmar till samkväm i sitt hem. Riklig 
förplägnad, sång. och musik förekom där
vid. Folkskollärare Ernst Keding talade 
för vännen ooh séxtioåringen Montelius, 
vilken icke kunde nås av alla välgångs
önskningarna på rätt dag — enär han då 
befann sig i Finland. Födelsedagsbarnet 
tackade för uppvaktningarna, som han inte 
undgått trots detta försök. Widgrens 
” Anders Montelius vals”  föredrogs också 
sam. en påminnelse om denna viktiga mil
stolpe i vännens ooh kamratens liv.

Västerås julbok 1937
har nu utkommit med ett flertal goda 

artiklar. Redaktören, Nils Bolander, in
leder med en dikt. Andra skönlitterära bi
drag ha lämnats av Sam Rönnegård (själv
biografiskt?) och 'Carl Larsson i By. Ak
tuella bilder,, bl. a. en vacker och rolig 
serie från årets stiftsmöte, betraktelser, 
biografier över avlidna prästmän (varvid 
den över komminister Medén i Gagnef bör 
intressera åtminstone inom kapellaget, då 
han många gånger varit i Skattungbyn un
der det hans son var komminister där). — 
Årets julbok ingår som en värdig länk i 
raden äv föregående ” julböcker”  •— en fort
löpande kulturhistoria för den enhet, som 
heter Västerås stift, K. W.

F:a Nlliis ImseHel
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 oeh manufaktur.

60 år.
Läraren E. Pettersson,

Maggås, fyller 60 år den 
24 jan. 1938 och lämnar 
skolarbetet vid läsårets 
slut. Bakom sig har han 
en lång tjänstetid, som 
helt fallit inom Orsa och 
som varit präglad av 
punktlighet och ordning samt synner
lig nit oeh omsorg om barnens fostran.

Inför den snart stundande högtids
dagen vill Orsa lärarförening oeh do 
närmaste kamraterna i skolarbetet till 
Dig Pettersson framföra sitt tack för 
trofast vänskap oeh önska Dig en ljus 
och trivsam levnadsafton.

• Anders Byrén.
*

E. Pettersson är född i Orsa den 24 jan. 
1878 odh avlade småskollärarexamen i Falun 
1896. Efter en kort tjänstgöring i Kall- 
mora var P. lärare vid Holens. småskola 
1897—09, vid Myggsjö mindre folkskola 
1900—1910, vid Vångsgärde småskola 1911 
—12, bitr. lärare vid Torrvåls folkskola 
1913—1920, vid Maggås småskola 1920—35 
och vid V. Stackmora småskola sedan 
h. t. 1935.____________

Stipendiefondens
hederslista.

Följande stipendiater ha fullgjort 
sina kurser:

Gunnar Säll, Mässbacken: teckning.
Elings Anna Andersson, Skattung

byn: handekräkmng.
Hugo Eriksson, Gävle: pennteckning.
Mimmi Erkapers, Kallmora.: aritme

tik och välskrivning.
Lars Erik Masser, Kallmora: Arit

metik.
Gulli Eriksson, Älvho : sv. språkets

form- och satslära.
Karin Britte, Orsa: välskrivning.

En maning till stipendiaterna.
Det är aldrig för sent att taga. itu 

med arbetet igen. Tänk på med vilken 
glädje, Du började med Ditt första 
brev, och vilka goda föresatser Du ha
de att snarast möjligt göra. Din kurs 
färdig. Ta det som en hederssak och 
som den bästa rekommendation för 
framtida arbete, att Du k.an övervinna 
tillfälliga svårigheter. Till 1937 års 
stipendiater vill jag ge ett gott råd. 
Gör ej för långa uppehåll mellan bre
ven! Försök att planera, inom vilken 
tid samtliga, brev skola, vara färdiga!

Meddela snarast när Edra kurser 
äro färdiga till

Magda Jenner. Tel. Skattungbyn 48.

julmarknad
13—-24 december

ger goda julklappstips.

Konsum, Hansjö.
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BÖCKER.
A D RI A N  WENNSTRÖM: Melodien. Lind

blads förlag. Pris 3 : — kr., inb. 4:60.
Boken innehåller en serie berättelser, 

vilka de flestä. ha som motiv förlåtelsens 
betydelse för själsro och människodiuglighet. 
Som motto för dessa skildringar av män
niskors kamp kan sättas slutorden i ” Så
som ook vi förlåta . . .”  : ” när vår dag iär 
slut är förlåtelsen det enda som har något 
förblivande värde.”  Skildringarna äro gjor
da med skicklighet, ooh ett par av berättel
serna har skakande kraft. — Boken ikan 
rekommenderas på det varmaste för såväl 
enskilda som bibliotek — dook inte skol 
biblioteken.

K. W.
AXiElL HAM IBRdiUS: Från fjäll cch gata.

Lindblads förlag. Pris 3:25, inb. 4:25.
.Hambraeus’ senaste bok innehåller En 

fjäll saga, som är en novell i. fyra avd., två 
små ” dramer”  med delvis ganska orts- 
aktuellt innehåll, tre noveller: Dialogen om 
själen, Samvetsöm och Kyparen Jago och 
uppståndelsen (den sista med motiv från 
inbördeskrigets Spanien) samt Fyra brev 
om själen, vilka är lika många predik

ningar. Den sista avdelningen gjorde .på 
mig det djupaste intrycket. Boken rekom
menderas för både enskilda ooh bibliotek.

K. W.
SVEN LINDE: Främmande ord i svenska

språket. 7 :e, fullständigt omarbetade 
lupipil., utg. av Roland Liljefors. Lind
blads förlag. Pris 2 kr., inb. 3 kr.

På 173 sidor lämnas korta notiser över 
vanliga främmande ord. Rekommenderas 
för privatbruk och — framförallt — för 
biblioteken, där den har en viktig uppgift 
att ifylla i referensavd. K. W.
KARIN FRANZÉN: Vävskedarna. Lind

blads förlag. Pris 3 kr., inb. 4:50.
En skollärarefamiljs öden från den tid 

då annan företrädesrätt än den engbergska 
var rådande: då son ” ärvde”  platsen efter 
far. Det är skiftande, delvis tragiska 
öden, som- skildras. Stilen är ren ooh klar. 
Ooh ändock vad denna ” människoskild
ring”  lämnar en cherörd! Jag .har inget be
stämt intryck av någon av dessa onyanse
rade gestalter, antingen så övermänskligt 
goda eller så onda, dessa klichéer av den 
” eviga troheten” , ” trätgirigheten”  o. s. v. 
De sakna med andra ord nyanserna, som 
ge oss bilder av m ä n n i s k o r  med både 
fel oeh förtjänster. K. W.

Lämpliga Julklappar
Skiddräkter - Golfkostymer 
Slipovers - Skidvantar m. m.

EMMJA O L S S O N
Telefon 125.

O  tsa Skoltidning
1938

blir tidningens åttonde årgång. Den ut
kommer då med 5 nummer: omkring 
den 1 mars, 10 april, 1 juni, 1 okt. och 
15 dec. Vi ska försöka, att göra vårt 
bästa, så att tidningen får orsabornas 
fortsatta stöd oeh hjälp i olika avseen
den. Vi tacka för år som gått, och 
hoppas att vi ska motsvara förtroendet 
å ömse sidor för kommande år. Säker
ligen har vår lilla tidning en uppgift 
att fylla för både skola och hem i vår 
socken, liksom den kan dra sitt strå till 
stacken för att vidga kännedomen om 
vår bygd, dess folk och levnadsförhål
landen nu och förr.

ORSA SKOLTIDNING
kan bli ett föreningsband mellan hem
bygden och de många av bygdens söner 
och döttrar, som ha sin boning och 
sitt arbete på annan ort. Gläd dina 
släktingar, bekanta oeh vänner på an
dra platser med att sända dem skol
tidningen regelbundet! Men sänd dem 
då inte ett ex., som ä,r läst och kant- 
stött, låt dem få ett nytt och frächt 
ex.! Den saken ordnas allra bäst ge
nom att prenumerera på Orsa Skoltid
ning för 1938 åt dessa -dina, vänner. 
Skriv i nedanstående kupong med 
namn oeh adress på den, som ska’ ha 
tidningen, lägg med kr. 1: 50 oeh läm
na det hela antingen till skoltidningens 
exp. (folkskollärare Joh. Boström, 
Orsa) eller till läraren i skolan i din 
by. Då ordnar exp. om att vederböran
de får tidningen omedelbart efter ut
givningen av vart nummer under nästa 
år.
--------:-------  Klipp ur här! ----------------

Sänd Orsa Skoltidning under 1938 till

Kr. 1: 50 bifogas.

blir Ni kvitt, om Ni tittar
in till o s s . ----------- ----------------
Större sortering än någonsin.

Ströms M u sik -, B ok- & Pappershandel
Tel. 320 - 258.

......
é i '*»':. \̂\ Hi ha något

J Välj bland Marconiphones 19 modeller 
i prislägen från kr. 200 :- till kr. 1 .500 :-

Vilket pris Ni än anser Er ha råd att betala 
för Er nya radio, så kan Ni alltid vara viss 
om en sak —  att varje Marconiphone-modell 
representerar det yppersta i sin prisklass. 
Marconiphones enastående kortvågsmöjiigheter — 
vissa av våra modeller gå ända ned till 4,83 m. —  
och oförlikneliga välljud har tagit den svenska 
allmänheten med storm och återigen bevisat san
ningen av satsen att svensken sätter verklig kvalité 
framför alla andra argument. Innan Ni köper eller 
byter radio —  hör därför först en Marconiphone.
Se vår nya rikt illustrerade katalog för säsongen.
MODELL 537 — växel- eller allström.Pris kontant Kr. 245:—
MODELL 494 För växelström.Pris kontant Kr. 295:—
MODELL 567 — radiogrammofon —  för växelström.

Pris kontant Kr. 585:—
Marconiphone radio säljes endast genom fackkunniga 

radiohandlare till låga, bestämda priser.

MJUKDNIPHONE
"  OfT JTORA 1 RAD/q

BH EH 3EZZEH ?
Ensamförsäljare för övre Dalarna :

MODELL
5 6 7 .

HANS PETERSON
Tel. 242. Radioreparationer och rör.

ORSA
Tel. 242.
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Allt i moderna
glasögon

Goda kvalitéer. 
Noggrann tillpassning.

Läkarrecept exp. omg.

T horby
O R S A .

Punktal
Välkomna, gedigna

J U L K L A P P A R
Klänningar fr. kr. 1 0 : —  till 70:—  
Jumpers, Koftor, Kjolar, Under
kläder, Strumpor, Dam- och Barn
mössor, Vantar, Handskar, Dam
väskor, Vita halsdukar m. siike- 
frans samt s. k. Rysslandshalsdukar 
nu inkomna m. m. - Presentkort.

K. J. DAHL
Telefon 191.

Allt för VINTERSPORTEN
LIFS SPORTAFFAR

Tel. 281. ORSA. Tel. 281.
Lifs Tävlingsstav användes av Sve
riges främsta skidlöpare Häggblad, 

Brändström m. fl. 
Tillverkare: Bröderna Lif, Orsa.

JU LPRESEN TER
för stora och små 
i s t o r  sortering.

VIKTOR BLOMBERG
HANSJÖ. - Tel. Orsa 41.

m tidningar, för stora och små, och 
«* Nyårskort, stor sortering pryd

nader, A lm a n a c k o r .
Lämpliga Julklappar för hela familjen.

Orsa Tobaks- & Pappershandel

eL Julinköp!
i den lilla, butiken med 
de b i l l i g a  priserna:

CENTRALBODEN - Orsa
Stort urval i presenter åt hela familjen. 

Köp billigt och fördelaktigt.

Konserver och Ost
köper Ni bäst hos

Hellséns, Orsa.

Mr ■ JÖLILAPP
—  ett fickur eller armbandsur.

Urmakare Gust. Helgeson

(Forts. fr. sid. 8.)

I Långfäboden . . .
FRIDA : Nej, men här i ödemarken är 

det ju billigare ved än nere i bygden.
ELNA: Ni får allt knoga ooh stå i här 

i fäbodarna. Hur dags stiger ni opp på 
morgnarna ?

F RIDA : Halv fyra måste vi stiga opp, 
jag och kamraten, om vi ska hinna mjölka, 
innan koma ska på ibete. Sedan har vi 
jämnt knog .med smörkärning och ostbered
ning ooh disik, tills korna kommer hem 
och ska. mjölkas igen.

GÖSTA: Hur många kor har ni i år ?
F R ID A : Vi bar 35 mjölkkor, och så är 

det kvigor och kalvar dessutom.
ELN A : Är det Ture, som sköter separa

torn i år också?
F R ID A : Jadå, han hämtar mjölkhinkar

na, när vi mjölkar, ooh skriver opp, liur 
■många liter det blir på varje hushåll.

'GÖSTA: Det är noga med den saken, 
.förstås.

FRIDA: Ja, annars vore det inte lät 
att dela upp smöret och osten och mes- 
smöret på alla hushållen. Sedan får han 
dra separatorn både länge och väl.

ELNA: Jo, du är en riktig karl, du
Ture, 'fast du bara är nio år.

GÖSTA: Ni går inte med korna och val
lar nu, som ni gjorde förr?

FRIDA: Nej, dom får gå på egen hand. 
Vi följer dem en bit bara, går före och 
kular och lockar dem åt rätt håll. Det är 
bra med gräs i bäckdalarna och skogsglän- 
torna.

GÖSTA: Kommer de hem ordentligt ?
FR ID A : Ja, ipå sensommaren när dä 

springer efter svamp, händer det nog, att 
vi får leta dem tills sent om kvällarna och 
ändå längre ibland.

ELN A: Hur pass långt går korna om 
dagarna ?

FRIDA: Ja, det blir nog alltid någon 
mil om dagen.

GÖSTA: Det blir ordentlig orienterings- 
löpning, det, som d® klarar utan både karta 
och kompass. — Finns det hjortron på 
myrarna i år ?

FRIDA: Ja, nog finns det. Korna äter 
hjortron var dag nu.

ELN A: Det är inte underligt då, att den 
här kärmmiölken smakar så underbart. Och 
inget smör går då upp emot fäbodsmör.

GÖSTA: Men det kanske man snart fått 
köpa det sista kilot av. Det dröier vä1 
inte länge, förrän fäbodarna är övergivna 
nu, sedan mejeriföreningen tagit fart.

FRIDA: Ja, man får väl se. Det är 
klart, att bönderna tjänar mer på att få 
sälja mjölk, och det är ju gansika omöjligt 
att göra så här långt från bygden.

ELN A : Men nog vore det väl synd på 
allt gräs, som skulle stå och vissna till 
ingen nytta, om fäbodlivet toge slut,

GÖSTA: Nu är det i alla fall möjligt att 
klara sig utan betet i fä,bodvallarna. Det 
gick inte förr, då man inte hade annat 
foder åt kreaturen än det, som växte av 
sig själv i markerna. Då var skogsbetena 
absolut nödvändiga.

ELNA: Kommer du ihåg Labbdjurberga?
GÖSTA : Det kan du lita ipå att jag ald

rig glömmer. Det är en fin Orsavall. 
Gamla grå fattiga stugor högt uppe på 
bergtaket. Runt om vildmarkens härlig
het: skogar, myrar, tjärnar, bäckar. Längst 
bort bygden kring 'Skattungen och Orsa- 
sjön.

ELNA: Jag bom att tänka på den på 
tal om fä,bodvallarnas nödvändighet förr ’ 
världen. Det berättas ju, att bönderna 
hade åkrar däruppe, som låg så högt och 
bra, att säden aldrig fnös där. Två gånger 
lär hela Orsabygden ha fått- frösäd därupp- 
ifrån, när all säd frusit bort där nere.

GÖSTA: Ja, innan åkrarna var ordent
ligt dikade, var det ju ingenting ovanligt; 
att säden frös bort.

ELNA: Skulle inte korna sakna frisk
sporten i fäbodarna också, om de inte fick 
komma hit ?

Pröva vår
OLJECHAMPONERING
och
HÅRINPACKNING! 

Göta Liljas Damfrisering.
Tel. 306.

Beställ Edert j u l d r i c k a
i god tid från

STORÅBRO BRYGGERI.
Telefon 189.

Renovera Eder CYKEL
hos

E. HELLSTRÖMS Rep.-verkstad. 
Däck, Lyktor samt iövriga delar i lageA.

IV50RA —ORSA E L E K T R IS K A  A FFÄR  
Tel. 192 O r s a  Tel. 192

Allt för 
JULBORDET

ik Lundins
Motor- & Reparationsverkstad 
Tel. 302 O r s a  Tel. 302

Alla slags reparationer och 
mekaniska arbeten iitföras. 
Specialité: S V E T S N I N G
En av oss svetsad pjäs blir 
jämngod med en n y . ---------

Din Önske-JULKLAPP 1937
Ett ,par EiS-skidor av björk, 6’ med in
svängda kanter monterade med fasta 
bindningar och plattor av tjockt, grönt 
gummi på vilka snön -ej fäster samt där
till ett par tonkinstavar med aluminium- 
holk och handsmidd stålibrodd kan få 

köpas för 10: — kronor hos

Nya Järnhandeln -  Orsa

STOR SORTERIN G I
CHOKLAD o. JULSAKER

Hugos Konditori.

Vinterutrustning
för Eder bil finnes hos oss 
såsom: SNÖKEDJOR, VÄRM E
A PPA RA TER, KYLA R SK YD D  
K YLA RVÄ TSKA  m. m.
Orsa Motor- & Mek. Verkstad

T E L . 28.
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Badhuset i Holen
hålles öppet Lördagar kl. 3—8 e. m.

Obs.! Onsdag och torsdag före jul kl. 
3—8 e.m. Beställningar av skolbad 

telefon 'Holen 25.

Slättbergs Badhus
{ h “ »  S: 7 .30 -J  Z.

■ ___.. (Damer kl. 3—5 am.Lördagar { Herrar kI 6_ 9 em

Julbadet serveras
för HERRAR:

onsdagen den 22/12 kl. 2—7 e.m. 
för DAMER:

torsdagen den 23/12 ki. 2— 7 e.m. 
Badhuset hålles stängt tiden 24/12 1937 
—6 /1  1938. Före den 22 dec. och efter 
den 6 jan. är badtiderna som vanligt: 

för damer fredagar kl. 4—7 e.m. 
för herrar lördagar kl. 4—7 e.m.

Mässbackens badhus.

E. NILSSONS 
Skrädderi

REKOMMENDERAS.

M a tv a ro r
S p e c e rie r
M a n u fa k tu r

Per Wikners 
Diversehandel, Holen

E t a b l e r a d  I 8 8  0.

Erik Wesström
U t f ö r

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

Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstelefon 119.

Undvik bötestfan!
Köp Eder cykellykta hos undertecknad! 
Eörsiäljare av BOSCH-, LOHMAN- och 

A. S. E. A.-belysningar.
Glödlampor................... Batterier.

HARALD ERIKSSON . Tel. 156.

R A K N I N G  och 
K L I P P N I N G

utföres omsorgsfullt och billigt.

A . STEN BERG
Trunna.

ALB. PETTERSSONS
Sadelmakeri. - Tapetserareverkstad. 

Telefon 164.
Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser på beställning.

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

FRIDA : Jo säkert. Jag vet då inte, hur 
de här korna skulle klara sig, om de inte 
fick gå i skogen på söimmarn.

GÖSTA: Man kanske finge ha kvar en 
och annan fäbod till något slags kosanato
rium.

FRID A : Ja, nog är det säkert, att det 
är hälsosamt för både folk och fä att få 
vara i skogen.

GÖSTA: Jag tror då Frida skulle tyna 
av ookså, om hon inte fick komma till sko
gen ooh sköta kor ipå somrarna.

ELNA: Jag har tänkt ibland, när jag 
hört den gamla vaggvisan de sjunger i 
Orsa, att det ér nog längtan efter fäbo
den, som tagit sig uttryck i den.

GÖSTA: Jag vet inte, om jag hört den. 
Hur låter den ?

ELN A: Jag liar hört den sjungas så här: 
Tussa- lulla bannuma, 
gretn sit upå. jannuma,
Wört skum wi floga?
West evör skoga.
Dar göla göker,
dar wäxa löker
dar ire bra för smokrippuma
jen löngon löngon sumorda.

GÖSTA: Det där förstår man inte myc
ket av.

ELNA: Jag tänker mig att. det är en 
mer, som sitter med lillbarnet framför 
öppna spisen en vinterkväll och sjunger: 
Tussa lulla bannuma,
(tussa lulla barnen) 
gretn sit upå jannuma,
(Gröten sitter på järnarmen (över elden) 
Wört skum wi floga P 
(vart ska vi flyga?)
West evör skoga.
(Väst över skogarna)
Dar göla göker,
dar wäxa löker
dar ire bra för smokrippuma
jen löngon löngon sumorda.
(en lång lång sommardag)

(Forts. fr . sid. 6)
NÄR JAG GICK I SMÅSKOLAN.
Han sade något högt och bestämt och 
så -kryddat, att man inte gärna citerar 
det,, även om man hunnit ur folkskolan, 
och till yttermera visso tog han ett par 
språngsteg åt oss till.

” Kälarna”  hade säkerligen kunnat 
konstatera goda. löparanlag hos den 
minsta fjällungdomen, om han varit 
med då. Flickorna blev efter, fast de 
grät och tjöt högt för att hjälpa upp 
farten. Sen hade vi respekt för den 
gamla torkstugan, ökade om möjligt 
takten en smula, när vi såg det för
rädiska hålet.

Om själva, skolarbetet, har jag inga 
starka hållhakar för mitt minne. Jag 
minns bara en sällsamt varm hand, 
som ibland höll om min, när mina för
sta, bokstäver inte ville sig riktigt, och 
en lika varm röst som rätade till mina 
svar, när de skevade alltför påtagligt. 
Jag hade en fordrande lärarinna, men 
det fanns ingen kommadoton hos henne. 
Likvisst höll hon oss klämmigt i tygeln, 
och det var roligt att kunna sin sak 
för henne.

Ett namn får gärna sitt skönhets- 
värde av sinnelaget hos de personer, 
man i unga år lärt känna, med namnet 
ifråga. Johanna är för mig ett myc
ket vackert namn.

I Slättbergs folkskola
har den nuvarande vikarien folkskollär. 

O. Bergkvist fått skolstyrelsens förordnan
de att tjänstgöra, även under vårterminen.

FRELINS KONDITORI
Tel. 27.

Gott K affe! Läckra Bakverk! 
U-tsökt fin konfekt av egen 

tillverkning!

Fryksåsgården
Tel. Fryksäs 1.

Brandts Vilohem och Pensionat
Rikstelefon 173.

Moddelar 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.
Hclinackorderingar till moderata priser.

God julkorv 
och -skinka

Tel. 48, fil. 233 
O R S A

T j l l  HATTAR, MÖSSOR,
KLÄNNINGAR,

I I  TT  TT NT JU M PERS m. m.J U L L l l  HANDARBETEN
av alla slag i stor sortering.

Hanna Månsson &  C:o
Telefon 4.

Byggnadssntckerier, 
Butiksinredningar, 
Trappor m. m.

Eni SniÉÉH
Telefon 78.

BILRINGAR 0  0  0  9
såväl nya som begagnade, i lager.
Vulkanisering & regummering.

Orsa Ringcentral - Tel. 299
Låt reparera SKODONEN

hos

E. NORLING.
Omsorgsfullt, arbete. Moderata priser.

Ingen jul utan blommor!
A l l t  f ö r  j u l b o r d e t
FR U K T , NÖTTER, FIKO N , 
M ANDEL, RUSSIN.

O. L I N D Q V I S T S
Frukt- & Blomsterhandel. Tel. 92 och 120

Gör Edra JUL I NKÖP
hos

annonsörerna!
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ORSA SKOLTIDNING

Tolv rätt.

En pristävlan för stora och små.
Härovan ser ni 12 vackra vyer från Or sa, alla tagna av vår tidnings fotograf 

under ett par ihöstdagar 1037. Alla fotografierna är från bygden och alla visar 
sådant, som man ser från de stora landsvägarna. Det är alltså inga undangömda 
vrår, .som letats fram, utan det är allt sådant, som ligger öppet ooh bart för alla, 
som färdas vägarna fram i våra centrala byar. Nu inbi.uder skoltidningen alla sina 
läsare att forska i sitt minne, v a r i f r å n  vart och ett foto är taget. Vad varje bild 
föreställer bör anges så noggrant som möjligt och på sådant slätt att ingen tvekan 
behöver råda. Bilderna är numrerade från 1 till 12. När listan är så fullständig 
som du kan göra den, så skicka in den till Red. av Qrsa Skoltidning) Box 247, Mäss- 
backen. Men glöm inte att sätta ut namn och adress! Och sänd in lösningen före 
den 1 jan. 1938.

Bland dem, som har 12 rätt och har angivit platserna på ett alldeles otvetydigt 
sätt, sker fördelning av priserna : 1 :a pris fem kronor, 2 :a t. o. m. 5 :e pris lOrsa 
Skol tidning gratis under 1938. Skulle ingen ” tolva”  finnas bland lösningarna, så 
tar vi pristagarna bland ” elvorna”  — inget knussel hlär!

ALLT FÖR VINTERSPORTEN!
Skidor i nya modeller och av ledande fabrikat. Sldd- 

Telefon stavar, -bindningar, -vantar. Sparkstöttingar. Kälkar.
Namnanrop Skridskor. Bandyrör, -klubbor, -bollar. Silvakompasser.

B irg e r  O l s s o n s  Järnhandel

FÖRLÄNGD LÄSTID.
Vid sammanträdet med Orsa folkskole- 

styrelse. i september tog herr E. Knutar 
upp frågorna om förlängd lästid per år 
och sjunde skolåret, ooh på hans förslag 
valdes en kommitté bestående av herrar 
O. Berggren, It. Blom ooh E. Keding att 
utreda dessa frågor och inkomma med för
slag. Kommittén var färdig med sitt för
slag till sammanträdet i oktober och före
slog då folkskolestyrelsen att från ooh med 
nästa läsår införa 39 veckors årlig lästid 
men låta det bero med det sjunde -skolåret 
tills vidare. Efter en stunds diskussion be
slöt skolstyrelsen enhälligt att införa 39 
veckors lästid samt gav kommittén i upp
drag att ytterligare förbereda ärendet, in
nan det förelädes kommunalfullmäktige.

Den 1 november hade skolstyrelsen ånyo 
sammanträde och antog då kommitténs för
slag till motivering för införandet av 39 
veckors lästid samt dess förslag till om
organisation av fortsättningsskolan. Kom
munalnämnden, som hade att yttra sig 
över skolstyrelsens förslag, tillstyrkte, ooh 
vid IkommunalSullmäktigesammanträdle den 
14 november beslutade fullmäktige enhälligt 
att införa 39 veckors årlig lästid från och 
med nästa läsår samt anordna fortsätt
ningsskolan enligt skolstyrelsens förslag.

Vad denna omorganisation av skolväsen
det innebär kommer Orsa Skoltidning att 
närmare redogöra för i något följande 
nummer.

Anslut Eder  
till Orsa 
erkända 
sju ^a ssa .

ORSA SKOLTIDNING
(N : o 27. - 27 november 1937.)

utgives av Orsa Lärareförening
ooh utkommer med minst 4 
nummer årligen.

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

Redaktionskommitté:
Hanna Belin, Vångsgärde, Orsa. 
Rikstelefon Idolen 36.
Hj. Hedman, Åberga, Orsa. 
Rikstelefon Mässbacken 28.
Daisy Holton, Hansjö, Orsa. 
Rikstelefon 290.
Ernst Keding, Kårgärde, Orsa. 
Rikstelefon Holen 26.
Axel Rosén, Hansjö, Orsa.

Kassör och exp.:
Joh. Boström, Orsa.
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