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ORSA SKOLTIDNING
E tt apropå till riksdagsjubiléet

Inför riksdagens 500-årsjubileum 
har Orsa 'Skoltidning försökt få 
reda på litet om riksdagsmän från 
Orsa. Efter 1809 har vi haft två 
sådana: Uidrik Wesström oöh Carl 
Johansson. Artikeln är utarbetad 
■med ledning dels av anteckningar, 
som riksdagsman Anders Olsson i 
Mora varit vänlig göra ur riksdags- 
arkivet, dels av minnen från släk
tingar och ett par äldre personer i 
socknen.

Beklagligtvis har vi inte kunnat 
få bild av annat än Johansson; en 
profilteckning av Wesström förstör
des vid eldsvådan i kyrkbyn 1901.

Vid 1840—41 års riksdag represente
rades Ovan Siljans fögderi av Didrih 
Wesström från Orsa kyrkby. Denna 
ledamot av det hedervärda bondestån
det var född år 1795 och dog 1854. Han 
var ledamot av bevillningsutskottet och 
suppleant i förstärkta banko- och stats
utskotten samt dessutom ledamot i för
stärkta allmänna besvärs- och ekonomi
utskottet.

Wesström var tydligen en ganska 
märklig man. I en läsvärd motion kla
gade han över fattigdomen och överbe
folkningen i övre Dalarna. För att 
bringa hjälp påyrkade han att den 
tyngande knekthållningen skulle av
skaffas —  Orsa hade 84 soldater, och 
årliga avgifterna för en soldatrote be
räknades till omkring 150 riksdaler 
banko. Wesström ivrade även för bätt
re kommunikationer. Han ville ha en 
väg till Hälsingland och uttalade sig 
för att den påbörjade Gråda kanal bor
de fullbordas. En tunna spannmål 
kostade 6 å 7 riksdaler i forlön från 
Västerås. Alldeles särskilt modernt 
verkar hans yrkande, att det borde bere
das arbetstillfällen åt den arbetslösa 
befolkningen.

Wesström frambar för bondeståndet 
en angelägenhet även för Sollerön, i det 
att han motionledes påyrkade, att den
na dotterförsamling till Mora skulle er
hålla 6 tunnor vinsäd.

Direktör Erik Wesström i Orsa, som 
är sonson till Didrik Wesström, fram
håller till detta, att en broder till 
Didrik var präst i Vänjan och där gjor
de sig både känd och uppskattad som 
väg- och brobyggare.

Didrik Wesström dog hastigt i Stock
holm vid ett besök som han gjorde där 
för att söka bot för någon magsjukdom. 
Han ligger begraven på Solna kyrko
gård alldeles i närheten av ärkebiskop 
J. O. Wallins grav. Didrik Wesströms 
far var präst i Stora Tuna, och präst
sonen var barndomsvän med Johan 
Olof Wallin, ett vänskapsband som höll 
livet ut.

Före och efter ståndsrepresentatio
nen företräddes Ovan Siljan i riksför
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'.gg

*Ä

*i. « w * * ' i

¿ S r ' '  i  i » .i

Carl Johansson.

samlingen av den kände Balter Swen 
Ersson från Mora. Denne slogs ut ,av 
hemmansägaren Carl Johansson från 
Iiansjö, Orsa, vilken representerade 
Mora, Sofia Magdalena och Vänjans, 
Orsa, Älvdals och Särna och Idre tings
lag vid riksdagarna 1870— 75 samt 
Ovan Siljans domsaga 1876— 78 och 
1882— 84. Under mellantiden trängdes 
han bort av Balter Swen, och efter 
1884 kom turen till Mats Tysk i Vatt- 
näs att i riksdagen representera Ovan 
Siljan.

Carl Johansson var född den 1 sept. 
1831 i Rosentorp. Flyttade till Hansjö 
1866. Han var gift med Johanna Ka
tarina Persdotter från Kvarnberg. Äk
tenskapet välsignades med åtta t>arn. 
En av sönerna blev faderns efterträda
re i kommunalpolitiken, det var den 
kände »Riksdags Juga»; den andra so
nen var handlanden Karl Strandell. 
Båda äro döda. Av döttrarna leva två 
ännu i dag i Hansjö: Justina och Vil
helmina. De övriga äro döda. Carl 
Johansson dog den 30 aug. 1886.

Carl Johansson var en driftig lant
brukare. Han bedrev även skogsaffä- 
rer samt var nämndeman, kommunal
man och landstingsman. I riksdagen 
var han ledamot av tillfälligt utskott 
1871 och 1872, suppleant i konstitu
tionsutskottet 1873— 78, suppleant i 
särskilda utskott 1874, 1875 och 1877, 
ledamot i andra kammarens ensKilda 
utskott 1876, suppleant i statsutskottet 
1882— 83, ledamot i konstitutionsut
skottet 1884, statsrevisorssuppleant 
1877 samt statsrevisor 1878, 1885 och 
1886.

Johansson var en ganska flitig mo
tionär. År 1872 motionerade han om 
förhöjt anslag till utdikningar och vat-

tenavledningar, ett önskemål, som han 
framförde även vid 1875 års riksdag. 
1873 och 1874 motionerade han om att 
folkskollärarlönen måtte höjas till 600 
kr. Folkskollärare Erik Eriksson be
rättar, hur den motionen kom till. Då 
var den ordinarie lärarlönen 400 kr. pr 
år. Lärarmöten behandlade den frå
gan och petitionerade och skrev fler- 
faldiga gånger för att få lönen höjd 
till åtminstone 600 kr. Men utan re
sultat. Eriksson var vid denna tid lä
rare vid Fredshammar och kände fuil- 
väl hur svårt, ja omöjligt det var att 
leva på lönen. Därför satte han sig ner 
och skrev, enkelt och rättfram, till riks
dagsman Johansson i Hansjö och an
modade honom att motionera om höj
ning av lärarlönen. Och Johansson var 
rättvis nog att följa Erikssons maning 
med resultat som sagts.

1874 påyrkade han gästgiveri-, håll- 
och reservskjutsskyldighetens skiljande 
från jordbruket. Läkarna måtte han 
ha betraktat mindre välvilligt än lä
rarna. 1876 yrkade han på skyldighet 
för provinsialläkarna att utan arvode 
på anmodan besöka sjuka soldater, då 
rotehållaren bekostar skjuts och medi- 
kamenter, och två år senare motione
rade han om avslag på förslaget om 
löneförhöjning åt provinsialläkarna. 
Slutligen föreslog han motionsledes vid 
1882 och 1884 års riksdagar, att ett 
riksbankens avdelningskontor skulle in
rättas i Falun. Kontoret . beslöts av 
1891 års riksdag, och Johansson var 
alltså en smula före sin tid.

Det är ju beundransvärt att utan 
skolunderbyggnad kunna uträtta så 
mycket och skapa sig en så framträ
dande position. Vi samtalar om detta 
med f. folkskolläraren Erik Eriksson, 
vilken mycket väl minns riksdagsman 
Johansson. Eriksson framhåller då, 
att även om det inte fanns skolor på 
den tiden, så brukade gamla gummor 
och soldater lära barnen läsa. innantill. 
Föräldrarna voro också måna om att 
barnen skulle lära sig läsa, ty det var 
en skam om de inte kunde katekesen 
på husförhören. Men Eriksson lägger 
också därtill, att Johansson hade ett 
mycket klart förstånd, en naturlig be
gåvning, som alltid gör sig gällande. 
För övrigt minns Eriksson honom som 
en god man, en som alltid ville socknens 
bästa. Han var en respékterad talare 
på stämmorna, och när det var fråga 
om skolorna var han alltid för förbätt
ringar.

Eriksson påminner om, att det kräv
des .mycken strid innan ' sockenborna 
enades om att skaffa orgel till kyrkan. 
Efter den tredje kyrkostämman, som 
behandlat detta ärende, följde Johans- 

(Eorts. på sid. 16).



ORSA SKOLTIDNING

Till Orsa Skoltidnings läsare!

Eder red. har vänligt bett mig att för 
Eder tidning’ skriva ned några gamla 
minnen från min lärarebana i Orsa. 
Jag gör det gärna och med nöje. Det 
blir långt förstås, men det går an att 
hoppa över. Jag vill börja från början.

I januari 1893 valdes jag av Orsa 
skolråd till vikarierande lärare vid 
Torrvåls folkskola, som då var nyinrät
tad. Pastor Påhlgren upplyste, att 
skolan skulle börja en uppgiven dag i 
slutet av januari, och rådde mig att 
stiga av tåget vid Holen och uppsöka 
sergeant Vixner, som var skolrådsleda- 
mot. Vixner lejde en häst och följde 
mig vidare. Uppe i backarna körde vi 
om två lass nya skolbänkar, som också 
voro på väg till Torrvåls folkskola. »Ja 
så, är skolhuset så nytt,, att inga bän
kar funnits där förr?» frågade jag 
Vixner. »Int finns där något skolhus.» 
»Var ska vi hålla skola då?» »Vi ha 
hyrt en byggning, som har en bra nog 
stor sal. Det blir kanske litet trångt, 
men det ska väl kunna ordnas pä nå
got sätt.» Vi kommo fram till »Gubb- 
hol» i Sundbäck något före bänklassen. 
Bänkarna buros in i salen, så mänga 
som fick plats där, och resten ställdes 
i köket, som var genomgångsrum för 
salen och en liten kammare bredvid. 
Det såg verkligen trångt ut. Skolråds- 
ledamoten i Torrvål, Nissa Hans Pers
son, Fjäll Hans, en hedersgubbe av 
gamla stammen, som jag aldrig glöm
mer, kom också dit. Han följde mig 
till Spiris, där vi fingo låna en liten 
imperialsäng, av vilken vi buro var sin 
halva till Gubbhol ocih ställde in i 
ovannämnda kammare, där jag skulle 
bo. Följande dag kommo skolbarnen, 
nära 40 stycken. De fyllde helt både 
salen och köket. Efter ett par dagar 
ordnades det så, att jag med folksko
lan höll till i gamla småskolhuset, och 
Hans Uhlin (sedermera folkskollärare i 
Sala) höll småskola i gubbholssalen. 
Jag. kom bra sams med barnen från 
första början. De talade sinsemellan 
ett för mig fullkomligt obegripligt 
språk, men hurtiga och duktiga voro 
de. Jag blev snart mycket intresserad 
för folket också, jag tyckte mig se och 
leva bland dalkarlar från Gustav Va
sas tid. Jag förstår efteråt, att folket 
på Digerberget den tiden levde på gam
malt ursprungligt sätt, ganska oberör
da av nyare tidens både fram- och bak
sidor. Jag trugade Gubbholsmor och 
Anna att laga mat åt mig, och jag åt i 
deras stuga. Dit kommo ofta grannar 
och vänner. Jag begrep inte ett ord av 
deras enskilda prat, och jag undrade 
ibland om de förstodo varandra själva. 
Men jag blev god vän med dem, sprä-
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Barn och lärare vid 
Torrvåls folkskola
isys.

kade med dem så gott jag kunde, och 
de talade då fullt begriplig svenska.

I én gård i Sundbäck bodde en fat
tig värmlahdsfamilj. i De miste en ko. 
Någon skrev ut en insamlingslista, och 
jag ombads att. gå i gårdarna, och sam
la ihop pengar åt den fattiga familjen. 
Jäg blev förvånad. Det fanns hjärtan 
innanför, de breda skinnpälsarna och 
vadmalströjorna. Insamlingen steg till 
det belopp, som kon var värd. Vår
terminen 1893, min andra termin som 
folkskollärare, är en av mina lyckli
gaste terminer.

De yttre förhållandena voro något 
torftiga, skolhuset litet, gammalt och 
mörkt, skolmateriel saknades alldeles i 
början. Men en dag kom Fjäll Hans 
knogande med en hel sidväska full med 
läseböcker, och tämligen snart kom ock
så kartor och annan nödtorvtig utrust
ning. Men en idealisk lekplats fanns. 
Skolhuset stod på en backe nära skogen 
vid gamla vägen till Maggås. Den där 
backen var värd mera än alla planera
de, inhägnade och grusade lekplaner 
vid nutida lyxskolor. På våren stanna
de vi ibland ute hela timmen, sjöngo 
och läste bland granarna, som efter 
vars och ens behov återkastade eller 
skuggade vårsolens varma strålar. Jag 
vet ej om det fanns något uthus, som 
hörde skolan till. Ett litet avträde av 
den gamla typen, med tre brädväggar 
spikade på stolpar och ett snett tak, 
stod vid väggen av ett större hus nära 
skolan. På vårsidan revs det större 
huset, men det mindre stod kvar, nu 
hemskt gapande med sina öppna väg
gar och sittplatser för tre personer. En 
middagsrast (alltid en timme) sedan 
jag varit till Gubbhol och ätit ocn åter 
kom till skolan, stod avträdet med ta
ket på marken och de långa benen i 
vädret. Skolbarnen sprungo som yra 
höns kring eländet, och jag utropade:

»Ja, men vad ha ni nu tagit er före?» 
»Jo, vi ska resa upp det igen, vi tänkte 
vi skulle göra rent inunder, två pojkar 
ha gått till Gulis och lånat spactar.» 
Jag minns inte vem som gav detta svar, 
men jag undrar om det möjligen var 
numera välaktade kommunalmannen 
Anders Bodin i Torrvål, eller kanske 
det var blivande försvarsadvokaten 
m. m. Erik Andersson i Orsa. Jag ha
de all möjlig möda att hålla mig för 
skratt och var helt oförmögen att upp
träda med den stränghet, som sakens 
allvar kanske krävt. Två pojkar kom
mo med spadar, en slarvig rengöring 
verkställdes hastigt, och med förenade 
krafter reste vi den misshandlade bygg
naden, så att den stod någorlunda på 
samma plats och i samma skick som 
förut. Om den där rengöringslvern 
uppstått före eller efter fallet blev 
aldrig klart utrett. Så synnerligen stort 
behov för rengöring fanns det inte hel
ler, det gjordes rent, då andra huset 
flyttades, och sedan dess hade byggna
den mycket litet använts för sitt egent
liga ändamål. Måndagsmorgonen där
efter stod åter åbäket på huvudet flera 
meter nedanför sin ursprungliga plats. 
Nu nekade skolpojkarna, bestämt, och 
flera, dagar fick styggelsen vara någor
lunda orörd. Pojkarna insågo, att det 
var lättare att vältra det utför, och 
ändvände det ånyo. Men så värst länge 
stod det ej på benen. Jag vet ej var 
denna byggnad slutligen hamnade, men 
på god väg till Maggås flyttades den 
våren 1893. Ibland var det skolpojkar 
och ibland var det nattlöpande »stur- 
gösser» som utförde arbetet.

På själva skolarbetet tror jag inte 
sådana där händelser inverkade så syn
nerligen mycket. Kunde vi under ras
terna morska upp varandra med kälk- 
backsåkning, snöbollskrig och andra 
uppfriskande nöjen, så behövdes det 
säkert på alla håll. Barnen voro bestämt 
duktiga i de viktigaste skolämnena, 
kristendom, läsning, räkning (hela tal 
och decimalbråk), skrivning (rätt-, 
väl- och uppsatsskrivning). Jag gjor
de den iakttagelsen, att de barn, som 
gått i småskola för gamle Borbos Hans 
i Oljonsbyn, voro säkare i räkning, rätt
stavning och läsning än de barn, som 
haft yngre lärare eller lärarinnor, ut
bildade för nyutstuderade patencmeto- 
der. (Forts.)

H. S. Larsson berättar
skolminnnen
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VÅR I 
PARIS.
P a r i s den 25 april.

Blir man någonsin så medveten om själva 
själen i hembygdens vår, som när man sak
nar don i ett främmande land? Och å andra 
sidan: ser man någonsin så klart de yttre 
karakteristiska av ett lands vår, som när 
man upplever den för första gången? — 
Man berättar här en historia, som i all sin 
orimlighet innehåller mycken sanning, om 
en engelsman, som steg i land i Calais ooh 
mötte en rödhårig kvinna, och genast skrev 
han hem till sitt land: ”  Fransyskan är
rödhårig” . Fråga är, om man inte efter 
några få intryck har en klarare bild av de 
stora, låt vara ytliga huvuddragen än se
nare, då intrycken blivit mer nyanserade. 
Efter några dagar kan man mycket tvär
säkrare yttra sig om fransmännens utseen
de än efter lika många månader, då man 
börjat urskilja särdragen i ansiktena och 
de fått mera värme och liv men också äro 
svårare att generalisera.

På samma sätt med våren. (När jag här 
söker skildra våren i Paris och — naturligt
vis — jämför den med hembygdens vår, 
vet jag med mig, att det blir en mycket 
ytlig skildring — men den nordiska våren 
ser jag framför mig i ett skimmer som' 
aldrig förr. Men i dessa jämförelser blanda 
sig också andra intryck, som förvilla och 
äro svåra att särskilja: landsbarnets upp
levelse av våren i en stad.

Don första förnimmelse av vår gåvo mig, 
alldeles som hemma, vårstjärnorna. Jag 
steg ut en kväll i mars på ett torg i Mont- 
parnasso och märkte, att rymden hade en 
ännän klarhet än förr och stjärnorna ett 
annat skimmer. Det sista dagsljuset stred 
en ojämn strid mot gatlyktornas sken och 
lämnade torget i ett obestämt, blåaktigt 
dis. Träden sträckte sina nakna grenar 
mot liimmelen som förr, men de hade lik
som stjärnorna och rymden helt plötsligt 
fått liv ; de väntade på att något skulle 
hända. Och vinden, som allt hitintills farit 
kall och isande genom staden, svepte som 
en levande andedräkt omkring en.

Men detta var bara en vårens fördrabb
ning. Sedan dess hann Paris att klä sig i 
vitt — en mycket ovanlig färg för den 
damen — två, ja, tre g&nger.

Tröts dessa återfall och trots att det 
gått en och en halv månad sedan dess, har 
man en känsla av att våren kommit så vid
underligt fort — och är en så ovidkom

FROSTS  m i V A U
■ fabrikation 

som gjort MORA berömt

mande. Om jag berättar, att fruktträden 
stodo i full blomning för redan ett par 
veckor sedan, att kastanjeblommor och sy
rener börjat att slå ut, att veckans van
ligaste blomma är liljekonvaljen och att 
jag på boulevarden i dag avsmakat de 
första jordgubbarna (pris 2: 25 kr. pr liter), 
få ni säkert en avundsam förnimmelse av 
Paris som ett jordiskt paradis för närvaran
de. Men om jag därjämte berättar, att 
jag skriver detta huttrande av köld uppe 
på mitt vindsrum, väl onfbonad med allt 
jag har utav kläder och drömmande om en 
stockvedsbrasa i en öppen spis, då kanske 
jag kan ge ett begrepp om, att även våren 
i Paris har två sidor, en ljuvlig och leende 
ooh en ruskigt kall och olustig. — Då och 
då kommer en vindpust svepande in genom 
de breda springorna vid mitt takfönster och 
påminner mig om de ” friska”  vårvindarna, 
som nästan varje dag sopa vinterns allt 
avlagrade skräp fram efter gatan och så 
tillbaka igen. Till och med fosterlandets 
landsvägsdamm får ett försonande skimmer, 
när man kominer mitt upp i denna vårvin
dens planlösa storstädning i Paris.

Men om det regnar och är ruskigt en 
dag, så har man åtminstone den säkra trös
ten, att det snart blir solsken och vackert 
igen, för regnet varar sällan en hel dag 
här. I stället kommer det igen nästan varje 
dag. Och när våren 1er ur regntårade ögon, 
då är den förunderligt vacker också här.

I staden har jag nog ändå litet svårt att 
finna våren, men hur ska en landsbo kùnna 
det? Här, där det aldrig luktar jord utan 
bara bensinrök ooh där inte ens en liten 
tussilago kan få fotfäste! — Hur full ' av 
aning ooh längtan vär inte våren därhemma ! 
Hur trängde den inte in i en varelse ge
nom alla sinnen! Alla ting blevö vårens 
budbärare. Vinden, som förde med sig för
nimmelsen avsmältande snö; sen' jordlukt 
och slutligen hartsdoften från granskogen. 
Vårblommorna, som ltommo en efter en, så 
att man riktigt hann välkomna vart slag 
för-sig.. Björkskogen, som skiftade dag för 
dag i olika violetta och sist ljusgröna fär-
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En solskensdag i parken.

Från torgets utkant.

ger. Sjön, där isen svartnade mer och mer 
och som till slut sköljde en stormnatt. Orr- 
spel, grodornas kväkande, och slutligen vå
rens härliga, spröda fanfar, lärkdrillen. 
På samma gång blev man själv förändrad, 
man andades lättare, blodet sjöng på ett 
annat sätt, man stod naturen så nära, att 
omvälvningen i den också måste beröra en 
själv.

Här kan man visserligen ge akt på våren, 
men den tränger aldrig in i ens varelse. 
Boulevardernas välansade grönska och ra
batternas välordnade blomsterprakt göra 
varken till eller ifrån, ty människohänder 
luv övat en alltför sträng censur mot den 
smulan natur. Den är söm en ny klänning, 
som staden dragit på sig, men stadens an
sikte är ändå detsamma.

Paris är ju känt för sina boulevarder, 
sina breda, trädplanterade gator. Trädet 
framför andra var förr kastanjen, men den 
tål så dåligt vid de fräna utdunstningarna 
från stadens otaliga automobiler, att man 
numera mer och mer börjar utbyta den mot 
platanen, ett aspliknande träd med under 
vintern ljus, störfläckig stam och lustiga, 
runda frukter, som dingla i träden vintern 
igenom i knippen om två-tre stycken. Den 
anses simplare än kastanjen, men jag har 
lärt mig att tycka om den. Den utvecklas 
sent, men grenverket avtecknar sig så 
vackert mot himmelen eller de gi-å husmas
sorna, och bladverk och grenar skifta i så 
inånga vackra bruna och brungröna nyan
ser. Kastanjen däremot med sitt kraftigare 
växtsätt blir vanligen för hårt tuktad för 

(Forts, på sid. 14.)

Köksväxt- ocli blomsterfrö,
t rädgä r d sgöd n i ng, b es p rutningsmedel 

för ohyra pä växter.

Hedins Färghandel.
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ORSA SKOLTIDNINGVår i Marocko
och annat från
arabernas
värld.

Utsikt över Fez.

Med tanke på att den som gjort en resa 
också liar något att berätta, uppsökte un
dertecknad fröken Annie Wolff, som nyligen 
är hemkommen från Marocko, där hon vis
tats ett halvt år som guvernant i en fransk 
officersfamilj. Hon har därforut varit ett 
år i Paris och hade således mycket att för
tälja. Men Paris skildrar vår korrespondent 
där, varför jag nu endast kommer att åter
ge något, av vad hon berättade om Ma
rocko.

FEZ,
där fröken Wolff bodde, är en stor stad, 
120.000 inv. därav 6.000 europeer. Den har 
tre stadsdelar. Den -stadsdel, där europeer- 
na bo, La Ville Nouvelle, liknar en modern 
europeisk stad. Melläh' är judarnas stads
del med smutsiga, smala gator. De flesta 
av Fez invånare äro emellertid araber, vilka 
bo i den stadsdel, som heter Medina. Den 
är kringbyggd av en hög mur med stora 
vackra portar. De förnämsta av dessa äro 
prydda med mosaikinläggningar. Gatorna 
här äro liksom i judarnas stadsdel smala 
och smutsiga med en lukt, som man måste 
vänja sig vid, innan man kan tåla den. 
Vid vissa av dessa fula gator ligga emeller
tid ståtliga palats med underbart vackra 
trädgårdar. D. v. s. detta vackra synes ej 
alls från gatan utan först, då man kommer 
in på gården. Mitt på gården finns en 
springbrunn, och åt gården till ligga sov
rummen. I ett palats kan det behövas 
många sådana, ty de rika araberna ha som 
bekant flera hustrur. Ja, det fanns i en 
stad en pascha med femton hustrur och 
sextiofem barn, varav fyra hade samma fö
delsedag. Här kan man således ej tala om 
”  krisen i befolkningsfrågan” . De allra 
flesta araber ha dock av ekonomiska skäl 
endast en hustru. Men om ekonomin för
bättras, så att araben blir ägare av t. ex. 
en ko, så byter han kanske bort denna 
mot en hustru.

De rika araberna, som dock äro ett fåtal, 
äro fullt med sin tid. De ha radio, telefon, 
bilar mod egna chaufförer o. s. v.

Fez inbyggare äro hantverkare. De göra 
mattor, skålar av lera m. m. Handeln är 
livlig. I basarerna praktiseras prutsyste- 
met. Många araber försörja sig med tiggeri, 
även sådana som ej skulle behöva att tigga.

I Fez finnes gott om trädgårdar, oliv
lundar och vingårdar. Och varje dag kan 
man på torgen få köpa alster därifrån, 
såsom oliver, fikon, druvor, apelsiner, citro
ner, mandlar och dadlar. Färsk potatis 
finns året om. Vid jultiden sattes våra 
vanliga grönsaker. Då kunde det dock 
vara rätt så kallt där om nätterna, men 
redan i mars var det tryckande värmo.

Vår- och Soam anylieter
för stora och små nu inkomna i
S E G E R S  SKOAFFÄR
Goda varor,, billiga priser.

Att besöka moskéerna är förbjudet för de 
s. k. otrogna, men fröken Wolff lyckades 
dock komma in i en sådan, emedan hon 
klätt sig som arabkvinnorna med en slöja, 
som doldo ansiktet. Hon var rädd att bli 
upptäckt, men det gick bra, enär hon i allt 
gjorde som de andra kvinnorna.

” FÅRFESTEN”
är arabernas största högtid. Den firas i 
mitten av mars. Veckorna Knut kan man 
få köpa en hel del varor billigare än van
ligt, ty alla sälja för att få pengar Iil 1

Annie W olff på F ez’ murar.

festen. Då måste nämligen varje muham
medan nmd självaktning ha åtminstone ett 
får. att offra åt Allah. De rika offra för
stås flera, Festen pågår under en hel 
vecka, och under denna vecka är det omöj
ligt ätt få en arab till hjälp mod något 
arbete.

Festen började en morgon klockan sju. 
Fez är det enda ställe, där en otrogen kan 
fä se, hur allt går till, ty där sker den 
vid ett altare, som ligger utanför staden, 
under det att på andra ställen en del cere
monier ske inne i moskéerna. Altaret var 
omgivet av bönemattor, på vilka de vätt- 
trogna lågo och bådo. Alla stadens invå
nare tycktes vara med i denna tidiga timme. 
De som ej deltogo i festen, voro åskådare.

Då alla församlats, kom pasclian i egen 
hög person, företrädd av sin grant klädda

livvakt med en musikkår i spetsen. Pasehan 
skar egenhändigt ett får i halsen. Sedan 
detta var gjort togo ryttare fåret och redo 
i sporrsträck till pasclians palats. Dör fåret, 
innan de hinna dit, är hela festen förfelad. 
Något sådant får naturligtvis ej inträffa. 
Ryttarna kunna emellertid sin sak. Fåret 
lever alltid — enligt deras utsago. Alla de 
andra slaktade sedan sina får, och hela får- 
kroppon stektes.

ETT A R ABISKT BRÖLLOP

då en arab gifte sig för första gången, fick 
fröken Wolff också vara med om. Hon var 
nämligen bekant med en matthandlare, vars 
kompanjon skulle gifta, sig.

Bröllopet började en söndagskväll kloc
kan sju, för herrarna i brudgummens hem 
och för damerna i brudens. Fröken Wolff 
fick vara hos herrarna, som voro mera 
språkkunniga. De voro ett hundratal, och 
hon var där ensam kvinna. Gästerna fingo 
först en parfymlampa för att parfymera 
sig. Därefter slogo de sig ned på kuddar, 
sedan de först tagit av sig skorna. Först 
serverades the a la manthe (te med mynta 
i) i stora silversamovarer, vartill bjödos 
härliga kakor, ” gasellhorn” , upplagda i sto
ra vackra skålar. Allt som oftast läto mu
sikanterna höra sig. Alla ville prata med 
fröken Wolff. Araberna i en stor stad 
kunna rätt så allmänt franska och även 
engelska.

Omkring klockan ett på natten servera
des supé. Och i det sammanhanget kanske 
jag skall nämna, att det arabiska köket an
ses lika bra som det franska. Först fingo 
emellertid gästerna tvätta sig om händerna. 
Vatten bars omkring i en praktfull hand
kanna av mässing. .Sedan buro tjänarna in 
små låga bord, och så kom första rätten, 
kyckling med oliver. Värden visade sin be- 
levenliet genom att bryta bitar av kycklin
gen och giva fröken Wolff. Alla åto med 
händerna, så man förstår, att tvättningen 
före måltiden var befogad. Rätten nummer 
två var fårkött med mjukt bröd, och som 
tredje rätt serverades. cousoous, som består 
av kokt ris med russin och kött. Man 
gjorde därav lämpligt stora kulor i handen, 

(Forts, å sid. 15.)

Arbetskontrakt och
grävningstabeller

för skogsdikning finnas i lager.

BECKMANS TRYCKERI.
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i

Näsnissa l lo i  Samuelsson.
* 1/8 1867 + 8/5 1935.

Bort gå d e --------dessa gamla, som
kunnat berätta iör oss om gångna tider> 
dessa som under sitt liv sett sin socken 
omvandlas från grunden. Denna gång 
ristas korset över . vår tidnings trogne 
medarbetare, nämndemannen Näsnissa 
Olof Samuelsson i Oljonsbyn.

Det är med sorg ocli saknad och lik-- 
väl med tacksamhet vi minnas honom. 
Tre goda egenskaper hos honom vilja vi 
vid detta tillfälle erinra om. Han hade 
en originalitet, som inte endast visade 
sig i lians stil genom användande av ål
derdomliga ord och uttryck ur orsamå- 
let, utan även i hans förmåga att se det 
egendomliga i vad som sker, och att åt 
till synes vardagliga småsaker kunna ge 
liv och iarg. Han var samtidigt grund
lig och kritisk, han vägde och förkasta
de, han forskade efter sanningen oöli att 
finna de noggranna uttrycken för den. 
Han var slutligen villig att hjälpa till, 
sade nästan aldrig nej och kom själv 
med många goda uppslag.

För allt hans arbete i Orsa Skoltid
ning och för den goda humor, som han 
lät flöda som ett solsken över oss, säga 
vi honom ett varmt tack! Ett tack även 
för hans arbete som ledamot av Orsa 
skolråd ! Frid över hans minne!

Näsnissa Olof Samuelsson fram
trädde i Orsa Skoltidning med upp
satser ocli berättelser på svenska 
oeli orsamål, ocli ofta under pseu
donym, såsom Pöjtjön, Jen osskall, 
Låv. Hedaktionen liar vissa för
hoppningar att kunna få publicera 
en del av Hans efterlämnade alster. 
De flesta av lians tidigare dikter 
ocli artiklar Ha tryckts i Dala- 
Tidningen. Dessutom finnes av 
lians Hand i Dalarnas Hembygds
bok 103:1 cn 24 sidor lång artikel: 
Dräktalmanacka för Orsa socken.

Erik Göransson.

B Ö C K E R .
Nils R. Anderwall - Nils Noréus: ARBETS- 

BLAD ! KR ISTEND Q M SK UNSK AP.
Lindblads förlag, Uppsala.

Med den personliga behandling, som ju 
kristendomsämnet fordrar, torde det vara 
vissa svårigheter förenat med att få till 
stånd ett resultatgivande arbete genom 
självverksamhet. Föreliggande arbete är 
dock ett synnerligen beaktansvärt försök. 
Vissa frågor torde emellertid vara något för 
svåra -— kanske också ifråga om formule
ringen. Att berättelsernas ordning ej sam
manfaller med en del gällande läroböckers 
betyder ju mindre, då lösbladssystemet an
vändes, men flera berättelser kunde ha 
tagits med, så det funnits mer att välja på. 
- -  Boken rekommenderas.

F. K.

Lorentz Bolin: BIOLOGIN OCH SAM
H Ä LLET. Kooperativa förbundets 
förlag. Pris 4: 75.

Bröd ur luften, Gräshopporna och världs
kriget, Jämvikten i naturen, Rashygienen, 
se där några exempel på de intressanta 
uppsatserna i lektor Bolins bok. Författa
ren säger själv i sitt förord, att arbetet av
ser att visa, vad biologisk kunskap betyder 
för samhället, och att det inte är småsaker, 
det blir man förvissad om, genast man 
läser de första sidorna. — Ett fängslande 
framställningssätt, många oeh goda illustra
tioner samt ett gediget innehåll gör boken 
självskriven i våra bibliotek, och även i 
folkskolans högsta klasser och i fortsätt- 
ningsskolan är den av värde som bredvid- 
läsningsbok, ej minst för läraren själv.

T. K.

Svenska skolornas fredsförening: DEN 18
MAJ 1935. Pris 25 öre. Rabatt vid 
rekv. av flera ex.

Det lilla 40-sidiga häftet utgives av do 
nordiska skolornas fredsorganisationer till 
Den goda viljans dag. Av innehållet mär
kes främst Walesbarnens radiohälsning, som 
verkligen är värd att uppläsas i skolan och 
varför inte besvaras av klassen gemensamt. 
Förra året kommo svar från alla kanter av 
jorden. Publikationen innehåller dessutom 
skildringar och berättelser, och att ett par 
av dessa äro skrivna på norska och danska 
gör endast häftet mera värt att sättas i 
händerna på barn i 5—6 klass.

T. K.

Blenda Christensson: VÄR LD EN ÄR Sä

STOR SÅ STOR. Bergvalls förlag. 
Pris kr. 2 : 25.

Dramatiseringar, som arbetats fram och 
utförts i författarinnans egen skolklass 
från tredje till sjätte skolåret. Pjäserna 
bygga j regel på skolarbetet. Av särskilt 
värde ur uppfostringssynpunkt äro ett par 
pjäser om naturvett och trafikkultur. Med 
ledning av synnerligen utförliga anvisning
ar kunna barnen i stor utsträckning arbeta 
på egen hand, även själva utforma små 
samtal. För uppövande av ett ledigt ut
tryckssätt äro dylika dramatiseringar till 
stor nytta, men läraren får förstås vara 
med och se till, att där användes ledigt tal
språk och ej ett förvrängt skriftspråk. 
Pjäserna lämpa sig endast för uppförande 
inom klassen.

T. K.

Ahlberg-Lindälv-Olsson: SKOLORNAS UPP
SLAGSBOK. 5 :e uppl. Bergvalls för
lag, Sthlm. Pris inb. 1: 20.

Det är en förvånande mängd stoff, som 
rymmes på de 128 sidorna. Och då skolorna 
i allmänhet inte ha råd att hålla sig med 
någon större uppslagsbok eller -verk, så är

L. G. Sjöholm

kommer att i sommar leda en kurs i 
Orsa för småskolans lärarkår.

denna hjälpreda alldeles utmärkt fpr att man 
skall kunna följa undervisningsplanens före
skrift om, att barnen skall ges övning i att 
hantera böcker för att ta reda på sakupp
gifter. Rekommenderas för skolbibliotekens 
referensavdelning.

K. W.

Nils Olsson: SOLHULTSBARNEN I och I I .
Bergvalls förlag, Sthlm. Pris 40 öre pr 
häfte.

Upipsatsbilder (på gumméråt papper) för 2 
■—4 skolåren. Texten bör vara till god hjälp 
vid utarbetandet av do första försöken.

Ivarsson-Källén: U PPSA TSS KRIVNING .
Bergvalls förlag, Sthlm. Pris 90 öre. 

En innehållsrik handledning cch lärobok, 
avsedd för folkskolans sjätte och högre 
klasser. Ger anvisningar för planläggning 
av uppsatser av olika slag oeh innehåller 
en mängd uppsatsämnen samt slutar med 
praktiska skrivelser och formulär. Ett regis
ter gör boken ännu mera användbar.

K. W.

MORS DAG. Lä sning i hem och skola. 
Lindblads förlag, Uppsala. Pris häft. 
50 öre.

. Traditionsenligt ger Lindblads förlag ut 
ett häfte med dikter och berättelser till 
‘ ’Mors dag” . För de skolor oeh barn- och 
ungdomsföreningar, som bruka högtidlig- 
hålla denna dag med en fest, är häftet en 
god hjälp vid utformandet av programmet. 
I årets samling är följande förf. företrädda: 
Maria Englund, Elisabeth Högström-Löf- 
berg, Magda Bergqiiist von Mirbach, Hertha 
Odeman oeh Viola Lvttkens.

Alf Ahlberg: T A N K E LIV E T S  FRIGÖ
RELSE. Kooperativa förbundets bok
förlag, Sthlm. Pris 3 : 75.

Vi återkommer med utförligt omnämnan
de i nästa nr.

Säsong-Nyh e ter:
Impregra. Rockar, Kontpléer, Dräkter, 
Kappor, Kapp- & Dräkttyger, Klädnings- 
tyger i ylle, silke, bomull. Collijns 
Kostymer, Golfkostymer, Golfbyxor, Slip- 

over, Mössor, Hattar, Skjortor, 
Strumpor eto.

I riklig sortering hos
EMMA OLSSON

Tel. 125. ORSA. Tel. 125.
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Från skolbänken
PÅ ISFLAKEN.

På påskdagen hade jag ingenting att 
göra. Jag gick bara omkring och fun
derade på något att ta mig för med. 
Jag tar en liten tur utåt sjön, tänkte 
jag och gick in och satte på mig kap
pan. Sedan ropade jag på Rappe och 
tog en lång stör i handen, ty isen bör
jade bli osäker, och det var bäst att 
känna sig för, innan man gick framåt.

När jag kom ner till sjön, hördes ett 
hemskt liv. Långt ute sutto sjöfåglar 
av alla slag. Beckasiner med sina långa 
näbbar, och fiskmåsarnas vita fjädrar 
glimmade i solskenet. Vad var det för 
konstiga ljud över mig? Jag tittade 
upp och fick se en stor tranflock. Tra
norna voro ordnade i en snöplog och 
flögo mot norr. När de försvunnit, 
fortsatte jag utåt sjön. Men så började 
jag tänka på, att isen måste vara borta, 
när så mycket fåglar voro där. När 
jag kom närmare, flögo alla fåglarna 
upp. Och se! Där var en bred isfri 
ränna, där vattnet forsade fram. Jag 
stod och tittade ned i vattnet. Nere på 
bottnen syntes märken efter sjöfåglar
nas fotter. Där kom en sädesärla 
flygande och tog sig ett dopp, så att 
vattnet sprutade upp omkring henne. 
Nu hade jag redan varit ute länge, och 
jag skulle just gå hem, då jag upp
täckte, att jag stod på ett isflak mitt 
ute i rännan. Det hade skilt sig från 
land. Det var tur för mig, att jag hade 
stören med mig, annars hade jag väl 
aldrig kommit iland. Rappe stod på 
stranden och gnällde. Han tyckte väl, 
att det såg farligt ut. Jag stakade mig 
mot land, och när jag kom nära land, 
tog jag ett hopp. O j! Landet som jag 
hoppat på, blev ett nytt isflak, som 
drev ut från land. Jag hoppade hit 
och dit. Vattnet forsade, och isflaken 
sjönko, så jag måste skynda mig att 
flytta fotterna på nya isflak, innan de 
gamla sjönko. När jag kom upp på 
fäst is, fortsatte jag uppåt rännan. Jag 
petade ut ett nytt isflak och steg på 
det. Men den här gången hoppade ock
så Rappe ombord. Han ville inte lämna 
mig ensam en gång till på det otäcka 
isflaket. Jag stötte ut från land och 
hade kommit en lång bit ut i rännan, 
då det började kittla i magen på Rappe. 
Han satte av till isflakets kant och tog 
ett hiskeligt hopp. Plask, så låg han 
där och kravlade. Han skällde till, just. 
som han kom i vattnet, så han blev nog

F i s k n ä t
Patenttälnar, Revar, Drag ock Flugor 

i god sortering.
A.-B. BRÖDERNA OHLSÉN, Orsa 

Tel. 11 och 58.

Nu är det .bara några dagar, tills 
skolan är slut. En bel, lång, härlig 
sommar ligger framför oss. Men på 
edra. bidrag kan man inte märka, att 
vårterminen varit lång och tröttsam, ty 
ni har verkligen skrivit med liv och lust 
och åstadkommit bra saker. Några av 
de bästa kan ni läsa här nedan. Men 
det finns många, många flera, som ni 
tyvärr inte bli i tillfälle att läsa. Nog 
räcker både trycksvärtan och ¡papperet, 
men det kostar pengar.

Priset för den bästa uppsatsen har 
Red. denna gången tilldelat ISven Eriks
son i Åberga för hans roliga badhistoria 
på orsamål.

Och nu önskas er alla skolbarn i Orsa 
en iglad sommar. Och väl mött igen till 
hösten.

arg. När jag åkt till slutet på rännan, 
petade jag mig närmare land, ty magen 
började skrika efter mat. Just som jag 
skulle hoppa i land, halkade jag och 
fick ner benen i vattnet. Hu, vad det 
var kallt! När jag kom upp på land 
igen och började gå hemåt, sade det 
klafs klafs i skorna, Men jag hade fått 
nog av isflak för den dagen.

Margit Troive. Klass 5.

Fru Tysklind plockar blommor.
Erik Matslova. Klass 3.

VÅRENS BUDBÄRARE.
Nu vårens blommor här stå.
Tussilago oss först hälsar på.
Sedan kommer blåsippan så blå.
Och alla är o de så välkomna så.

Men det är inte bara blommorna små, 
som vårens budskap bringar.
Det är fåglarna också, 
som uti skyn sig svingar.

Sädesärlan trippar, 
och med stjärten vippar.
Tänk, vad allting lustigt är, 
när våren kommen är!

Gerda Helleberg. Klass 5.

MITT PÅSKLOV.
På en torsdag fingo vi vårt påsklov. 

Vi fingo städa i bänkarna och samla 
upp en del böcker. Då allt var klart, 
fingo vi gå hem. Klockan var då inte 
mer än ett. Den dagen var det ganska 
fint väder. Då jag varit hemma ett tag, 
tyckte jag, att det blev alltför långtrå
kigt att inte ha något att syssla med. 
Jag- gick då ut på en magasinsvind och 
letade reda på en tjock bräda. Den så
gade jag av och klöv mitt itu. Sedan 
gick jag in i möbelaffärens snickar
verkstad ocih började hyvla till träbiten. 
¡Då jag fått den jämn, började jag 
forma den som en båt. Det skulle inte 
bli någon vanlig båt utan en flygbåt. 
Då jag gjort kroppen färdig, sågade 
jag av en smal. platta, på översidan och 
började urholka kroppen. Då det var 
klart, satte jag på locket igen. Vingarna 
gjorde jag av en lådbräda och likaså 
stjärten. Då motor och allt var påsätt, 
skulle jag prova den. Jag gick ut i en 
vattenpöl och satte i den, men vad fann 
jag då? Jo, jag hade glömt pröva den 
ijnnan jag satte på locket, och nu låg 
ena vingspetsen i vattnet, och den 
andra pekade högt i vädret. Då gick 
jag in och rev upp locket och urholka
de den mer på ena sidan. Nästa gäng 
flöt den jämt och fint på vattnet.

Senare på kvällen gick jag på scout
möte. Där fick jag veta, att vi skulle 
på ett påskläger till Fryksås, det skulle 
bli tre dagar. Jag gjorde just inte mer 
än åkte cykel och längtade efter lägret. 
Men det började att regna och bli då
ligt väder. »Men vi får nog fara än
då», tänkte jag. Jag blev något sno
pen, då Åke Moræus kom och gav mig 
en lapp från kårchef en, där det stod : 
»Påsklägret installes på grund av det 
ihållande regnvädret. Inom den när
maste tiden anordnas en övernattning 
i Hornbusen. Kc.»

De följande dagarna gick jag och ha
de långtråkigt utom på tisdag, för då 
cyklade jag och Rudmar Andersson till 
M o ra . Sfen Hedin K la s s  6

PROVA

'E l e k t r i s k  k o k n in g -
under sommarsäsongen.

Vi hava för detta ändamål infört 
särskilt ackordtaxa för tiden 

maj— augusti.
Kokplattor uthyras billigt.

Siljansbygdens Kraft A.-B.
M O R A

Telefoner 3 9 0  —  3 9 1 .
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Sol -  G l ä d j e  -  U n g d o m .
E N  H Ä L S O P R E D I K A N
av  fo lk s k o lin s p e k tö r  d r E. G. C . B r a n d t .

Det kommer att bli luft i luckan i 
Orsa i sommar, när ett par hundra 
skolpojkar och skolflickor drar in i 
gymnastiklägret och dymedelst sätter 
hela samhället i gungning. Lyckliga 
barn, som få gästa Orsasjöns fagra 
stränder, och lyckliga Orsa, som får 
bada i den rena barnaglädjens strålan
de solsken!

Det är nu mer än ett årtionde se
dan gymnastiklägeridén planterades i 
svensk jordmån, och örtagårdsmästaren 
hette förstås Axel Berg von Linde —- 
den svenska folkskolegymnastikens 
överste och chef, som nu till hösten äm
nar samla allt Dalarnas folkskolefolk 
till ett. gymnastikens klang-, och jubel
möte i Falun. De lärare, som .inte kan 
komma dit, får aldrig veta vad det vill 
säga att ha riktigt roligt, liksom de 
barn inte. vet det, som aldrig deltagit i 
ett gymnastikläger. .

Det första gymnastiklägret hölls i 
Bosjökloster i Skåne 1922, men Ljung- 
byhedslägret 1925 —  också i Skåne —  
betecknar lägeridéns genombrott, ty 
därefter har man varenda sommar över
allt i vårt land haft gymnastikläger. 
Ljungbyhedslägret var något till stor
slaget ! Femtonhundra skolbarn In
kvarterade i baracker och tält på den 
gamla vackra lägerplatsen, där nedskri- 
varen av dessa rader som kavalleribe- 
väring så ofta galopperat omkring. 
Vilket liv när barnen hade sina täv- 
lingslekar, gymnastiserade, idrottade, 
badade och utspisades!, Och när för
äldrarna om söndagarna kom för att 
hälsa på •—• jag tror det var 20,000 
besökande en gång. Det var bönder 
och arbetare, som kanske i början varit 
lite tveksamma inför nymodigheten 
men som blev helt övertygade om gym
nastiklägrets betydelse av allt de fick 
se och höra. Barnen försäkrade med en 
mun, att de aldrig haft så roligt förr i 
sitt liv, och deras solbrända ansikten 
strålade av hälsa och lycksalighet. Far 
och mor, som häpnade över barnens 
prestationer i lek och gymnastik och 
simning (att inte tala om vad de 
presterade i konsten att äta och dricka)

O r s a - b r ö d
brödet med 
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begrep, att friluftsliv i ett gymnastik
läger utgör ett riktigt livselexir för de 
unga och att kamratligt umgänge un
der en kärleksfull och fast ledning ut
vecklar karaktärsdrag, som man garna 
vill finna hos en bra pojke och flicka. 
Slaget var vunnet, och den avgudade 
»B von», som den gången var gymna
stikinspektör i Skåne, behövde efter 
den betan inte befara att en enda. röst 
i skolråd eller kyrkostämma skulle hö
jas emot krav på gymnastiklokaler och 
redskap. I Skåne finns det nu gym
nastiklokal i praktiskt taget varenda 
skola, och eftersom förre gymnastikin- 
spektören Berg von Linde i egenskap 
av förste gymnastikkonsulent hos kungl. 
skolöverstyrelsen numera rider för he
la det gymnastiska rusthållet i riket, 
lär det väl inte dröja så länge förrän 
vi får det lika bra ställt på alla andra 
håll också.

Sommaren 1929 anordnade Dalarnas 
gymnastikförbund det första gymna
stiklägret i vår provins. Det var för
lagt till den vackert belägna Söderby 
gård i Stora Tuna, som disponent Nis- 
ser i Grycksbo frikostigt ställt till läg
rets förfogande. (I den gården sitrivas 
nu dessa rader, ty tack vare gymnastik
lägret och disp. Nisser blev den följan
de år undertecknads hem!) Den gängen 
hade vi inte stor tur med vädret, men 
erfarenheterna blev ändå så övermåt
tan gynnsamma, att gymnastikförbun
det inte tvekat att år efter år anordna 
barnläger. De ha alla varit mycket 
lyckade, och det sköna Rättvik har er
bjudit idealiska förutsättningar härför. 
Förbundet står i den största tacksam
hetsskuld till Rättviks befolkning, som 
på mångahanda sätt gynnat företagen. 
Yi i gymnastikledningen är övertygade 
om, att gymnastiklägret i Orsa skall bli 
lika lyckat som de föregående, ty Orsa 
erbjuder också do gynnsammaste villkor 
för ett barnens paradis.

Vad gymnastiklägret främst vill 
skänka skolbarnen är kort sagt glädje 
och vederkvickelse under några ljuvli
ga sommardagars gemensamma frilufts
liv. En solmättad glädje är lägrets 
första programpunkt, och barnens min
nen från samvaron i »sommar och sol» 
ska förvisso också bli lika ljusa och 
vackra som björkarna kring Orsasjön, 
då de lövas i maj. Barn måste ha ro
ligt, ty endast i glädjens solsken vHxer 
de upp till friska och lyckliga männi
skor. Ett härdande friluftsliv i glädje 
och gamman är den förnämsta hälso
källan för barn, både fysiskt och psy
kiskt. Tänk om alla föräldrar insåg det! 
Solljus, frisk luft, bad och kroppsrörel

se i de roligaste och hälsosammaste for
mer, det är vad barnen ska ha så 
mycket de kan komma åt.

Varför behöver människoplän torna 
solljus? Därför att alla andra plantor 
behöver det. Utan solljus tillväxer in
te den spirande växtplantan, dess blom
mor får inte färg och den kan inte bil
da frö. För människan är solljuset än 
viktigare, ty livets verksamhetsytt- 
ringar är talrikare och mer komplice
rade hos henne än hos växterna. Att 
solljuset dödar bakterier vet visserligen 
alla —  men tänker uppenbarligen mte 
därpå, när man drar för gardinerna för 
att skydda tapeter och överdrag. Men 
solljuset är viktigare än så. Det på
driver och förökar ämnesomsättningen 
—  barnen växer fortare i solljus! — , 
cellverksamheten ökas, det förbrukade 
materialet undanskaffas snabbare, er- 
sättningsdelar alstras fortare och de 
nybildade cellerna bli kraftigare. Där
för undan med gardinerna, om de hind
rar solen att fritt få flöda in i rummen, 
och upp med fönstren, så att det samti
digt blir frisk luft —  och så att de häl
sobringande »ultravioletta strålarna» 
får verka sitt goda verk. Bättre med 
bleka tapeter än bleka barnakinder. —  
Numera vet folk allmänt och rättar sig 
ibland lite därefter, att man måste äta 
grönsaker och frukt för att få de livs
viktiga vitaminerna, men vet de också, 
att en sorts absolut nödvändig vitamin 
produceras i vår egen kropp vid direkt 
solbelysning?! Soliga dar är vi också 
gladare och lättare till sinnes än under 
mulna. »Solskenshumör» har uppen
barligen med solsken att göra. Unna 
barnen solsken. Hela livet blir rikare 
därigenom.

Muskelarbete i sol och frisk luft är 
det hälsosammaste av allt för alla män
niskor. Men varför egentligen? Var
för är det så viktigt med kroppsrörelse 
och muskelansträngning i våra dar, när 
man i alla fall inte lever på jakt och 
fiske och härnadståg som fordomdags 
och tack vare motorer och andra påhitt 
inte behöver slita så mycket som förr i 
jordbruk och industri? Just därför!

Erik Andersson
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG  
Förrättar BO UPPTECKNING AR ocli 
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BADTIMMEN. Ur Gymnastikfrämjandets årsbok 1935.

Just därför att vi inte behöver för värt 
yrkes skull slita kroppskrafterna så 
mycket, så behöver vi för vår kroppsli
ga och själsliga hälsas skull slita dem 
lite mer än vi är tvingade till. Annor
lunda uttryckt: Yi är ska.pta till att 
huggga i med både armar och ben och 
ryggbastet, och därför far vi illa, om vi 
inte får ,ett tillräckligt mått allsidigt 
muskelarbete. Låt vara, att kultursta
diet kräver mindre muskelarbete än na
turstadiet, så är dock en minskning av 
det naturliga måttet av muskelansträng
ning ödesdiger för hela organismen. 
Den styrka, som behövs vid kroppslig 
ansträngning, kan förvärvas endast ge
nom musklernas övning; utan muskel- 
träning är man slagen till slant inför 
alla kroppsliga påfrestningar, vlika 
man ju ändå aldrig helt kan undgå. 
Muskler, som kommer till ingen eller 
ringa användning, blir outvecklade och 
slappnar så småningom. Följden blir 
»muskellättja», d. v. s. musklerna rea
gerar trögt och med olustbetoning för 
viljans impulser. Detta är farligt inte 
bara för det fysiska livet utan också för 
det moraliska. Fysisk och moralisk 
lättja hör nära samman! »Lättjan är 
alla lasters moder». Har vi outveckla
de och oövade muskler, så öppnas en

Examenskläder
hos

Hanssons.

avgrund emellan vilja och kunna, 'vilje
impulserna kan inte lätt och snabbt om
sättas i handling, om de mötas av mot
stånd från den oövade muskeln. Fysisk 
träning och god moral hör nära sam
man. En god karaktär kan inte för
värvas, om inte våra handlingsvanor 
organiseras i god och rätt riktning. 
Pastor Axel Haerberger har i en syn
nerligen läsvärd artikel »Karaktärsda- 
ning och gymnastik» (Riksföreningens 
för gymnastikens främjande ärsbok 
1935) närmare utvecklat denna rräga, 
så jag kan hänvisa till den. Naturligt
vis är alla lärare i Orsa medlemmar av 
Gymnastikfrämjandet och har läst års
boken. Läs då Haerbcrgers artikel en 
gång till —  den förtjänar det!

En solmättad glädje under ett rörligt 
och härdande friluftsliv —  det är så
ledes programmet för gymnastiklägret i 
Orsa. Och det betyder, att barnen ska 
få leka, gymnastisera och idrotta samt 
i övrigt äta, sova och ,må gott.

Barn behöver leka likaväl som de be
höver äta och dricka, och de vuxnas 
bön förutan tillgodoser de i stor ut
sträckning detta behov. Men inte alla 
lekar är lika värdefulla, inte alla fram
kallar i lika hög grad påpasslighet, be
härskning och sund glädje. I gymna
stiklägret får barnen leka de bästa le
karna, inte minst tävlingslekar —  lag
lekar —  ty vi är inte rädda för klokt 
ledda tävlingar, vi vet att tävlingssin- 
net är något gott —  det eggar fanta
sien och skapar föregångsmän.

Gymnastik är inte tidsfördriv. Gym
nastiken är en glädjefylld träning i

konsten att sätta sin kropp under sin 
viljas herravälde. Så ungefär säger 
den svenska gymnastikens fader, Pehr 
Henrik Ling, och det är kungsord.

Och idrotten. Den har kallats vår 
tids ridderlighet. Med rätta. Ty ställd 
i personlighetslivets tjänst fostrar den 
till ridderliga dygder: självbehärsk
ning, ädelmod, strävan efter fulländ
ning. Ingen har talat sannare och hög- 
stämdare härom än Svea rikes ärkebi
skop Nathan Söderblom, välsignad i 
åminnelse. Ingen, förnuftig och världs- 
erfaren människa vill bestrida, att 
iclrottsintresset är ett av vår tids löftes- 
rikaste drag.

Gymnastiklägret i Orsa sommaren 
1935, vilket, liksom de föregående läg
ren, möjliggjorts bl. a. genom ekono
miskt stöd av Kopparbergs läns lands
ting, vill således slå ett nytt slag för 
lägeridén och friluftslivet, för gymna
stiken och idrotten, för en sund själ i 
en sund kropp.

E. G. C. Bnrndt.

Kom och se
våra nyheter i

klänningstyger!
Fin-fina och prisbilliga, 
lämpliga till examens- 
klänningar inkomna i 
stor sortering.

Aug. Larsson, Orsa.
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FRÄN SKOLBÄNKEN. Forts.

UM W ÄRI Ö STJMÅRN.
Nu ir ä wåri. Snon a smulti åw 

bäckömå, sö wi fom åk sikul wen dag. 
Men i a sätt upp jena ruckö, sö i 
ruckös i. I surnar for i fia börti 
Ästjosn. Dar ir ä mitje tjinör uppo 
wöllem. Do fiör i bört 6 gäta wen dag. 
Mäss tar i kwådö 6 tuggor. Millömå i 
Mjöbärgs-Olle då ö spilör o gråmofon 
um kwällda. Dö dånsa pöjkör 6 kullor, 
sö ä ruckör i ela kåtjön. Dö ä bi slut 
6 sumårn, bufer wi em mi tjirnå. Dö 
wi kumlön em, ir ä öst.n, 6 wi birömo 
6 gö i skolåm jesn.

Karl-Erik Svedlund. Klass 4.

STINAS OCH KARINS PÅSK
AFTON.

På skolgården stod en grupp flickor 
och talade om påsken, och hur de fira
de den. De voro i elva års åldern 
allihopa utom Karin, som nyss hade 
fyllt tolv år. Hon beskrev, hur hon 
och Stina skulle vara, Stina och Karin 
voro goda kamrater och höllo alltid 
ihop. På påskaftonen skulle Stina vara 
utklädd till gubbe och Karin till 
gumma. De hade ritat påskkort en hel 
månad före, så de hade över 100 styc
ken var. Det var nu sista dagen i sko
lan före påsklovet, så snart var den ef
terlängtade dagen kommen.

På påskaftonen kom Stina till Karin 
redan klockan halv åtta, fast de skulle 
gå ut klockan åtta. De skulle klä om 
sig hos Karin, för hon hade en äldre 
syster, som hette Inga. Hon var myc
ket duktig i att hitta på roliga kläder. 
Då Stina kom, såg hön Karin komma 
och bära ett stort bylte av kläder, och 
efter kom Inga. Så började de att välja 
ut kläder. Karin tog på sig en svart 
kjol ooh en röd blus, oeh så fick hon lå
na en gammal hatt, som det var flor på, 
och en schal att ha över axlarna. Så var 
Karin färdig. Nu var det Stina kvar. 
Hon fick låna ett par gamla spetsbyxor, 
hatt, käpp, pipa och ett par grovskor, 
som hon nästan kunde vända sig i. Nu 
var det bara ansiktena, som skulle må
las. Då de voro färdiga, gingo de till 
mötesplatsen, som var torget. Kamra
terna voro redan där, då de kommo. 
Kamraterna hade så roligt åt Karin och 
Stina. Helst åt Stina, som hade grcv- 
skorna. på sig. Ett par pojkar hade sett 
detta, så de höllo på att tänka ut ett 
sprätt. Då kom en av dem på en idé. 
Han kom ihåg, att han köpt ett kläm
mor, som smällde när man tryckte på 
dem. Så tog han och slängde en sådan 
bakom Stinas fötter. Hon anade ingen
ting utan vände på sig. Då hon med 
sina stora grovskor klampade rätt på 
klämman, smällde det till, så att Stina

A lla  inom yrl%et
förekommande arbeten utföres 
till humana priser av 
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höll på att hoppa ur grovskorna. De 
andra blevo också rädda, men sedan 
skrattade de bara. Det gjorde Stina 
med, men än darrade hon i knäna. Så 
blev det tid på att dela ut påskkorten. 
Detta höllo de inte på med längre än 
en halvtimme, för de skulle gå till en 
öppen plats, där de hade en kase, som 
de skulle tända eld på. Stina och Ka
rin hade med sig smällor, som de tänkte 
slänga i elden. Men det var inte sam
ma slags smällor, som pojkarna haft, 
utan det var sådana, som det skulle 
tändas eld på. De hade också med sig 
träull, så att det skulle gå bra att tända. 
Då kasen stod i lågor, slängde Karin 
och Stina sina smällor i elden, dessa 
sprakade och hoppade i kapp med lå
gorna. Så var både kasen och smäl- 
lorna slut, så de gingo hem till Karin, 
för Karin hade fått bjuda hem Stina. 
Därhemma stod matbordet redan dukat 
med ägg. Inga hade ritat och diktat på 
några ägg, så det fanns mycket att se 
på. Då de hade gått och tittat på 
äggen- en stund, fingo de se två ägg, 
som voro de lustigaste av allihopa. På 
det ena var det en gumma, som skulle 
vara Karin. Och på det andra var det 
en gubbe, som hade ett par skor, som 
voro större än gubben själv, och det 
skulle föreställa Stina. Så satte de sig 
till bords framför sina ägg och åto. Då 
denna måltid var slut, var klockan elva, 
så Stina måste gå hem. Och så var det 
slut på Stinas och Karins roliga påsk
afton.

Syssi Dahlström. Klass 6.

EN VÅRMORGON.
En vårmorgon, då jag var ute, fick 

jag se en stare. Han satt på en björk
kvist. Till färgen var han glänsande 
svart. Han hade gul näbb och gula 
fötter. Så började han kvittra. Då 
stannade jag ett tag och hörde, hur sta
ren sjöng sin visa. Han sjöng så vac
kert, tyckte jag. Så skulle jag gå och 
se, om jag såg någon mer fågel. Då 
hörde jag en, som drillade i luften. 
Men det var så starkt solsken, så jag 
blev bländad, då jag försökte att se 
upp. Sen såg jag en fågel, som kom 
ner genom luften. Det var en lärka.
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Men hon var så kvick upp i luften, att 
jag inte såg vad hon hade för färg. 
Sen såg jag inte vart hon tog vägen.

Karin Sundberg. Klass 4.

VÅRDIKT.
Nu är våren här.
Den fägring bär 
med blommor och blad 
i en lång rad.

Nu får barnen springa och leka 
och ro i en eka.
Och snart få vi bada, 
då bli vi så glada.

Snart blir det grönt på var äng, 
och blåsipporna krypa upp ur sin säng. 
Och barnen slippa sitta i skolbänk mer, 
i stället få de titta på solen, som ler.

Nu har staren kommit igen.
Han är min bäste vän.
Han kvittrar helt glatt av fröjd 
och ler mot den blåa höjd.

Haren har fått sin sommarpäls, 
och korna dra upp till fjälls.
Vallkullan blåser i luren.
Det är så skönt i naturen.

Karin Thurén. Klass 5.

EN LITEN UTFLYKT.
Det var en varm och het försommar

dag. Vilken långsam dag! Ingenting 
var roligt. Jag hade nyss varit litet 
förkyld, så jag fick inte bada. Bara 
mina två mindre bröder hade jag att 
leka med. Och sådana kunna ju inte 
leka annat än indianer och polis och så
dant där. De kunna inte alls med en 
docka. Det var som om hela världen 
vore emot mig. Nåja, man fick väl ge 
sig ut och leta efter det roliga då.

Sagt och gjort. Pojkarna fick reda 
på saken, och de höllo med mig, att det 
var det enda rätta. Vi letade reda på 
varsin ryggsäck. Ingenting hade vi att 
lägga i dem. Men vi voro inte rådlösa. 
I vedboden fanns det torvströ, och det 
stoppade vi i ryggsäckarna, så att de 
blevo alldeles fullproppade. Sedan
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liängde vi varsin mugg utanpå dem. Nu 
sågo vi precis likadana ut som de tys
kar, vilka bruka gå förbi där om som
rarna.

Men när mamma fick se oss, skratta
de hon åt oss. Hon sade, att vi skulle 
få något bättre att stoppa i ryggsäc
karna. Först skulle vi gå ut i vedbo
den och stjälpa ur det torvströ, vi stop
pat i. Vi fingo ett par smörgåsar var.' 
Dagen förut hade vi ätit köttbullar till 
middag. De, som voro kvar, fingo vi 
nu och litet potatis. Till sist fingo vi 
en hel literbutelj med saft. Ni skall 
tro, att vi voro stolta. Så bar det då 
iväg.

Vi skulle gå mycket långt, en hel mil, 
rja kanske två. Kosan ställdes uppåt 
vägen, som går till Röjeråsen. En kilo
meter ungefär hade vi gått, men då 
kunde vi inte styra oss längre. Tan
ken på all den goda maten fick över
handen. Ett stycke på sidan om vä
gen stod en stor lada. Vi gingo dit 
och funno den full med hö.

Ryggsäckarna fingo vi av oss i en 
hast. Sedan sprungO’ vi in i ladan. Nu 
blev det livat, må ni tro. Vi hoppade, 
rullade och gjorde kullerbyttor i höet, 
för det det finns väl knappast något ro
ligare. Vi gömde oss och lekte kurra- 
gömma, ända tills vi gjorde uppehåll 
ett tag och kastade en blick ut. Där 
lågo ryggsäckarna och maten. Vi hade 
alldeles glömt bort den. Men nu voro 
vi hungriga, så det förslog. Snart hade 
vi gjort slut på allt ätbart. Aldrig har 
väl en måltid smakat så bra som då. 
Nu tyckte vi, att det var tid på att gå 
hem.

När vi kommo ut på vägen, mötte vi 
en gumma. Hon frågade, om vi varit 
bort och plockat bär. »Ja, vi ha fulla 
ryggsäckarna med bär», sade vi. Vi 
voro snart hemma. Men vad mamma 
sade, när hon fick se oss, fulla av hö 
och damm som vi voro, vill jag inte be
rätta om.

Maja Johansson. Klass 6.

DÖ I WA BÖRT Ö BADA.
Fär jen da sad lärurn, att wi skul

dum fo bört ö bada nidi Messböckan. 
Wi skuldum fo bada gratis, ö do. wild 
wi dit ö bada öllör färstås.

W i gingum i skolan tri tåjma. först, 
ö se skuld wi fårå. W i skuldum för- 
såmlas brewi Per Åbergs. Dö öllör ad 
kämi dit, sum skuld nid ö bada, gav 
wi wöss iweg. Snårt wa wi nidi badaj-

Permanenta Edert hår
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Realistic!
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Karin Nordlander, klass 6, har gjort denna verkligt vackra vår- 
komposition, endast delvis efter förebild.

si, ö do djing wi in. Dar wa kallmor- 
krippär ö alldö badud, sö wi fingum 
bada ilag mi dem.

Dö wi addum klätt åw wöss, fick wi 
först twå wjöss. Se fick wi gö under 
dussun. Dö ed wa gart, skuld wi gö 
inin bastu. Dar inni war e bänkär, sö 
wi fingum gö sö egt upp wi wildum. 
Inni bastu kar e 40 gradur varmt. 
Dö wi addum we då jen fläck, fing wi 
dussa jen til göng. Um wi int dussa 
ettör bastu, kund wi bli sjokur. Dö wi 
addum dussa, fing wi törk åw wöss ö 
gö ajt i avklädningsrom å set o wöss 
klädi. Men wi fingum leta längjä inna 
wi fingum att dem, dö de lågo ijopråm- 
ladur. Jen pöjkä fick int att skjorto, 
sö an wart twungdjin tä gö em ajta 
skjorta. Snårt wa öllör fälugur ö wi 
birdum ö tä gö em. Under wäjön täiäd 
wi um, ukun söm kund a taj skjorto 
fär pöjkan. Snårt woro wi uppi Åbjara 
å gingum börti skolan ö tom orör läx- 
bekör. Se gick wi em ö åtum, fär ettör 
jett bad bi man ungrun.

Sven Eriksson. Klass 6.

ETT ÄVENTYR.
Det var en sommardag. Jag och 

Helmer skulle gå till Älvho. Vi skulle 
dit för att handla. Det var bra nog 
långt, ty det var en mil dit, och vi hade 
ingenting att åka på.

På morgonen, när vi gingo, var kioc- 
kan sex, och det var fint väder. Men 
på dagen började det regna.

Vi hade gått en bit, då vi .sågo, att 
Älvhokorna kommo. Bland dem sågo 
vi en tjur. Han var mycket arg. Hel
mer och jag togo riskvistar, som vi 
skulle slå honom med. Men det tordes 
vi inte. Ty tjuren kom emot oss och 
bölade. Vi kastade ifrån oss kvistarna 
och sprungo in i skogen. Men tjuren 
var snart efter. Helmer klättrade upp 
i en murken björk och jag i en liten,

liten gran. Jag tappade hatten, och 
jag var så rädd, att tjuren skulle ta 
den, så jag skrek. Tjuren stod nedan
för och bölade. Helmer kastade kvistar 
på honom. När tjuren hade gått, sutto 
vi där så länge, ända tills vi ej hörde 
någon koskälla. Då först tordes vi gå 
ned. Vi sprungo, ty vi voro rädda, att 
han skulle komma efter.

När vi kommo till Älvho, voro vl så 
våta, att det rann av oss. Vi handlade. 
Sedan gingo vi. Vi vöro både törstiga 
och hungriga. När vi kommit en bit 
på väg, satte vi oss och åto. Det var 
bäst, tyckte vi, att vi satte oss någon
stans, så att inte tjuren såg oss, ifall 
han kom. V i satte oss på en berghäll. 
Maten smakade bra i hungriga magar.

Vi gingo ned från hällen. Då hörde 
vi koskällor, och de kommo närmare 
och närmare. Då sade Helmer, att vi 
skulle gå gent. Vi togo och sprungo 
genom skogen. Så märkte vi, att vi 
kommo till en å. Ja, vad skulle vi 
göra 1 Vi stodo där så rå dlösa. Men 
så kommo vi på en fin idé, vi skulle 
hoppa från sten till sten. Det gjorde 
vi. Nog blevo vi våta, men det gjorde 
detsamma, bara vi sluppo undan tju
ren. Sedan fortsatte vi. Nu igen kom-

KOPPARBERGS 
LÄNS SPARBANK

Skolbarn i Orsa!
Sparsamhet är en dygd.

Under år 1934 har av skolbarn 
inom länet insatts i 8.331 poster 
ett belopp av kr. 21.777: 66.

Kopparbergs L i s  Sparbank
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ORSA SKOLTIDNING
mo vi till en å. Och den hette Griffel
ån. Jag var så rädd, att jag skulle 
ramla i, ty förut en gång hade jag 
ramlat i. Sedan dess har jag varit 
rädd att gå över ån. Men nu kiaradc 
jag mig fint. Y i gingo och gingo. Jag 
trodde, att jag aldrig skulle komma 
hem. Till slut sågo vi, att hemmet 
skymtade fram mellan granarna. Och 
snart voro vi hemma. Klockan var åtta 
på kvällen.

När vi skulle ta upp, vad vi hade 
handlat, låg smöret och flottet som en 
röra i ryggsäcken. Vi berättade allt 
om äventyret, och de skrattade åt oss. 
Och vi, som hade trott, att det skulle 
bli genare att gå genom skogen, men 
det var det inte.

Ett sådant äventyr som att bli ut
satt för en arg tjur, glömmer man inte
*ort- Berta Nyberg. Klass 5.

NÄR VI HÖRDE PÅ GRODORNA.
En dag gingo vi ut i skogen till en 

liten pöl. Vi måste gå tyst, annars 
skrämde vi grodorna, som voro där. 
När vi kommo dit, sågo vi inga grodor. 
De hade hört oss. Men när vi hade 
stått där en kvart, kommo de fram igen. 
En groda ställde sig på bryggan, som 
låg där, och det syntes, att hon gruvade 
sig att hoppa i. Men sedan hoppade 
hon i och dök ned i vattnet. Vi hörde 
hur de liksom kurrade eller snarkade. 
De hoppade i vattnet, så att vattnet 
stänkte omkring dem. Sedan tog Rune 
upp en liten groda, som var så fin. Vi 
sågo så mycket grodrom, som säg ut 
som äggvita med en svart prick i. När 
vi skulle gå hem, fick jag syn på tran- 
bär, och jag plockade och åt.

Anny Hansson. Klass 5.

Den bästa gåvan
Ni kan ge Eder

K O N F IR M A N D
är ett fotografi beställt 
hos

”T E G M A N S ”
Obs.! Våra skyltfönster!
Gör E d e r  beställning 
i god tid!

TEGMANS FOTO SALONG
O R S A  /  Telefon 93.

EN  BJÖRNHISTORIA.
Det var en gång en björn, som hade 

gått in i en ladugård oeh tagit en ko. 
Bonden, som ägde kon, sade, att han 
skulle försöka att skjuta björnen. På 
kvällen skulle bonden ställa en get ut 
på gården, så att björnen skulle kom
ma och ta geten, oeh så skulle han 
skjuta honom. Det blev kväll, och bon
den ledde ut geten. Sedan tog han bös
san och lade sig på lur. Björnen Kom 
och skulle ta geten, men då stångade 
geten till björnen, så att getens Horn 
fastnade i björnens huvud. Då sköt 
bonden. Men när bonden skulle gå och 
taga björnen, så var den levande, ty 
bonden hade skjutit av geten vid hor
nen, så nu hade björnen horn i stället 
för geten. Då hoppade björnen på 
gubben och stångade honom i ryggen, 
så att han sprang in och måste lägga 
sig. Björnen sprang till skogs. Sedan 
dess har den bonden aldrig skjutit 
någon björn.

Ole Rystedt. Klass 5 A.

BARNENS VÅRLEKAR.
Nu är våren här igen 
O, så roligt, hej min vän!
Fram med trillan och spring opp, 
vi ska leka häst på backens topp ! 
Opp och ner vi åka där, 
ty i vår det roligt är!
Hej och tjo och hå!

Jemt Stina Persson. Klass 3.

EN MORGON VTE 1 SKOGEN.
Det var en vacker morgon, som 

mamma och jag fingo följa ut och jaga 
med pappa, och farbror W olff. Det 
var dimma på morgonen, när vi foro. 
Vi foro klockan 4 på morgonen. Det 
var så ljuvligt ute i skogen. Och när 
vi gingo ute i skogen, så hörde vi, hur 
fåglarna kvittrade. När vi gingo i 
skogen, så hittade vi på ett ställe, där 
det fanns så mycket lingon. Yi bör
jade att plocka. När vi hade plockat 
ett tag, så gingo vi tillbaka till bilen. 
Sedan vi hade suttit ett tag, så kom 
pappa och farbror W olff. Om en stund 
kom Boj. Vi satte oss ned och åto. 
Därefter lekte jag med Boj. Sedan 
sprang en hare över vägen, och Boj såg 
den. Han sprang efter den, så att 
pappa, och farbror W olff voro tvungna 
att följa efter Boj. Om ett tag small

det ett skott. När det hade gått en 
stund, så kommo de tillbaka med haren. 
Därefter gingo vi och plockade lingon. 
Medan de andra plockade, så gick jag 
och tittade i skogen. Så fick jag se ett 
fågelskelett. När jag gått en bit till i 
skogen, så såg jag en till hare, som låg 
och sov. Jag sprang till pappa och 
sade, att jag hade sett en hare. Då 
sade pappa, att jag skulle visa honom. 
Det gjorde jag. När vi kommo dit, 
så sköt pappa den. Sedan gingo vi 
till mamma och sade, att vi skulle 
fara hem. När vi kommo till bi
len, så var klockan elva. Vi började 
packa i bilen. Sedan foro vi. På vä
gen sågo vi en tjäderhöna, som hade 
tre ungar. När vi hade åkt en bit till 
sågo vi ännu en tjäderhöna, På vägen 
hem hittade vi fingersvamp, fårtickor 
och murklor.

Inga Larsson. Klass 5 A.

VÅRVISA.
I hagen vid björken blåsippan står, 
medan barnen omkring på ängen gär. 
Blåsippsfar han ler så glatt 
för att han har en sån fin blå hatt.

Rune Hansson. Klass 3.

Från Småskolan.
NÄR JAG BLIR STOR.

När jag blir stor, så ska jag bli fly
gare. Jag skall uppleva många spän
nande äventyr med min flygmaskin. 
När jag blir gift och får en pojke, så 
ska han och jag fara ut i min flyg
maskin. När vi flugit en stund, så bör
jar motorn krångla och då måste vi 
landa på en flod i Afrika. Och floden 
ligger tätt intill en urskog. Tänk, om 
en vilde då kommer ut ur skogen, då 
gäller det att vara modig. Många fler 
äventyr skall jag allt uppleva. Men så 
blir det nog inte, för nu är jag så liten 
och vet ingenting om hur det blir då 
jag blir stor.

Jan Garlstedt. Klass 2.

Köp Orsa Blandning
Ett utmärkt kaffe. t

MARTIN HED A.-B.

Far plöjer.
Bror Boström. Klass 5.

Ett fabodstäüe.
Knut Erik Hjalmar Säll. Klass 3.
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Skolnytt.
Ungdomsläger i Orsa

kommer att i sommar anordnas både av 
Dalarnas Evang. Lutil. Missions- ooh Ung
domsförbund och av Dalarnas gymnastikför
bund, vilka av skolstyrelsen begiirt och er
hållit tillåtelse att få använda folkskolans 
lärosalar i Kyrkbyn.

Orsa Skoltidning
kommer att bevaras för kommande släk

ten, ty skolstyrelsen har beslutat att inköpa 
samtliga nummer av tidningen, vilka kom
ma att finnas tillgängliga i varje skolom
rådes arkiv.
I Åberga och Slättbergs folkskolor

kommer det i sommar att indragas vär
meledning samt företagas en del reparatio
ner, om den s. k. synekommitténs förslag 
därom antages av skolstyrelsen.
En allsidig och förutsättningslös

utredning om lmr Nederberga folkskola 
lämpligast skall få gott dricksvatten, har 
skolstyrelsen givit svnékommittén i upp
drag att företaga.
Småskolans lärarpersonal

har beviljats ett bidrag av 100 kronor till 
den fortbildningskurs, som den ämnar an
ordna i sommar. Kursledare blir den kände 
pedagogen L. G. Sjöholm från Göteborg. 
Kursen börjar i mitten av juni, och den 
som tänker deltaga i densamma, bör an
mäla sig snarast möjligt hos fru Märta 
Larsson, Kyrkbyn.
Maggås småskola indrages

från ooh med höstterminens början, och 
läraren E. Pettersson därstädes förflyttas 
till Stackmora småskola.
Vångsgärde småskola

indrages även den, då läraren A. Stabi 
någon gång under nästa- läsår avgår med 
pension. Vångsgärdebarnen få då gå i Ho- 
len.
Andréns sångbok

har skolstyrelsen beslutat att antaga och 
gratis utdela, till barnen i folkskolans 5:e 
och 6 :e klasser. Detta beslut träder emeller
tid ej i kraft, förrän folkskoleinspektören 
godkänt detsamma.

Från skolmötet.
D i s k r e t  f ö r e d r a g .

Prosten kommer (ovanligt nog) lite sent. 
Han går fram i mittgången och hälsar på 
Göransson, som står längst fram.

Prosten: — Va’ tyst det är. Har ni 
inte börjat?

Göransson: — Jo, jag håller föredrag.
Nja m n f ö r ä n d r i  n g.

Keding avtackar föredragshållaren, vilken 
som exempel talat mycket om en familj 
Lundström : ” Ber att få framföra vårt tack 
till fru Wester-Lundström . .

Turisthemmet Solsäter, Fryksås.
Helinackordering erhälles fr. 1 /6 —1/9  

till 4 à 5 kr. pr dag.
V ä l k o m n a .

E. H A M LIN .

höllos två föredrag, vilka förtjäna refe
reras. Det första handlade om »-Sång 
och sångbok i skolan», och hölls av or
ganist Erik Göransson.

Göransson påpekade till en början 
sångens stora betydelse för skolarbetet : 
den förhöjer styrkan hos livsandarna, 
ökar glädjen, gör det lättare för barnen 
att arbeta. Men ämnet sång har för 
liten tid i skolan. Tal. påpekade dock 
möjligheter att ha sång i samband med 
andra ämnen : läsning av sångtexter 
nnder lästimmarna, öva psalmer och 
tala om psalmer vid kristendomsunder- 
visningen. Förordade att utveckla bar
nens självverksamhet även i sång, och 
nämnde som exempel möjligheterna för 
barnen att öva sig på olika instrument 
för att sedan kunna spela till sångerna 
i skolan. Musikdiplomet syftar aven 
till samma utveckling.

Senare delen av framställningen kom 
att röra sig om olika sångböcker och 
sångmetoder. Hr Göransson fann det 
vara. nödvändigt med ombyte av sang
bok i Orsa folkskolor. För de fyra för
sta skolåren förordade han Erlandsson- 
Körling-österberg : Sånger :för småsko
lan, och för 5 :e och 6 :e klasserna Adolf 
Andrén : Svenska stamsånger.

Det andra föredraget hölls av rektor 
Wendeia Wester-Wåhlström från Fa
lun ooh hade till rubrik Svensk bild- 
ningsgemenskap.

Föredraget rörde sig om bildning, 
vilket begrepp tal. fixerade till: sum
man av de föreställningar, som vi un
der vårt liv upptagit och. i vårt med
vetande och vårt undermedvetande be
varat, i den mån dessa lagrade föreställ
ningar äro mobiliserbara, bilda en per
sonlighetens resonnansbotten. S. fc. 
bildning kan bilda en sockel åt andlig 
sterilitet.

Tal :s framställning gick ut pä att 
framhålla förskole- och småskoleåiderns 
betydelse för uppkomsten av vad- hon 
kallade bildningsunderlaget för sådant 
som skönlitteraturen, tidningsspråket 
och dagsdebatten. Bibeln oeh den 
klassiska sagan framhöllos som bild

ningselement av sådan betydelse, att 
barnen mycket tidigt böra göras för
trogna med dess värld. Genom exem
pel påvisade tal. hurusom de föreställ
ningar, barnen tidigt uppta, äro gro
bara. och frodiga, under det handboks- 
notiser väl kunna, ha tentamensvärde 
men icke värde som bildningselement.

Tal. betonade starkt betydelsen för 
den enskildes lycka och samhällets be
stånd av gemenskap i bildningens 
grund, en gemenskap och allmännelig- 
het både på längden =  i tid, genom ge
nerationerna, och på bredden, d. v. s. 
gällande alla samhällslager. Ställes det 
uppväxande barnet utanför bildnings- 
gemenskapen, blir det inför skönlittera
turen och dagsdiskussionen som den 
döve på konsert.

Tal. påtalade den förhandenvauande 
bristen på gemenskap i bildningens 
grund. Den enhetlighet i skolböcker, 
som sparsamhetsintresset driver fram, 
kan bli till gagn i strävan för bild- 
ningsgrundens allmännelighet. Ett ge
mensamt sångförråd efterlystes. Lärar
kårens ömtåliga individualism får icke 
hindra utvecklingen av bildningsgrun- 
dens enhetlighet: »uniform är inte det
samma som konfektion, en uniform kar- 
bäras upp högst personligt, om det 
finns någon personlighet i uniformen». 
Bottenskolan bör lära sig en ny respekt 
för undervisningsresultatens kvantitet 
utan att ge upp ett uns av anspråken 
på deras kvalitet. Något väsentligt i 
denna kvantitet skall vara allmänneligt 
och gemensamt. »En svensk gemensitap 
i bildningens grund är ett verksamt 
kulturförsvar på lång sikt.»

Under en paus i förhandlingarna be
gav sig deltagarna i mötet till Brandts 
pensionat, där kaffe intogs. Under sam- 
kvämet medverkade folkskollärarna Al
fred Lustig och Paul Rudfeldt med 
gluntsång. En av gluntarna var anso- 
lut unik, då den avhandlade Wenner- 
bergs sentida efterträdare på eeklcsia- 
stikmiinistertaburetten och den nutida 
inställningen från detta håll gent emot 
lärarna och deras anspråk.

STIPENDIEFONDEN.
H eder slistan.

Under april månad ha ännu ett par 
stipendiater fått sina kurser färdiga. 
Tidigare ha 13 stycken rapporterats.

Den fjortonde: Gösta Hansson, Ho- 
len, 16 april, fullst. rättskrivningslära.

Den femtonde: Per Erik Bäckman, 
Oljonsbyn, 30 april, aritmetik.

Tillägg.
I förteckningen över de nya stipen

diaterna i förra numret har ett namn 
»ramlat bort». Bjes Karin Eriksson, 
Lindänget, skulle också varit med. Hon 
har fått en kurs i aritmetik.

Firma Pallins Diversehandel
MÄSSBACKEN.

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

Specerier, glas, porslin och manufaktur.
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Hemvist för turister
äj —  utflyktsmål ®
™ för o r s a b o r  ^

Brandts Vilohem och pensionat
Rikstelefon 173.

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

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

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata priser.

Järnvägshotellet i Qrsa
R E K O M M E N D E R A S .  

Rikst. 17 och 115.

Lindängets Pensionat
REKO M M ENDERAS.

Turisthemmat t ru n n a - orsAi
mottager inackorderingar för längre eller 
kortare tid. Beställningar av samkväm, 

bröllop och begravningar emottages 
tacksamt. Tel. 241.

Grevgårdens Matsalar
Gott bord. Förnämligt matställe. 
Innehavare A -nna P e t t e r s s o n .  

Tel. 132.

På undertecknads
C A F É  och M A T S A L A R

äter ni bäst och billigast.
Vördsamt O . L . M oraeeus.

En utfärd till
Turiststugan Fryksås

blir både nöje och rekreation.
Hög stärkande skogsluft, vacker utsikt.
F R E L I N S  C Q N D I T O R I .

Tel. 27. Fryksås 255 b.

Skolresande äter bäst
och billigast på

N Y A  PENSIONATET, Brogården. 
Telefon 42.

flarf [är hälsa
Badhuset i Holen
hålles öppet lördagar kl. 3—8 e. m. 

Beställning av skolbad tel. Holen 25.

D A M E R : Fredagar kl. 5—8 e. in.
H E R R A R : Lördagar kl. 4—8 e. mi.

Hålles stängt under juli månad.

Badhuset i Hansjö
hålles öppet: fredagar 4—9 för damer;

lördagar 3—9 för herrar. 
Beställningar mottagas. Tel. 145 b.

V Å R  I PARIS.

(Forts, från sid. 4.)
att man skall kunna se dess rätta karaktär, 
och bladverkets massiva grönska har bara 
en enda klargrön ton.

Trädgårdsmästarna ha fått brått med att 
inplantera blommor på stadens rabatter, 
men de stå i färgval långt efter svenskar
na, de snarare förstöra än försköna. 'Så 
såg jag just i dag, att de hade fullkomligt 
förstört den fina samklangen mellan Louv
rens grå husmassor och Tuilleri-trädgårdar- 
nas diskreta gröna färger med några stora, 
illröda rabatter, som verkade fullkomligt 
som ett slag för ögat.

Det varma, vänliga solskenet, som våren 
ibland består oss med, lockar människorna 
ut ;på gatorna som bin — men mycket 
lättjefulla bin — ut på flustret en vacker 
vårdag. Följa vi då med strömmen, komma 
vi förmodligen ut på Champs Elysées. Den
na breda gata, så bred som .fem svenska, 
är på eftermiddagen alldeles svart av folk 
och bilar. Känner man sig trött efter 
vandringen i stenöknen, ha kyparna helt 
beredvilligt ställt ut stolar och bord långt 
ut på gatorna att sjunka ned på och veder
kvickas vid. Här har man ocltså gott till
fälle att iakttaga den mångomtalade Pari
siskan. Och h o n  är beundransvärd! Även 
om man anser, att kläderna inte för genom- 
snittskvinnan har eller bör ha så stor be
tydelse, så kan man, om man ger det vack
ra något berättigande, inte annat än njuta 
av parisiskan liksom av varje annat vackert 
och välgjort föremål. Hon är inte märk
värdig tpå något sätt, ser man en märkvär
digt eller originellt klädd kvinna, kan man 
vara säker om att det är en utländska.- Och 
det vittnar om en klädsam och riktig för- 
behållsamliet, ty boulevarden är ju inte 
rätta platsen att demonstrera sin eventuella 
originalitet på. Men hon är fulländad som 
komposition. Man kan inte säga, att hon 
har en vacker kappa, en vacker hatt eller 
väska, ty de äro vanligen inte i och för 
sig så märkvärdiga, men de höra ihop som 
en Kelhet. Allt är så självklart, som om 
det hade växt fram, men man kan vara 
säker om, att det ligger åtskilligt spring i 
butiker, väljande och ratande bakom.

Men det här handlar väl inte om våren, 
säger ni. Jo, faktiskt är det inte en god 
del av pariservåren!

Men den plats, där vi alla säkrast finna 
den riktiga våren är ändå någon av stadens 
många härliga parker, där varje sandhög 
och grusgång är en prunkande rabatt av 
levande små .människobloroster, inranmd av 
grönskande gräsmattor och blommande träd. 
Vårsolen har alldeles smält bort den lill- 
gamla självmedvetenheten hos världens sö
taste ungar, och under mycket stånkande 
och pustande sätter man ändan i vädret 
och gräver sand, hoppar rep och rullar tunn
band och stiftar nya bekantskaper med 
dem man i lekens iver kör ihop med. Här 
har inte våren haft någon svårighet att 
tränga in i deras varelse, ty de äro Våren, 
Paris’ vår och en del av världens vår.

Lilly Sterner.
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Målarmästaren

B. K arlsson
BYGGNADSMÅLiNlNG, 
MÖBELMÅDNING, 
TAPETSERING m. m.

RING  TE L. 108.

Kaffet för finsmakare
är TE BE-blandning;en. Säljes endast hos
B E N G T S S O N S  - O R S A .

[ J t f ö r
VÄRME-, VATTEN- och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag. 

Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstelefon 119.

asogon
för alla åldrar. 
Recept exp. om
sorgsfullt o. billigt.

Zeiss™ or>
Ursa.Punktal

Storåbro Bryggeri
j Telefon l 89
rekommenderar sitt goda dricka.

; Hans, Peterson
O rs a . KÖRSKOLA. Tel. 242.
Försäljer Automobiler och Motorcyklar. 

Radiomottagare av marknadens för
nämsta fabrikat.

firaMatvaror
Specerier
Manufaktur Billigt

alltjämt liksom hittills hos

| P E R  W I K N E R
¡Diversehandel i Holen från 1880.

IAlb. Petterssons
Sadelmakeri. — Tapetserareverkstad. 

B ILLIG A  PRISER. Tel. 164.
Möbler och. madrasser omstoppas. Nya

madrasser på beställning.
Obs.! Tillverkning av markiser. Obs.!

Ugn la eke ring
Av cyklar utföres till billigt pris.

Erik Hellströms
REPA RATIO N SVERKSTAD . 

Telefon 217.

Cyklar
SPEED, herr 100: , dam 1 0 7 :— kr.

förcromade.
Däck 3 kr. Slangar 1: 25 kr.

KONSUM Hansjö



ORSA SKOLTIDNING

Tel. 171 a och 117 b.
Välsorterat lager av 
hyvlade och ohyvlade

T rävaror
Timmer uppköpes till dagspris.

C YK LA R
Vänd Eder till undertecknad vid köp av 
cyklar. Försäljare av Svalan, Orsa och 
OK Lyx såväl kontant som på förmånliga 

avbetalningsvillkor.
Begagnade dam- och herrcyklar j lager. 

H A R A L D  E R I K S S O N .  
Rep-verkstad, Orsa. Tei. 156.

Byggnadssnickerier
m. m. beställas fördelaktigast från

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 37. Mässbacken. Tel. 37.

¿M ,ors dags l^ort
i stor sortering.

ORSA TOBAKS- &  PAPPERSHANDEL.

Den rätta färgen ger den rätta trevnaden 
i Edert hem.

Låt därför ej slumpen avgöra detta vik
tiga moment i Eder nybyggnad eller vid 
restaurering av våningen, I samråd med 
undert. kan Ni få de bästa resultaten. 

Utför alla slag av måleriarbete. 
Kostnadsförslag länmas.

Crsa Lackerings- & Mälareverkstad. 
Verkst. telf. 265. Orsa. Bost. telf. 136 a.

E D R A  S K Ö R
får Nj reparerade bäst ocli billigast 

— hos —
E. BERGMAN - TRUNNA.

Sport-artiklar
såsom fotbollar med alla slags 
tillbehör - till låga priser i

NYA JÄRNHANDELN
O R S A .

Med guldmedalj prisbelönta
ORSA SLIPSTENAR. Full garanti. Rätt 
till ombyte. Sandstensgäter för öppna 
spisar. Sandstenspiattcr för skorstenar 

(gammaldags). Begär offert från

E. G. FORSGREN
M I C K E L V Ä L  - O R S A .

Tel. Mässbacken 23.

FRUKT och BLOMMOR
alltid väl sorterat.

A N N A - L I S A  P E T T E R S S O N .

Hos

PER ÅBERG - Skattungbyn
köper Ni allt, som hör till en välsorterad 

lanthandel.

Låt reparera skodonen
— hos —

E. NORLING
Omsorgsfullt arbete. Moderata priser.

V Å R  I MAROCKO.

(Forts, från sid. 5.)
innan man stoppade dessa i munnen. Sedan 
bjöds på frukt: dadlar, apelsiner, bananer 
och äpplen, och slutligen blev det te och 
kakor. Därefter kunde man behöva tvätta 
händerna igen, varför det fanns parfymerat 
vatten. Jag kanske ej heller får glömma, 
att då man var mätt, gav man detta till
känna genom att — rapa.

Klockan tre bar det iväg till brudens hem. 
Det var en upplevelse att mitt i natten 
passera genom de trånga gatorna. Mörkt 
och kusligt! De lyste sig med bloss. Bru
den bodde i andra ändan av staden, så det 
tog lång tid att gå dit. I brudens hem 
hade kvinnorna fest. Brudgummen hade 
under hela kvällen varit hlek och allvarlig, 
och det kanske vi förstå, om vi tänka på 
att han ju aldrig sett sin blivande hustru 
annat än beslöjad.

Alla, både män och kvinnor, följdes se
dan åt till brudgummens hem. När de 
kommo tillbaka dit, gingo alla karlarna 
hem, medan festen fortsatte för kvinnorna. 
Nu först togs slöjan bort från brudens an
sikte, och hon pryddes med guldkrona och 
en massa smycken. Många smycken buro 
också de andra kvinnorna, och de läto frö
ken Wolff förstå, att de tyckte, hon hade 
allt för få sådana. Bruden var målad som 
den värsta ” rädikall’ ’ , som det heter här i 
Orsa. Ansiktet var försett ined stora röda 
fläckar med små silverprickar i. Någon 
vigsel förekom ej. Då bruden var färdig, 
började ett par slavinnor sjunga eller rät
tare sagt nynna en underlig sång, under det 
de liöllo fram några tomma skålar. Dessa 
fylldes så småningom av do andra kvinnor
na, som nu buro fram sina bröllopsgåvor 
och därefter kysste bruden. De sågo på 
fröken Wolff med så talande blickor, att 
hon fann sig föranlåten att göra på samma 
sätt.

Festen var slut klockan fem på morgonen 
men fortsatte sedan i hela sju dagar. Don 
andra dagen visades bröllopsgåvorna, bland 
vilka märktes två par tofflor, broderade med 
guld och silver, flera klänningar och bälten 
samt ett vackert arbetat arabiskt skrin, 
vars innehåll var — en parfymflaska från 
Paris. Då fröken Wolff nu frågade den 
nygifte äkta mannen, vad han tyckte om 
sin hustru sedan lian sett henne, sade lian 
sig vara mycket nöjd ocli förklarade, ait 
han a l d r i g  skulle ha mer än denna.

EN OAS I ÖKNEN
liade fröken Wolff också besökt. Där bod
de berber i sina lerhyddor, och hon kom 
särskilt ihåg en berberpojke, som visade sin 
skicklighet i att dyka efter slantar, som 
de besökande kastade i de varma källorna 
diir. I dessa källor tog sig för resten hela 
sällskapet ett dopp en kväll i vackert mån
sken.

Ja, detta och mycket annat hade vår 
berätterska upplevat, och hon är mycket 
glad åt att ha fått se litet av vår under
bara värld. Hon slutade med att hon bad 
mig framföra denna hälsning till alla ung
domar: ” Läs främmande språk med allvar! 
Det ha nj glädje och nytta av.”

Ernst Keding.

Beställ Eder
vårpermanentning

å G Ö T A  L I L J A S
Damfrisering. Tel. 306.

Realistic apparat, alltid äkta oljor.

3 \[ylén -  ¿Jtäålare
(Etabl. 1902)

Utför alla slags måleriarbeten.
Välgjort arbete! Billiga priser!

'Slättberg, Orsa. - Tel. 291.

U  R
av alla slag repareras, rengöras och 
justeras. Välgjort arbete garanteras.
Urmakare B. H. Hansson

SLÄTTBERG - ORSA.
Obs.! Intill folkskolan. Obs.!

A.-B. VASATRYCKERIET
M O R A . Rt. 3 42 .

n

Trycksaker av alla slag. 
Festmärken med nål.

C. G. N y s trö m
B A G E R I  o c h  C A F É

rekommenderas.
Tel. 38.

B IL L IG A S T E  P R IS E R N A !
Klädhängare .......... pr. 1 /2  duss. o: 25
Skurborstar, svängda & raka . . . .  0: 20
Grytviskor ...........................................  0: 15
Liljemjölkscrem ............... . pr tub o: 25
Cold- & Havrecrem ,, ,, o: 25
Tandcrem ............................... .. o: 25
Skocrem ......................   0: 20
Tändstickor (10 pkt 1 :15) pr pkt 0: 12 
Toalettvål (Acept. &Lan.) pr stång 0: 25 
Toalettppr (pr 5 bt 0:45) pr bunt 0: 10 
Billiga leksaker, såsom: Bollar, Last
bilar, Skottkärror, Sandhinkar, Sand

spadar, Trähästar, Ballonger m. m.
C entra lboden - O R S A .

Nya mönster
å KORKMATTOR
fr. 3 : 35 pr in.

Carl A. Pettersson 

Orsa.

En sund själ i en sund kropp
får man av trädgårdsarbetet och dess 
frukter. Förutsättningen för ett gott 

resultat är förstklassiga plantor från

Erik Wikners Handelsträdgård
Tel. 305 - Orsa.

Dammsugare
pr avbet. kr. 8 pr månad.

M ORA-ORSA 
ELEKTRISKA AFFÄR. 
Tel. Orsa 192.

Gynna Orsa Skoltidnings annonsörer.
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ORSA SKOLTIDNING
S o m m a r e n s  CAMPINGFÄRD BLIR LYCKAD

om Ni köper Eder utrustning hos oss. Stor sortering av 
VELOCIPEDER ” Nordstjernan” , ” Hennes” , ” Crescent” . T Ä L T  - 
R Y G G S Ä C K A R  - CAM PIN G K Ö K  - BESTICK - FO TB O LLA R  - 

FQTBOLLSSKOR - BEN SKYD D .

Birger Olssons Järnhandel, Orsa tc\. Namnanrop.

Junior läger.

Hans Woxblom.

Dalarnas Evang.-luth. Missions- ooh 
Ungdomsförbund anordnar varje som
mar ett juniorläger. Årets läger är 
förlagt till Orsa , och öppnas lördagen 
den 22 juni samt pågår till fredagen 
den 28 juni. Förläggningsplatsen blir 
skollokalerna i Kyrkbyn. Lägerchef 
blir pastor Hans Woxblom med för
bundets predikanter som medhjälpare.^ 

Åtskilliga av. föreningarna inom för
bundet ibedriva. juniorverksamhet, och 
cn skara på cirka 100 juniorer förhjäl
pas varje sömmar till ätt få deltaga i 
ett läger. Huvudsyftet med ett läger 
av denna art kanske bäst kan angivas 
genom att citera några ord, som en av 
deltagarna i förra årets läger i Malung 
skrev i en tidning efter sin hemkomst: 
»Fram till livets källa var mottot för 
Dalarnas juniorläger, som hölls i Id- 
bäck, Malung, den 25 juni—1 juli, ett 
motto, som efterföljdes av nästan varje 
junior. Redan från första stund kän
des det, att Guds Ande var närvarande 
och utförde sin stilla gärning.» Men 
ungdomarna erbjudas även rika tillfäl
len till stärkande friluftsliv, ty dagord
ningen föreskriver såväl gymnastik som 
utfärder, lek, idrott och bad. En dag 
kommer att anslås för utfärd till 
Pryksås.

RIK SD AG SM ÄN  FRÅN O R S A  . . .

.(Torts, från sid. 2.)
son med Eriksson in på skolgården. Då 
frågade E .: »Kan du säga mig,, varför 
orsaborna ska Vara r så envisa méd: att 
inte vilja ha orgel till sin kyrka, när de 
stora grannkommunerna redan skaffat 
sig orglar?» Johansson svarade då: 
»Det skulle vara nånting att äta.»

Bengtar Er. Ersson har mycket obe
stämda minnen av riksdagsman Johans

16

son. Men så var ju också Bengtar na- 
ra pojken, när Johansson var verksam. 
Bengtar minns dock, att han sett ho
nom, i  Slådåborgs fäbodar* där J. ofta 
talade med Bengtars far. Att Johans
son, var en ansedd och aktad man, en 
som man lyssnade till på stämmorna, är 
också Bengtars uppfattning. Johans
son var kyrksam, men åtnjöt ändå bap
tisternas förtroende. De röstade all
mänt på honom vid riksdagsmannava- 
len.

Slutligen liar vi vänt oss till ett par 
släktingar till Carl Johansson: hans
dotter Justina och dotterdottern Nanna 
Sigås. De kunna berätta många bely
sande drag ur fars och farfars liv, som 
visa, att han var en slagfärdig, djärv, 
arbetsam och ordentlig man. När Jo
hansson en gång i Stockholm stod och 
betraktade en termometer —  vilket in
strument han inte begrep sig på —  frå
gade. en förbipasserande, honom hur 
många grader det var. Johansson drog 
då bara till med en siffra. —  Det var 
någon, som anmärkte till honom att han 
hade blyga mågar. »Blir väl djärva, 
när de ska till och ärva», blev Johans
sons svar.

Johansson hade en av de största 
egendomarna i Hansjö. . (Den ä.ges nu 
av. Korsnäsbolaget.) Han var arbet
sam och ordentlig, krävde mycket 
både av sig själv och sina underlydan
de. Höll strängt på gammal goc ord
ning. Ingen fick säga ett ord vid bor
det. Yarje dag hölls husandakt. Han 
var kyrksam i hög grad. Hela familjen 
skulle fara till kyrkan varje söndag, än 
med häst, än över forsen i båt.

Han var en ledare för befolkningen i 
Hansjö. Belysande är, när hansjöbor- 
na ville bygga, bro över Unån men inte 
kunde komma överens med flottnlngs-. 
föreningen om sträckningen. Då av
gjorde Johansson tvisten : »Bygg bara. 
Dom får väl riva, om dom törs.» Och 
så blev det.

Han var ivrig jägare och fiskare. En 
gång vådasköt han en kamrat under 
älgjakt. Då förde han den skadade till 
doktorn och vårdade honom sedan hem
ma hos sig, tills han blev bra.

Det måste ha varit så, att orsaborna 
mött upp enigt, när de satt upp Carl 
Johansson som kandidat till riksdagen. 
Att det var kännbart för morakarlar
na, när deras man  ̂ Balter- Swén Ersson, 
blev utslagen visas av ett par historier. 
Den ena berättar, att Carl Johansson 
inte fick något meddelande om valet 
från Mora. Men han for till riksdagen 
ändå. Den andra historien talar om, 
att en gång samlades morakarlarna vid 
bron vid Mora Noret för att klå upp

Kristi himmelsfärdsdag den 3 0  maj 
kl. 4  e. m.

Stort möte i Orsa kyrka
Föredrag av sem.-lär. E. Lindholm, 
Falun. Ämne: ” Hembygdsrörelsen, 

ungdomen och nykterhetsfrågan.
K ö r s å n g av större blandad kör.
(Orsa; kyrkokör, , Missionskyrkans sång

kör ooh Baptistkören.)
Orkestermusik. —  Deklamation.

Inträde 35 öre.
Köp och bär Vita rosen!

Orsa nykterhetsförbund.

Eric Lundins
Motor- & Reparationsverkstad

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

arbeten utföras.
Spécialité: Svetsning. En av oss svetsad 

pjäs blir jämngod med en ny.

J. U  f o l e r i  Gharkuteriaffär
Rekommendeas. vid. behov av:

Kött, Fläsk, Smör, Ägg, Ost ocb 
Charkuterivaror. Lägsta pn-iser.

Tel. 48. Filialen 233.

Tandcréme
25 öre pr tub; 
lämplig för skolbarn.

Missionsbokhandeln

riksdagsmannen. Johansson kommer 
körande med häst. Han fattar tydli
gen situationen i tid, ty han manar på 
hästen,- så att skjutsen kör rätt genom 
karlhopen ooh de inte kan göra honom 
något.

Det var tydligen - valstrider, i den 
gamla, '.göda tiden. också!

K. W.

O R S A  S K O L T I D N I N G

utgives av Orsa Lärareförening och ut
kommer med minst 4 nummer årligen. 
Redaktör och ansvarig utgivare: Karl 

Wennberg, Mässbacken. Tel. 43.
Prenumeration kan ske endast hos exp., 

adr. Orsa. Pris kr. 1:20 pr helår. 
(4 nummer). Lösnummer 30 öre.
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