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ORSA SKOLTIDNING

S V Å M P Å R  I O R S Å .
De flesta människor ha väl då och 

då under höstarna varit ute i marker
na och plockat svamp. Kantarell, får- 
tickor och fingersvamp känner man i 
allmänhet igen och vet att de icke in
nebära någon risk att plocka och äta. 
På grund av de årligen återkommande 
förgiftningsfallen äro emellertid många 
människor avskräckta från att alls ta
ga befattning med svamp. Förgiftning 
är en allvarlig sak och i nio fall av tio 
befor den på rent slarv. Det gäller att 
förebygga ödesdigra förväxlingar och 
det sker genom att studera, de ätliga 
och giftiga svampar som likna varandra 
och som vanligen förorsaka förgift
ningsfallen.

Att göra sig förtrogen med naturen 
har man både nytta och nöje av. Vi 
känna och kunna namnge de vanligaste 
blommorna, träden, djuren, stjärnbil
derna etc. Varför då icke lära oss att 
känna igen och namnge de vanligaste 
matnyttiga svamparna?

Våra yngre läsare ha icke upplevat 
det stora krigets återverkningar på vårt 
land med i många fall skriande nöd och 
försakelser som då pålades vårt folk. 
Kännedomen om våra. svampars mat
duglighet var under dessa år till ovär
derlig hjälp. Skogarna voro ju då som 
nu fulla av läckerheter. Det var bara 
att taga för sig av vad en givmild na
tur skänkte bort gratis. Man lärde sig 
att blanda svamp i brödet, att dryga ut 
kött med svamp, att variera anrätt
ningarna på hundratals olika sätt. Och 
då om inte förr lärde man sig att 
svampen inte fordrar några dyrbara 
ingredienser, massor av smör o. d., som 
så ofta alldeles felaktigt talas om. Kris-

En lektion i mykologi 
av redaktör H. Gylling.

tiden var en hård tid, men den lärde 
oss att taga. vara på mycket som inte 
bara är ätbart utan även är gott och 
hälsobringande. Svampkännedomen fick 
då i vårt land en välbehövlig puff 
framåt, den är annars av mycket gam
malt datum. Hundratals år före vår 
tideräknings början var svampen känd 
som en stor läckerhet och på de ro
merska kejsarnas bord saknades den 
aldrig.

Låt oss göra ett litet strövtåg. Vi bo 
ju mitt i en trakt med en enastående 
artrikedom av svamp. Den väntar en
dast på att bli plockad och bör inte få 
stå och ruttna, ned. Då vi lära oss att 
känna igen fler och fler arter och vär
desätta dem efter vår egen smak, då 
gripas vi av den sanna jaktivern, vi 
känna samma glädje och spänning in
för fyndet av en praktfull svamp , som 
jägaren känner då han har villebrådet 
inom skotthåll eller som metaren, då 
flötet rycks ned under vattenytan.

Vart vi än styra kosan, skola vi fin
na våra vänner svamparna. Privata 
och allmänna svamputflykter denna 
höst ha givit vid handen att ett 80-tal 
olika arter av våra vanligaste matsvam
par finnas i de omgivande skogarna. 
För att våga oss på en okänd svamp, 
fordras det att vi först känna, till hur 
svamparna indelas, och det är minsann 
inte någon tråkig eller svår sak att lä
ra. Huvudgrupperna heta: Hattsvam
par, Gelésvampar, Buksvampar och 
Disksvampar. Den första gruppen, som 
också är den största, avser som namnet 
utvisar svampar som bestå av hatt och 
fot. Andra gruppens svampar hittar 
man inte så ofta, namnet utvisar deras 
konsistens. Till tredje gruppen, buk
svamparna, höra sådana som ha samma 
form som t. ex. ett ägg eller ett päron, 
alltså äggsvampar, röksvampar och 
tryffel. Till sista gruppen höra murk
lorna.

Detta var de fyra huvudgrupperna. 
Dessa indelas sedan var för sig i un
deravdelningar. Hattsvamparna delas 
sålunda i tre grupper, skivsvampar, 
rörsvampar och taggsvampar. Intet är 
lättare än att skilja dessa åt. Första 
gruppen har skivor, andra gruppen rör 
eller porer och tredje gruppen taggar 
på hattens undersida. Den som vållar 
mesta besväret är den första gruppen, 
skivsvamparna. Då gör man en ny in
delning och skiljer på dem som ha vita, 
bruna, röda och svarta skivor, alltså 
fyra grupper. Den första av dessa, 
s. k. vitskivlingarna, omfattar ett 10-tal

underavdelningar, rödskivlingarna ha 
4, brunskivlingarna 5 och svartskiv- 
lingarna. 5 underavdelningar. Med 
hjälp av floran eller någon bra svamp- 
bok lär man sig skilja alla dessa under
avdelningar inbördes.

Börsvamparna bestå endast av sop
par, tickor och Oxtungsvamp. Av sop- 
parna är väl smörsopp och Karl Jo- 
hans-svampen de mest kända. Ifråga 
om soppar behöver man endast tänka 
på att undvika sådana som ha rödakti- 
ga rörmynningar eller bjärt färgade 
ådernät på foten, alla övriga, äro ätliga 
och goda. Av tickorna äro fårtickan 
och brödtickan mest kända och behöva 
icke beskrivas. Oxtungsvampen växer 
på gamla ekar och ekstubbar och ser ut 
som ett stort rött, saftigt köttstycke. 
Den torde knappast finnas i våra mar
ker. Till taggsvamparna höra bleka 
taggsvampen och fjälliga taggsvampen, 
båda goda och rikligt förekommande 
här.

Detta var alltså i stora drag svamp
släktets indelning. Utrymmet medger 
inte att gå närmare in på det intressan
ta ämnet. För att kunna exakt namn
ge en främmande svamp fordras natur
ligtvis att ha tillgång till kryptogam- 
floran. I många fall reder man sig 
också med någon svampbok, där indel- 
ningssystemet finns fullständigat med 
alla underavdelningar.

Där lyser det något mellan träden. 
Låt oss se vad det är. Blekröd hatt 
och vit fot. Alltså en hattsvamp. Un
der hatten skivor, alltså en skivsvamp. 
Skivorna äro vita, alltså en vitskivling. 
Foten går sönder i smulor och kan inte 
rispas upp i trådar, alltså en sprödling. 
Svampen är torr och innehåller ingen 
saft, alltså en kremla. Smaken på ski
vorna. är mild, hatten är tegelröd, det 
måste vara Tegelkremlan, mycket van
lig och mycket god, den tar vi!

(Forts, å sid. 14.)
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( S r i k  ( S r i k sson
9 0  år.

F. folkskolläraren i Orsa 
kyrkby, Erik Eriksson, fyllde 
den 27 september 90 år. Orsa 
Skoltidning vill bringa honom 
sitt tack för hjälp vi fått mot
taga. Vi lyckönska till att häl
sa och krafter ha stått bi, trots 
årens mångfald' och arbete i 
myckenhet, och vi hoppas att 
vi ännu många år skall ha gläd
jen se vår vitale skolveteran 
ibland oss.

N Å G R A  G L I M T A R  F R Å N
ERIK ERIKSSO N S BARN DO M .

Det var en kulen septembernatt, nat
ten mellan den 26— 27 september 1846. 
Vinden tjöt i knutarna oeh stugorna i 
Maggås lågo insvepta i det svartaste 
mörker. Endast hos Karns Anna syn
tes ett blekt sken. Plötsligt blev det 
oro och brådska därinne. Ett männi
skoliv hade tänts i den stormiga sep
tembernatten.

Följande da.g visste alla i Maggås, att 
Karns Anna ’ade fått en »kripp». 
Krippen växte till och erhöll i dopet 
namnet Erik —  i dagligt tal kallad 
Jerk.

Åren gingo fort och Jerk fick börja

Karns Anna på 80-årsdagen 
den 22 aug. 1904.

att lära sig läsa, skriva och räkna hos 
någon gammal soldat, som åtagit sig 
att lära småbarn de första grunderna i 
de vanliga läroämnena; men Jerk ha
de, med mors hjälp, lärt sig ganska 
mycket innan han började den s. k. 
småskolan.

Fastän hemmet icke bjöd på något 
överflöd växte dock Jerk upp till en 
rask och duktig gosse, som tidigt fick 
hjälpa mor med varjehanda sysslor.

Fadern var död, och mor fick nu 
själv arbeta för att försörja sig och de 
två barn han lämnat efter sig.

Karns mor var en kärnkvinna av segt 
virke och outtröttlig i sitt arbete för att 
få allt att gå ihop.

Kosten var mycket enkel. Strömming 
och potatis var huvudmålet, vatt'väl
ling och tunnbröd. Fläsk förekom väl 
också, men det var icke så ofta. E n
dast en gång på året var det kalas, och 
det var vid julen. Då vankades det 
ärttunnbröd, messmör och småost, och 
då kom »smörklimpen»1, som stått i 
»härbret» hela året, fram på bordet, 
men det var nästan även då »att bara 
se och inte röra»1. »Smörklimpen» skul
le gömmas till nästa högtid, oeh så 
sparades den, tills den blev alldeles oät
lig. —

Karns Jerk, som hade stor håg för 
läsning, hade snart läst igenom de 
böcker som fanns i hemmet: bibel, ka
tekes och psalmbok, samt en liten bön
bok med träpärmar. Den där lilla bön
boken var han särdeles förtjust i, var
för han ständigt bar den med sig.

När Jerk kom till folkskolan, den en
da i socknen och till vilken han hade

en dryg fjärdingsväg, fick han göra 
bekantskap med andra böcker än kate
kes och psalmbok. Bland alla böcker 
tyckte han bäst om »Berlins läsebok i 
Naturlära». Den fick han låna hem 
från skolan, men mor tyckte, att böcker 
sådana som geografi, svensk historia 
och natur lära voro onödiga, varför Jerk 
ofta gömde sig, då han ville läsa..

En gång, så berättade han, tog 
han sin tillflykt i grannens hölada. Där 
gömde han sig högt uppe i höstacken; 
men bäst som han satt där i allsköns 
lugn och ro, fick han höra prassel. I 
tanke på, att det var grannen som kom 
för att hämta hö, ryckte Jerk i för
skräckelsen bort några förut lösa brä
der uppe vid taket och i ett huj var 
han nere på backen, varefter det bar 
iväg i vild fart. Så småningom sakta
de han farten, vände om och gick för
siktigt fram till ladan. Ingen bonde 
med något hölass syntes till. Endast en 
—  katt, som stack ut huvudet genom 
den nyss gjorda öppningen.

Under ferierna måste Karns Jerk 
arbeta i skogen och frakta hem ved till 
bränsle. Skogen lockade och tjusade 
honom på ett särskilt sätt. Det susade 
och viskade så hemlighetsfullt i träd
kronorna. Då och då såg han hur en 
hare skuttade fram mellan trädstam
marna, hur furufnatten (ekorren) ki
lade från gren till gren; han hörde 
»kung Orre» spela för sin »fru», hur 
tjädern varnande lockade sina ungar, 
hur koltrasten lät höra sina flöjttoner 
tillika med andra skogens sångare. I 
skogen fick han vara ensam med sina 
tankar och där fick han läsa i ro, då 
han för en stund satte sig att vila eller 
äta av den medhavda matsäcken. En 
gång, då det var ganska kallt —  snö 
hade fallit —  samlade han ihop kvistar

Erik Eriksson i 20-årsåldern.
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Klasserna 2 och 3 vid. Kyrkbyns skola våren 1893. Lärare: Erik Eriksson

och trädstubbar, av vilka han på en 
öppen plan gjorde ett väldigt bål, vid 
vilket han slog sig ned och njöt i fulla 
drag av sin bok —  den omtalade bön
boken —  glömsk av tid och rum. Han 
läste den där boken flera gånger om, 
från pärm till pärm, för att kunna den 
utantill.

Flammorna från det väldiga bålet 
färgade skogens jättar röda och de med 
nyfallen snö prydda granarna glittrade 
i alla regnbågens färger. Den mjuka, 
vita mattan tycktes översållad med ädel
stenar. Det var som att komma in i 
bergakungens slott, där man vandrade 
fram mellan väldiga pelargångar och 
salar, där tak och väggar glimmade som 
av rödaste guld, och där bergakungen 
satt på sin tron, omgiven av sina va
saller.

Det började skymma och gossen vid 
bålet satt ännu kvar. Så småningom 
slocknade elden. Då och då slog en 
fladdrande låga upp och kom skogens 
jättar att se spöklika ut. Långa, svar
ta skuggor darrade över den nyss så 
glittrande mattan och tog så underliga 
former. En lätt rysning genomilade 
Karns Jerk och kom honom att tänka 
på hemfärden. Förskräckt såg han sig 
omkring. I en hast kastade han den 
förut hopsamlade veden på kälken och 
skyndade därifrån så fort som möjligt. 
Han drog en lättnadens suck, dr han 
äntligen hunnit ur skogen. Sedan fort
satte han i sakta lunk hem .-------------

Det var höst och marknad hölls i 
Mora. Karns Jerk hade under somma
ren tjänat ihop några kronor, och dessa

fi P a l l i n s  Diversehandel
M ÄSSBACKEN.

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 ooh manufaktur.

tyckte han att han kunde få använda 
efter eget behag. Med förtjänsten i 
fickan gick han, jämte några andra 
pojkar, gladeligen till marknad’s, och 
där var mycket att titta på. Till sist 
fick Jerk syn på ett bokstånd, vid vil
ket han blev stående och frågade efter 
Berlins läsebok i Naturlära. Att han 
för de sparade slantarna köpte boken, 
säger sig självt, och med sin dyrbara 

'skatt skyndade han hemåt. Hjärtat 
klappade av glädje över, att han änt
ligen för egna pengar kunnat köpa bo
ken. Under vägen stannade han och 
läste en bit här och en bit där, och all
tid var det något nytt han hittade på. 
Han hoppade och sprang, yr av glädje, 
men i glädjen hade han glömt, vad mor 
skulle säga, då han visade boken.

Hemkommen berättade han hur det 
varit på markna ’n och visade boken, 
som han köpt. »V a ’ ska du med en så
dan bok», sa mor, »den är ju till ingen 
nytta och pengarna hade kunnat an
vänts bättre»1. Men Jerk tyckte, att 
han fick lära så mycket som var nyt
tigt att veta och ville därför gärna be
hålla boken. Men —  se ! det förstod in
te mor. Hon förstod blott, att Jerk 
köpt något som inte alls behövdes, och 
resultatet blev, att Jerk nästa dag fick 
gå tillbaka den långa vägen till Mora 
med boken och ha pengarna med sig 
hem.

Stackars mor! Hon förstod inte bätt
re. Nu må ni tro •— ni som läser den
na lilla livsskildring —  att gossens sorg 
blev stor; men han hade inte annat att 
göra än lyda. Under natten kunde 
han knappt isova, och när morgonen 
kom gick han med tunga steg och tungt 
hjärta tillbaka med boken. Han stan
nade ibland och läste några rader, men 
det var inte med samma glädje, och 
vägen tycktes honom ändlöst lång.

Mannen i bokståndet blev helt förvå
nad då Jerk kom med boken och ville

Stipendiefondens
hederslista.

Antalet stipendiater, som blivit fär
diga med kurserna, växer sakta men 
säkert. Och det bästa är, att studierna 
under sista året tycks ha bedrivits 
mycket grundligare än förut. Detta 
vittnar de erhållna, betygen om. Tidiga
re var B och Ba de vanliga betygen. 
Men under sista tiden har institutet 
tilldelat våra stipendiater både AB  och 
a i betyg, vilket ju är ett bevis på att 
studiearbetets kvalité blivit allt bättre. 
Stipendiefondens styrelse gläder sig åt 
detta och hoppas på ännu bättre resul
tat under den kommande vintern.

Tidigare ha 26 stipendiater rapporte
rats färdiga med sina kurser.

Den 27 :e Sven Eriksson, Mickelvål, 
den 14 juli, aritmetik.

Den 28 :e: Ingemar Forslund, Kall- 
holn, den 9 sept., aritmetik.

ha igen pengarna, men då han såg poj
kens bedrövade uppsyn, lät han köpet 
gå tillbaka. Med en suck lämnade Jerk 
den kära boken ifrån sig och vände så 
med långsamma steg hem igen.------------

Emellertid skulle han nu börja läsa 
för prästen, eller gå i läseskolan, som 
det hette. Läxorna kunde han med 
glans, d. v. s. han kunde rabbla upp det 
ena katekesstycket och den ena psalm
versen efter den andra, och för detta 
fick han bra. betyg då läsetiden var 
slut.

Nu var Karns Jerk bliven »storgos- 
se» och skulle på allvar hjälpa till att 
tjäna en slant.

Yad tänkte månne mor, då hon stod 
och såg på hur sonen högg sönder den 
ved, han nyss forslat hem. Hon visste 
mycket väl vartåt hans håg låg, men 
aldrig kunde hon i sin fattigdom tänka, 
att henne gosse skulle bli en läskarl. 
Men ödet ville annorlunda. Den dag 
randades, då Kams Jerk stod färdig 
att lämna hemmet och resa till »lär
domsstaden», där han under stora för
sakelser utbildades till folkskollärare.

Denna lilla anspråkslösa sannsaga ur 
Jerks barndom visar, hur en pojke med 
håg och energi kan, trots fattigdom och 
umbäranden av alla slag, bryta sig en 
bana genom livet.

Och ännu är icke arbetsdagen all; 
därför —  heder åt de 90 åren!

Monica.

Telefunken &Marconiphone
'äro mottagare för den verklige radiovän- 

nen och det känsliga musikörat.

H A N S  P E T E R S O N ,  O R SA
Radioservice och -rör. - Tel. 242.
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Folkhögskolekurs
Redan för ett år sedan uppgjordes de 

första planerna på en ny folkhögskole
kurs för Orsa. Sedan 1929 har Orsa 
ej haft någon större, för hela kommu
nen gällande folkhögskolekurs. Från 
flera håll framkom därför önskan om 
en sådan kurs. Med Dalarnas Folk- 
högskolekursförening träffade Orsa lo
kalavdelning av A. B. F. och Orsa Fö- 
reläsningsförening, som omhändertagit 
initiativet till kursen, överenskommelse 
om en kurs under 1936, och tack vare 
ett gott ekonomiskt stöd från kommu
nen ha. detaljerna för denna kurs nu 
kunnat utformas. Ett flertal organi
sationer inom kommunen ha lovat sitt 
ekonomiska bidrag till kursen och vi
sat intresse för den genom att utse 
representanter till kursbestyrelse, som 
har till uppgift att i samråd med länets 
folkhögskolekursförening ordna, en så 
bra och trevlig kurs som möjligt.

Den 18 oktober tar kursen sin bör
jan. Avslutningen är beräknad till den 
15 november. I regel hållas två före
läsningar varje kväll under hela denna 
tid. De 30 timmar, som först anslogos 
till kursen, ha måst utökas till minst 
40. Ändock ha alla de ämnen, som 
kursbestyrelsen önskade få med i pro
grammet, inte kunnat få plats. Folk- 
högskolekursföreningen har gjort ett 
gott urval av önskningarna i detta fall 
och uppsatt följande ämnen:

Människokunskap (6 tim.).
Några drag i modern svensk littera

tur (4 tim.).
Det svenska statsskicket och dess 

historia (6 tim.).
Demokrati och diktatur (4 tim.).
Svenska språket i praktisk tillämp

ning (8 tim.).
Arbetarrörelsens historia (4 tim.).
Sveriges näringsliv (6 tim.).
Programmets uppdelning framgår a.v 

nedanstående.
Sönd den 18/10 Eurscn öppnas. Hälsnings

tal av fil. kand. Sven F. Lunner ocli 
föreläsning över ämnet: ” En sommar- 
resa i Tyskland 1935” . Sång och mu
sik.

19/10—20/10 octh 23/10 Lunner: Människo
kunskap. En orientering etc. 1. En 
ny människouppfattning. 2. Psyko
analysen. 3. Kroppsbyggnad oeh

©et skall böjas i tid
som krokigt skall bli
Detta gäller den unga flickans 
hår såväl som hennes fostran 
i övrigt.

PERMAN ENTN1NG —
MODERN HÅRVÄRD.

A N N A  E R I C S O N S  DAMFRISERING
ORSA. — Telefon 208.

Sven F. Lunner.

karaktär. 4. Kampen för arbetsglädje. 
5. Massans och gruppens själsliv. 6. 
Att uppfostra sig själv och andra.

24/10—25/10. Lunner: Några drag i modern 
svensk litteratur. 1. Berättare ooh hu
morister. 2. Bonde- ooh bygdediktare. 
3. Arbetardiktare. 4. De unga.

E. G. C. Brmdt.

27/10—29/10. Fil. kand. H. Rydberg: Det 
svenska statsskicket och dess historia. 

31/10—1/11. Folkskoleinspektör E. G. C.
Brandt: Demokrati oeh diktatur.

3/11—6/11. Fil. kand. Gösta Danielsson: 
Svenska språket i praktisk tillämpning. 
(Grupp 1).

Arv. Hallberg.

7/11—8/11. Red. Arv. Hallberg: Arbetar
rörelsens historia.

0 /11—12/11. Fil. kand. Gösta Danielsson: 
Svenska språket. (Grupp H ). 

13/11—15/11. Fil. mag. Gustaf Uhr: Sve
riges näringsliv.

i Orsa hösten 1936
15/11: Kursen avslutas. Uppläsning av

Uhr: Svenska humorister. Sång. Musik.

Såväl kursledare, fil. kand. Lunner, 
som övriga medverkande är o väl kända, 
kunniga och präktiga folkföreläsare, 
vilket talar för att Orsa har att motse 
en givande och intressant folkhögskole
kurs. Kursbestyrelsen inbjuder därför 
alla intresserade, ung som gammal, till 
deltagande i denna kurs, vilken bör 
kunna ge ett gott mått av kunskap i 
och vidgad syn på de ämnen kursen 
avser. Ingen är för gammal att lära, 
heter det. Även den erfarne kan ha 
god lärdom av en objektiv och allsidig 
belysning av de allmänbildande frågor 
en kurs av detta slag vill ge. Föreläs
ningarna böra vidare kunna ge impuls 
till studiecirkelarbete och vara vägle
dande för fortsatt självstudium.

Som ett bidrag till kostnaderna för 
kursen upptages en avgift av 3 kronor 
för hela kursen. En mindre avgift blir 
det för enstaka, föreläsningar for dem, 
som icke äro i tillfälle att bevista hela 
kursen.

Anteckningslistor för anmälan om 
deltagande kommer att finnas hos 
kursbestyrelsens medlemmar; dessutom 
hos A.-B. Bröderna Ohlséns Bokhandel. 
Närmare uppgifter om lokaler för före
läsningarna komma att meddelas senare, 
beroende på antalet deltagare.

Eric Borgert.

SKOLNYTT.
TJ tackor dering

av sådana skolbarn, som på grund av 
för långa avstånd till skolan ej kunna 
bo i sina hem under skoltiden, ombesör- 
jes även i år av Per Åberg, O. A. Gus
tafsson och E. Keding.

Skolköksunder visning en 1936—37
är uppdelad i fem kurser. Den för

sta pågår f. n. i Holen med flickor från 
Torrvål. Den andra kursen börjar den 
5 okt. i Kyrkbyn med elever från 
Stackmora. Kurs nummer tre blir i 
Skattungbyn med början den 25 nov. 
Den fjärde kursen blir också i Skatt
ungbyn och börjar den 27 jan. I kur
serna i Skattungbyn äro eleverna na-

Ni kunn int’ tro!
wa milji bra ö billigo tig ö kläda 
ed a kämi em a mårknådem. 
Q w i n f o k ä -  ö Kullkappor, 
Kar- ö pöjk-kostimär. Ewör- 
ruckär. Trenc-ooat a. sturöm ö 
smoöin. Lnmfeörjackor a pöjk- 
ömå ö koftor a. kullömå. Ja — 
i wet’nt öllt.
Itta bi nng sw&rt tä leså, men 
kum Ni ba.ra in sö tåla varor 
fär si sjövör.

A u g. Larsson Orsa
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Trettiofem minuter 
på olympiaarenan.

” Jag kallar världens ungdom” , var ma
ningen som i år lockade människor av alla 
nationaliteter ooh raser till Berlin och den 
elfte olympiaden. Många voro alltså kalla
de, men till de särskilt utvalda räknade vi 
oss, vi fem gymnaster från Orsa som blivit 
uttagna att, tillsammans med e.lvahundra- 
nittiofem andra svenskar, deltaga i de 
svenska gymnastikuppvisningarna vid olym
piaden. Vare det på en gång sagt, att det 
för att bli utvald icke fordrades några feno
menprestationer utan bara att kunna utfö
ra enkel, fristående gymnastik på ett något 
så när acceptabelt sätt. 'Hur som helst, så 
var det med en alldeles särskild känsla av 
förväntan och spänning som vi stego på tå
get den 29 juli för att ge oss iväg på det 
” största gymnastiska fälttåg ,som någonsin 
utgått från Sverige” . Att fälttåget var 
stort märkte vi på en gång då vi embar- 
kerade tåget i Krylbo diär vi skulle sluta oss 
till gymnasterna från andra orter. Där var 
så trångt ” så man knappt kunde slicka sej 
om mun” , för att använda det uttryck som

(urligtvis från nämnda by men även 
från Torsmo och Gravberg. Den femte 
och sista kursen under läsåret hålles i 
Kyrkbyn och börjar den 18 mars. I 
denna kurs deltaga elever från Kyrk
byn och Hansjö.
Slöjdundervisningen

skall numera enligt skolstyrelsens be
slut för varje läsår omfatta 128 tim
mar, varav 54 under höstterminen och 
74 under vårterminen.

Orsa skolors idrottsförening
har även i år av skolstyrelsen fått ett 

anslag av 50 kronor.
Orsa lärarförening

har årsmöte i Skattungbyn lördagen 
den 3 okt. kl. 3 e. m. Utom stadgeen- 
liga. ärenden föredrag av folkskollärare 
E. Nordland.

Inga sexåringar
vill Orsa folkskolestyrelse ha i små

skolan. Vid sitt senaste sammanträde 
avslog den därför en begäran, som fö
relåg från hr H. Warrol, att en hans 
flicka, som är född i juli 1930, skulle 
få börja skolan.

KOPPARBERGS 
LÄNS SPARBANK

Skolbarn i Orsa!
Sparsamhet är en dygd.

Under &r 1935 har av skolbarn 
inom länet insatts i 7.049 poster 
ett belopp av kr. 21.086: 72.

en av medresenärerna vitsade med. Det 
extratåg S. J. och generaldir. Granholm 
bestod oss med var sammansatt av idel 
gamla, utrangerade vagnar som han antag
ligen inte vågar använda i vanliga, hyggliga 
tåg, men hur det var hoppade vi oss fram 
till Trälleborg, där vi utbytte hoppandet 
mot färjans ljuvliga gungning. Gungningen 
var av det behagliga slag som inte framkal
lar någon sugning i maggropen och vi kun
de därför, efter den långa resdagen, göra 
heder åt supén som framdukades ombord. 
Yi togo också tillfället i akt att bekanta oss 
med landsmännen från andra provinser vil
ka. reste i samma, ärende söm vi själva. iSå 
tittade vi på månen, som lyste stor och 
grann över havet, lyssnade på alla de olika 
svenska dialekter som surrade omkring oss 
och kunde därvid inte underlåta, att till 
några vilt skorrande skånskor framställa en 
stillsam fråga, hur de trodde att vi skulle 
kunna förstå tyska, när vi inte ens begrep 
deras svenska. Skånskorna upptogo detta 
som en ” rälig”  skymf mot deras land och 
språk och den fridfulla stämningen om
bord stördes en .stund av den hetsiga dis
kussionen, men sämjan mellan provinserna 
återställdes hastigt då det tyska landet dök 
upp förut och vid landstigningen i Sassnitz 
stördes inte den svenska samhörigheten av 
några som helst provinsiella meningsskilj
aktigheter. I Sassnitz möttes vi av en tysk 
musikkår, fackeltåg och en herre som höll 
ett välkomsttal på tyska, vilket vi inte för
stod så mycket av, men som ändå uppskat
tades till sitt rätta värde, i all synnerhet 
som det hölls mitt i natten. Så rullade vi 
vidare genom Tyskland i stora, bekväma 
vagnar och nästa morgon var vi framme i 
Berlin, eller rättare sagt i Döberitz, en m- 
litärförläggning 25 km. utanför staden som 
disponerades av de svenska manliga gym
nasterna. Musik och tal igen och så fick 
vi inkvartera oss i lägret. Trots restrött- 
heten avtågade på kvällen Orsa kompani 
för att upptäcka Berlin. Det gjorde vi ock
så, men staden är stor och villsam för den

Förf. och tre från Kina.

som kommer från landet, vilket kanske i 
någon mån bevisas av att vi, som reste in 
i det fasta beslutet att erövra staden i god 
formering och sluten trupp, under kvällen 
ömkligen splittrades. Återtåget verkställ
des högst enskilt och den sist hemvändande 
hade kanske irrat omkring i Berlin än, om 
inte en välvillig tysk tagit hand om honom 
oöh på motorcykel skjutsat honom tillbaka 
till lägret.

Om sjiälva olympiaden och tävlingarna där 
har så mycket talats, skrivits och filmats 
att något därutöver knappast finns att till- 
lägga. Olympiadens första dag och invig- 
ningsfestlighetema i Stadion blevo en strå
lande ooh vacker upplevelse, inte minst 
genom det imponerande intryck som denna 
väldiga idrottsborg m-åste göra på var och 
en som ser den. De följande dagarna sågo 
vi tävlingarna i stadion. Tyvärr gavs ju 
inga tillfällen att sola sig i glansen från de 
svenska deltagarnas resultat, men vi trös
tade oss och vi hade ju också tillfälle att ta 
skadan igen på många andra sätt. Den 
största besvikelsen gjorde oss Harald An
dersson, vi hade väntat att äntligen få se en 
svensk seger, men som bekant uteblev ock
så den triumfen. Även den malörtsbägaren 
tömdes och glömdes, här hade vi inte tid 
att ägna oss åt några sorgereflexioner om 
den svenska idrottens otur. Framför oss 
låg Berlin, ooh ett Berlin i olympiadens tec
ken, festsmyekat, flaggprytt och fyllt av 
människor från alla jordens hörn. Ur mäng
den av intryck och upplevelser som mötte 
oss de nio dagar vi voro där, minnas vi all
deles särskilt en flygtur över staden, besö
ket på den intressanta Deutschlandutställ- 
ningen, festspelen i stadion som anordnades 
på kvällarna i strålkastarljus och under 
hela tiden en översvallande och välvillig 
gästfrihet. Vi imponerades liksom alla andra 
av de perfekta anordningarna kring olym
piaden, rycktes med av den hetsade, rekord
hungriga stämningen i Stadions kokande 
jättegryta. Vi trängdes på tåg, bussar ooh 
spårvagnar. Hela Berlin var ett enda stort 
Babylon där alla världens språk surrade i 
våra öron. I  denna fantastiska jättekaru- 
sell voro vi placerade i och med att vi kom
mit till olympiaden, det var bara att åka 
med.

(Forts, å sid. 13.)

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren A K SEL E. ROSEEN

Tel 253.
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Så börja vi då igen med 'friska tag 
och gott humör. Det är alltid en smula 
»magert» med edra bidrag till första 
tidningen på hösten. Men Red. hoppas, 
att alla glada sommarminnen ska pigga 
upp er, så att ni under detta läsår skri
ver både långa och roliga uppsatser till 
de nästa numren. Tänk då först på jul
numret!

Våra yngsta skrivare, Ragnhild Ång
man, som gått i skolan endast tre veckor 
men ändå lämnat bidrag, och Stig Carls
son, klass 2, få den här gången varsin 
krona på sparbanksbok som belöning. 
Vi gratulera!

DALÄLVEN.
Långt upp i fjällen börjar jag 
och rinner både natt och dag.
Jag störtar ut för stora fall, 
det ser varenda gran och tall.
På min rygg jag tar 
allt timmer folket har.
Jag hör trasten sjunga, 
på min våg ses svanen gunga.
I mitt vatten bor 
den stora spelmansbror.
Jag rinner ut i Siljan, 
och allt större blir nu viljan.
En kamrat jag får 
och undan det nu går.
Snart så nalkas kusten, 
och allt större blir nu lusten.
Jag drar av mig hatten, 
när jag möter havets vatten.
Jag gått över skog och gärden, 
och rätt lång var färden.

Hugo Eriksson, kl. 6.

SKOR
för hösten och vintern 
köper Ni fördelaktigast i

SE G E R S SKOAFFÄR
T E L . 232.

Anna Greta Winnberg, klass VI.
Svampar i skogen.

BLÅKLINTEN I RÅGÅKERN.
Det är förfärligt dumt, att blåklinten 

ska växa i rågåkern. Jag och Ingrid 
voro ute och cyklade en dag i det fina 
vädret. Vi cyklade bort till Holen för 
att se, om vi sågo några blommor. Vi 
sågo en fin åker med alldeles fullt med 
blåklint. Det växte också tistlar. Vi 
stucko oss på benen, för att vi voro 
kippskodda. Det var ett fint ställe 
med nypon bredvid. Vi åto bara ny- 
ponkart, vi tyckte, att vi hann väl 
plocka blommor ändå, för vi hade så 
god tid. Ingrid fick så ont i magen. 
Så till slut larvade vi oss. iväg till råg
åkern. Vi stodo på dikeskanten och 
plockade. Det fanns mest där. Jag 
skrek, så fort jag hann, för jag stack 
mig så hemskt. Vi hunno inte stå där 
så lång stund, förrän en tant kom och 
sa åt oss, att vi inte fingo vara där. 
Ingrid sade: »Det gör väl ingenting. 
Vi stå ju bara på dikeskanten.» Ingrid 
var hemskt djärv av sig, ty hon var 
från Tranås i Småland. Vi fingo ge oss 
av därifrån. Men blåklinten är fin, 
tyckte vi. Vi kommo ned till vägen. 
Då var Ingrids cykel trasig, så vi fingo 

TTI lov att gå hem. Vi bundo fast blom- 
JJ[ morna på min cykel. Ingrid blev så

P trött, när hon kom hem, så hon lade sig 
att sova.

Lisa Ferlander, kl. 6.

EN ROLIG DAG UNDER SOMMAR
LOVET.

På midsommaren var jag uppe i T jä
deråsen. Där klädde Stina och jag 
majstången. På midsommaraftonen kom 
det några från Tackåsen, som hade en 
flicka med sig. Och sen reste vi maj
stången. När vi hade dansat färdigt, 
höll morfar tal. Vi skrattade åt honom. 
Det åskade hemskt, och det ringde i 
telefon så fort det hann. Åskan slog 
ner i Älvho, så det brann. Morfar 
tänkte, att han skulle fara dit, men han 
hann inte. Litet folk var det där. Kar
larna var nere i Orsa och firade mid
sommar.

Ulla Svensson, kl. 3.

VÅR UTFLYKT TILL FRYKSÅS.
En vacker sensommarmorgon begåvo 

vi oss i väg på vår första utfärd. Kosan 
styrdes till Fryksås. Vi åkte i led hela 
vägen. Då vi kommit till kyrkan, stan
nade vi en stund.

Så bar det i väg igen. Genom Han
sjö åkte vi, och så kommo vi upp på 
Fryksåsvägen. Backe upp och backe 
ner gick det. Innan vi kommo till 
Fryksås, var det ett par gårdar, som vi 
skulle fara förbi. Den ena hette Lövet 
och den andra Bolet. Det talade pappa 
om för oss. Det var väldigt drygt att 
gå så långt.

Efter ett par timmar voro vi fram
me. Det var väldigt olikt sig, tyckte 
jag. Ty jag hade varit dit en gång 
förut, men då åkte jag bil. Vi gingo till 
en gård, där de hade en liten handels
bod. Där åto vi.

Då vi hade ätit, frågade jag, om vi 
fingo gå upp till utsiktstornet. Det 
fingo vi. Puh, vad det var drygt. 
Inte var det så värst långt, men vad 
det var tvärt.

Till sist voro vi uppe. Då vi stodo 
nedanför utsiktstornet, sade Ivar: »V a ’ 
det här någe högt?» Men han skulle 
få se på annat. Då han kommit halv
vägs, var det nätt och jämt han tordes 
gå ända upp.

Då vi kommit upp och tittade ner, 
tyckte vi, att det var väldigt högt. Där 
uppe blåste det, så att man höll på att 
blåsa omkull. Vi sågo Mora, Våmhus, 
Orsa och Skattunge kyrkor. Så gingo 
vi ner igen och foro hem. Det gick 
mycket bättre att fara hem än dit.

Då vi kommo till Orsa, fingo vi gå 
vart vi ville. Dagen hade varit rolig.

Rut Byrén, kl. 6.

Torra fötter 
friska barn

I GISLAVED S  
S T Ö V L A R  och 

BOTTINER.

Kooperativa Ovan Siljan
Skoavdelning.
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Skattunge kyrka.

I  Skattunge är det gammal 
sed att morgonen efter ett 
dödsfall ringa, { kyrkan. Är 
den döde en man, börjas med 
storklockan, som klämtar tre 
slag. Sä följer tre av lill- 
klockan och så växlas, titts 
varje klocka klämtat nio slag. 
Är det en kvinna, som dött, 
ljuder lillklockan först. Efter 
följer ringning med båda 
klockorna.

En augustimorgon i år ned- 
skrevs, då klockorna tystnat, 
följande tankar:

S J Ä L A R I N G N I N G .

Det är flödande sol ur morgonskyn, 
det är skimmer och glans över 

Skattungbyn 
och skogar tiomila.
Det ringer i kyrkan. Den helga malm 
i morgonens stillhet sjunger sin psalm 
för honom, som funnit vila.

Befriaren kom i nattens fred, 
han såg till den arme sjuke, som led, 
och frälste honom ur nöden.
Han bar honom bort i sin starka famn. 
Den Store Förbarmaren är hans namn. 
Han kallas även döden.

LISA W ESTLINDER.

DUBBELSOFFOR - FÅTÖLJER
praktiska, prisbilliga 
av ett flertal typer.

C A R L  A . PETTERSSON - O R SA.

BTJCKI.
I sommar blev jag bekant med Ka

rin Grimberg. Iion hade en liten bock, 
som hette Bucki. Den gick vi nt och 
promenerade med ibland. Då var han 
alldeles vild av glädje. Han var som 
en hnnd. Han följde oss, vart vi gick. 
Då vi sprang, så sprang han också. 
Det var inte så lätt att smitå ifrån ho
nom inte. Ibland ropade vi på honom. 
Och då kom han direkt. Han åt både 
smultron och hallon. Det tyckte han 
mycket om. V i plockade smultron ful
la händerna åt honom. Hallon kunde 
han äta själv. Men så gick sommaren, 
och Bucki skulle tillbaka till sin förra 
ladugård. Och Karin for hem till 
Djursholm.

Margit Ångman, kl. 4.

ETT RIKTIGT STORFISKE.
Jag har haft mycket roligt i sommar. 

För det mesta ha.r jag varit ute på 
sjön och metat. En gång voro jag och 
Sven ut och metade klockan fyra en 
morgon. Vi togo maskbutten och met
spöna med oss, och så gingo vi.

Snart voro vi ute vid sjön, och så 
sköto vi ut båten. Vi skulle söka rätt 
på en kase, men vi hittade den inte. Då 
sade jag till Sven, att vi skulle meta 
här. »Nej», sade Sven. »Jag skall ba
ra prova»', sade jag. Jag hann inte mer 
än kasta i, förrän jag fick en abborre. 
Så kastade jag ut igen, och så fick jag 
en till. Men då tog Sven sitt metspö 
och började meta. Där sutto vi, tills 
vi hade fått över 40 stycken. Då foro 
vi till en annan kase och metade. Vi 
sutto där en kvart och fingo tio stycken 
till. En gång nappade det åt mig, och 
då tog fisken kroken för mig. Men då 
hade vi glömt metkrokarna hemma. 
Sven metade ensam ett tag, men han 
fick bara tre. Nu kände vi oss så hung
riga, att vi måste fara hem.

Stig Andersson, kl. 5.

Greta Bäcker, klass 3. 
Erik och jag rider från åkern.

F l  SK Ii O M SM 11) DAG EN.
(En dialog mellan två troll, som mötas 

i skogen. De heta Klot-Johan och 
Kråk-Lars.)

Klot-Johan: »God dag, Kråk-Lasse!» 
Kråk-Lasse: »Jo, god dag på dig,

Klo t-Johan!»
Klot-Johan: »Vad har du ätit till 

middag idag?»
Kråk-Lasse: »Jag har ätit en kräm 

av fiskrom. Så ha vi varit nere på

herrgården och tjuvmjölkat korna de
ras och druckit mjölken tillsammans 
med krämen, som vi kokat.»

Klot-Johan: »Vet du vad jag åt till 
middag?»

Kråk-Lasse: »Nej, hur skulle jag kun
na. veta det!»

Klot-Johan: »Ja, men gissa då!»
Kråk-Lasse: »Ja, du åt väl stekta 

råttor, förstår jag!»
Klot-Johan: »Nej du,. jag åt allt nå

got riktigt gott jag, det vill säga grod- 
kött.»

Kråk-Lasse: »Grodkött, är det gott 
det? Det som är så klent!»

Klot-Johan: »Tycker du, att det är 
klent?»

Kråk-Lasse: »Ja !»
Klot-Johan: »Ja, det gör detsamma, 

vad du tycker. Vi tycker inte lika i 
alla fall.»

Kråk-Lasse: »Oj, nu skulle du ju föl
ja mig hem och äta grodromskräm!»

Klot-Johan: »Ja visst du!»
Kråk-Lasse: »Ja, kom nu då och stå 

inte där och babbla för dig själv!»
David Edkvist och Ture Masser, kl. 6.

Från småskolan.
LISAS DRÖM.

Lisa låg i sin säng och sov så sött. Och 
drömde, att en tomte kom och frågade 
om hon ville ut på en åktur. Det ville 
Lisa gärna. Och plötsligt stod framför 
henne två vita, vackra hästar och en 
vacker släde. Men just när hon skulle 
stiga upp i släden vaknade hon och 
mamma kom med thé.

Ragnhild Ångman, kl. 1.

VÅR SKOLRESA.
I sommar hade vi vår skolresa med 

mellanskolan. Vi fick åka tåg till 
Skattungbyn. Sen gick vi till kraft
station, men det var ingen där. Då 
gick vi ut på bron, det var så otäckt. 
Sen gick vi till älven och åt. Där tog 
vi av strumpor och skor och gick ner i 
älven. Vi sprang opp i den heta san
den. Sen när vi höll på och åt andra 
gången, kom två dumma pojkar. En 
gick upp på bågarna på bron. Då vi 
låtsades, som om vi inte såg honom, så 
började han vissla. Nils-Erik tappade 
en apelsin i älven, men vi fick tag i 
den. Sen sjöngo vi, och sen gick vi till
baka till kraftstation. Där var så 
många maskiner. Sen gick vi bort och 
lekte. När vi lekt en stund, skulle tå
get komma. Då gick vi till station och 
for hem.

Stig Carlsson, kl. 2.

Erik Andersson
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG  
Förrättar AU KTIO N ER, BO U PPTECK

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

köpmannaföreningar. Tel. 40.
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O R S A  SKO LTID N IN G

HUR JAG FICK TILLBRINGA MITT 
SOMMARLOV.

Äntligen kom dagen, då vi skulle få 
fara till Margretetorp. Det hade vi 
länge gått och väntat på. Första dagen 
foro vi till Gränna. Det är 50 mil. Vä
gen gick genom det vackra Dalarna in i 
Västmanland. Där stannade vi i Kop
parberg, där far är född. Vi besågo 
där den vackra kyrkan. Därifrån gick 
vägen förbi Nora. Ett stycke bortom 
Nora stannade vi på vägen och äto. Se
dan vi farit länge och väl, kommo vi 
till Vadstena. Där finns ett gammalt 
kloster, som är mycket vackert, men det 
finns också ett gammalt slott, som de 
ha till spannmålsupplag. Från Vadste
na följde vi Vätterns strand till Grän
na, päronens och polkagrisarnas stad. 
Från Gränna kan man se över till Vi- 
singsö, där Per Brahe på 1600-talet re
gerade.

Morgonen därpå går färden vidare 
från Gränna, och vid 5-tiden äro vi 
framme. De första dagarna vila vi oss 
grundligt. Sedan börja vi göra små 
utflykter. Till närmaste badställe är 
det ungefär 1 1 /2  mil. Det är Ängel- 
holms havsbad. Sedan är det Torekov, 
den skönaste av alla,. Där badade vi 
ibland. En dag fingo vi fara till Häl
singborg. Där ligger »Kärnan», en 
del av en fästning från medeltiden. Där 
var jag uppe och tittade. Det var väl
digt fin utsikt. Från Hälsingborg 
skulle vi till Kullen och titta på grottor
na. Då foro vi förbi Sofiero, det slott, 
där kronprinsparet bor på sommaren. 
Vi gingo ända ut till fyren och tittade. 
Sedan foro vi till en sten, där det stod: 
Josefinelust. Där gingo vi ner och 
kommo till en grotta med det namnet. 
Nu var det redan mörkt, så att vi fingo 
traska tillbaka till bilen. Den kvällen 
kommo vi hem sent.

Snart började sommarlovet ta slut, 
och vi fingo tänka på hemresan. Vi 
skulle inte fara norrut utan söderut. Vi 
foro till Trälleborg, där jag hälsade på 
Evy Larsson, som jag brevväxlar med. 
Från Trälleborg följde vi kusten till 
Ystad, där vi sågo den mycket lärorika 
utställningen »Fritiden». Vidare från 
Ystad gick färden till Glimmingehus, 
en borg 5 våningar hög. Vi fingo gå 
in där också. Det var stora salar fulla 
med fladdermöss. Vi styrde sedan ko
san till Simrishamn och Åhus, där vi 
sovo. Nästa dag uppsökte vi morfars 
kusin, prostinnan Andersson. Hon vi
sade oss kungsstugan. Kasten Rönnov 
räddade där Karl X I genom att han

Röda Kvarns
Marknadsvecka :

månd.—tisd. 
Harciti Llcyti i

FOLKETS I
Onsd.—torsd.

Fyrtcmet och Släpvagnen i

Blada Gossars Galaföreställning.

TILL

EN LITEN 5RINDFLICKA
Du öppnade en grind och log 
och höll din hand mot mig.
Jag stod där frågande och dum:
”Vad ska jag giva dig?”

jag tog en kopparpeng och såg 
en liten stund på den.
Men då den kylde i min hand, 
stack jag den ner igen.

Sen tog jag fram en silverpeng 
med flera siffror på.
Men något sade mig likväl:
”Det räcker ej ändå!”

Sen tog jag — ja, sen ville jag 
ta fram en slant av gull.
Då sade rösten: ”Räcker ej, 
om du haft fickan full!”

Mitt kära barn, så står jag här 
med blygsel om min kind.
Vad ska en fader ge sitt barn 
vid morgonvindens grind?

P A U L L  U N D H .

fick ställa sig på spjället. Kasten Rön- 
novs dotter gifte sig sedan med en 
Aulin. Sedan vi sett kungsstugan, tit
tade vi på kyrkan. Därefter foro vi till 
Eksjö och lågo där. Dagen därpå gäs
tade vi några vänner där. I dag skulle 
vi hinna ända, till Vingåker, vilket vi 
också gjorde. Där stannade vi en dag. 
Därifrån foro vi hem. Allt som allt 
har jag sett 79 städer.

Stina Carlstedt, kl. 6.

Begär alltid

Ors a-bröd
b röd et med 
den verkliga 
rågsm aken.
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ORSA SKOLTIDNING
PÅ HEMBYGDSGÅRDEN.

I midsommar var mamma och pappa 
och jag på Gammelgården. Vi cyklade 
dit. Det var majstångsresning där. 
Många gånger dansade jag kring maj
stången. När de slutade dansa, gick 
jag bort till mamma och pappa, för de 
sutto vid ett bord och drack kaffe. Men 
jag fick inget kaffe jag, utan jag fick 
en slant av pappa, och så gick jag hort 
till ett stånd och köpte sockerdricka. 
Det var mycket bättre än kaffe. Då 
vi cyklade hem, var det så kallt, att 
jag frös så.

Margit Kronberg, kl. 3.

EN ROLIG ÅKTUR.
En sommar, när några karlar höllo 

på att grusa vägen mellan Oljonsbyn 
och Lindorna, skulle Anna-Lisa och jag 
få hjälpa till att köra gruslassen. När 
karlarna hade lastat full kärran, så 
fingo vi köra alldeles själva. Vi åkte 
inte på gruslassen. Men när vi hade 
tippat av lasset, så satte vi oss på ett 
bräde i kärran, och så körde vi. När 
hästen, som inte var vår häst, hade gått 
ett tag, tyckte vi, att det gick för sak
ta, och så drog Anna-Lisa i tömmarna, 
och så började hästen springa. Men när 
vi kommo till vägen, där vi skulle 
svänga in, så drog Anna-Lisa i töm
marna ännu värre, och hästen han 
sprang fortare, dess mer vi drogo i 
tömmarna, så att vi inte kunde svänga 
in i vägen, som gick till grusgropen, 
utan hästen sprang raka vägen fram. 
Och hur vi än ropade »Ptro» och dro
go i tömmarna, så sprang hästen lika 
fort. Till sist tippade kärran bak
länges, och vi ramlade baklänges i ett 
dike.

Men när vi kommo opp ur diket, så 
stod en lastbil framför oss. Då kom en 
karl ut och vände om hästen och kär
ran åt oss. Sen kom mamma springan
de. Dessförinnan hade Karin kommit, 
ty hon hade cykel. De hade sett oss, 
när vi hade åkt förbi hemma. Men vi 
bara skrattade, för vi gjorde inte illa 
oss något, men det hade kunnat gå illa. 
Anna-Lisa är i Stockholm, men om hon 
kommer hit någon mera gång, så skulle 
vi nog skratta åt den roliga resan än i 
dag.

Anna-Greta Andersson, kl. 6.

IIUR JAG HAR HAFT DET I 
SOMMAR.

I sommar har det varit en rolig som
mar. Det roligaste är, att jag har fått 
vara med i slåttern.

En morgon kom pappa och väckte 
mig klockan sju. För vi skulle ut och 
slå. Jag gnuggade sömnen ur ögonen

A. KOCKS
R A K - &  FRISERSALONG

r e k o m m e n d e r a s .
Nyinredd, trevlig lokal i And. Olssons 

fastighet.

Sommarminne.

Råsundatpojkar på flotte i Unån.

och gick upp, klädde på mig och gick 
ut. När jag kom ut, höll pappa på att 
sätta hästen för slåttermaskinen. Jag 
frågade, vart vi skulle och slå. Han sa
de, att vi skulle till Holsåker. Jag gick 
in och fick litet mat, och sedan foro vi.

När vi kommo till Holsåker, sade 
pappa, att jag skulle köra maskin. Det 
ville jag förstås. Jag satte mig på. 
Sedan släppte jag ner kniven, och se
dan bar det iväg. Det gick bra hela 
tiden.

När jag hade slagit av lindan, tog 
pappa ifrån hästen. Sedan lämnade vi 
maskinen där, för vi hade en linda till 
att slå av. V i togo hem bara hästen.

När vi kommo hem, hade mamma 
gjort färdig maten. Klockan var då 
nio. När vi hade ätit, foro vi till Hols
åker igen. Då följde mamma också 
med.

När vi kommo dit, satte jag hästen 
för höräfsan och körde ihop, medan 
pappa satte ner hässjan. När han hade 
gjort, det, började han att hässja. När 
pappa hade hässjat sju »golv», fick jag 
börja och slå igen på en annan linda, 
När jag hade slagit av den, började vi 
att hässja. Den dagen hässjade vi tio 
»golv».

Erik Samell, kl. 6. 

KALLSUPEN.
När vi slutade i skolan, var det ett 

strålande solsken. Men rätt som det 
var, såg man ett regnmoln, som skym
de den blå himlen. Man har inte kun
nat bada. så mycket i sommar, som man 
brukat andra somrar, dels för att barn
förlamningen har gått i Mora, och dels 
för att det har regnat.

Då Astrid kom hem, fick jag en 
badmössa. Den skulle man ju prova. 
Dagen därpå gick jag därför till sjön. 
Nu kunde jag säkert simma, för nu fick 
jag inte vatten i öronen. Men hejsan,

Havren köres in.

rätt som jag låg där och plaskade, så 
ville det sig inte bättre, än att jag var 
under vattenytan. Jag kippade efter 
andan men drog i stället in vatten. 
När jag kom upp igen, hostade jag bå
de länge och väl.

Gun Carlsson, kl. 5.

PÅ UTFÄRD.
I sommar har jag haft det väldigt 

roligt. Strax efter det jag fick som
marlov, fick jag följa med Hedens sko
la till Särna och Idre. Yi åkte buss 
dit. Efter vägen dit fingo vi gå in 
hos Hedlund och se, vad han hade vun
nit. Han hade ett litet skåp fullt. Se
dan alla hade sett det, foro vi till Idre.

Då vi kommo fram till Idre, fingo vi 
vara. med på en söndagsskolfest. När 
den var slut, foro vi till Särna, och där 
fingo vi mat. Sedan vi ätit, frågade lä
rarinnan dem, som bodde där, var vi 
kunde få ligga på natten. De sade, att 
vi kunde få ligga i en fäbodstuga, där 
de brukade taga emot folk. Vi fingo 
åka buss ett tag, och sedan fingo vi gå. 
Då vi kommo fram, fingo vi kaffe.

Sedan vi vilat oss ett tag, gingo som
liga upp på Städjan. Men vi andra 
stannade kvar och lade oss. På morgo
nen gingo vi andra dit upp. När vi 
skulle klättra uppför, blåste det, så jag 
höll på att blåsa ner. När jag tittade 
ner, höll jag på att få svindel. Då vi 
varit upp och tittat, gingo vi till fä
bodstugan igen. Sedan åto vi vår mat
säck. När vi ätit, samlade vi ihop vå
ra saker och gingo till bussen för att 
fara hem.

Maj Persson, kl. 5.

V I KÖPER TOMTEBRUS.
En dag sade mamma, att vi skulle gå 

till Emådalen och handla. Det gjorde 
vi. Göte tog ryggsäcken och sedan 
gingo vi. Till Emådalen var det gan
ska långt. När vi kommo dit, handla
de vi, det vi skulle ha. Blev det någon 
slant kvar, fingo vi köpa karameller 
för den. Det blev 50 öre kvar. Yi 
köpte en burk lemonadpulver för 35 
öre. Göte skulle också köpa lemonad
pulver, fast han sade . tomtebrus, för 
det hette så. Handelsmannen tänkte, 
att han sade stambul, så han sade, att 
han hade inga hemma. Sedan sade han
delsmannen: »Ska vi ta arab i stället?» 
Då sade Göte, att han skulle ha tomte
brus. Då sade handelsmannen: »Jaså, 
skall det va tomtebrus?» När vi hade 
handlat, gingo vi. Då vi kommo till 
kärrplatsen, vilade vi en stund. Sedan 
vi vilat, gingo vi. Då jag kom hem, 
lade jag: mig och sov en stund.

Ture Pettersson, kl. 5.

Plånböcker och Portmonnäer
stor sortering

A/B BRÖDERNA OHLSÉN  
Bok- o. pappershandel, Orsa
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ORSA SKOLTIDNING

AMERIKAS SKOLVÄSEN 
UNDER HUNDRA ÅR,

Yår stora nations grundläggare voro 
gudfruktiga män och kvinnor, som ef
ter bästa förmåga strävade att göra 
staten så välordnad som möjligt. Den 
första kulturella institutionen var kyr
kan, vars inflytande på stat och folk 
varit inspirerande och lagt grunden till 
såväl en omfattande välgörenhet som 
till vårt undervisningsväsen.

Främst ha de kyrkliga ämbetsmän
nen varit banbrytare för den högre un
dervisningen. Undervisningsväsendets 
genombrott kom under det 17 :de år
hundradet. En ny princip infördes 
med folkskolan, den avgiftsfria skolan 
för alla. Utan den skulle ingen sant 
demokratisk stat kunna uppstå, utan 
den skulle en sådan icke kunna utveck
las och äga bestånd. Genom folkskolans 
uppkomst lades grunden till vår demo
krati.

Ehuru vår folkskola existerat sedan 
300 år tillbaka, är det först under det 
19 :de århundradet, som de stora fram
stegen gjorts. Under de sista hundra 
åren har folkskolan blivit allmän, vil-

F ö r   O r s a  s k o lt id n in g   a v   

M in n ie  N o r d in -S p a ld in g

av de många främmande elementen i 
flertalet amerikanska samhällen göra 
lojala, patriotiska och väl utbildade 
medborgare. Förhållandena i vårt land 
äro vitt skilda från andra staters, då 
så många av inbyggarna komma, från 
de mest skilda länder och föra med sig 
sina nationella särdrag och levnadsva
nor. Av dessa olikfärgade människor 
vill man nu söka att dana en homogen 
nation, och många av våra auktoriteter 
hålla före, att denna process är möjlig 
endast genom vår folkskola.

Sedan 1900 har Amerika gjort 
mycket för sitt skolväsen. Pojkarna

En skola av gamla typen. Interiör i »glasskolan».

Minnie Nordin-Spalding.

görande strålarna i solljuset. Ett 
»elektriskt öga» tänder automatiskt lju
set vid behov. Temperatur och fuktig
het regleras också automatiskt. Mellan 
lektionerna kila barnen —• tillhörande 
åldersstadierna från kindergarten till 
sjätte klass —  till ett lekrum, som skul
le förvånat själva »Alice i Underlan
det».

Folkskolan har allt mer och mer sökt 
ge sina elever praktisk undervisning. 
De praktiska avdelningarna i våra

»Glasskolan» i Ilibbing.

ket givit tillfälle till en viss bildning 
för varje medborgare. Varje människa, 
som begagnar sig av rätten att åtnjuta 
undervisning i folkskola, måste erkänna 
de fördelar samhället ger honom och 
med tacksamhet fullgöra sina plikter 
gent emot detta. Han finner att »Li
vet är icke en bägare att tömma, utan 
ett mått att fylla.»

Amerikas folk tror på folkskolan. Det 
inser, att dess demokrati har sitt säk
raste stöd i en upplyst befolkning. Den
na tro delas av alla skattebetalare utan 
hänsyn till ras, religion och andra sär
drag. Skolan är också öppen för alla 
utan hänsyn till dessa olikheter.

Man brukar kalla Amerikas skolvä
sen för »smältdegeln» i den samman- 
smältningsprocess, som har till mål att

n Bränd KALK och 
T .l-iU r Kalkstensmjöl

1 j? av högsta kvalitéer till
^  /  fördelaktigaste priser, er-

,°/it qS? hålles från

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

och flickorna från den tiden voro icke 
bortskämda med avseende på anord
ningarna för deras skolgång. De fingo 
gå långa vägar till och från skolan, det 
var smått om bekvämligheterna, och 
knappt om utrymmet. Lärarna sakna
de oftast utbildning.

Numera få barnen gå i skolor, be
lägna på lämpligt avstånd från hemmet 
och utrustade med alla tänkbara be
kvämligheter. Det ligger en väldig ut
veckling mellan de små enrums block
husskolorna från nybyggarnas dagar 
och vår tids moderna sten-, tegel- eller 
betonghus, som kostat hundratals tusen 
dollars. Lärokursernas utvidgning, in
förandet av gymnastik och idrott och 
byggandet av gymnastiksalar och lek
planer har naturligtvis också dragit 
stora summor.

Amerikanen kan skryta med det allra 
nyaste i skolhusväg nämligen ett glas
hus. I Hibbing i Minnesota invigdes 
den 9 mars i år ett skolhus helt av glas, 
som kostat 35,000 dollars. Väggarna i 
detta hus äro av dubbelt glas med luft
rum emellan. Glaset är så beskaffat, 
att det släpper igenom de särskilt väl

många olikartade skolor utföra ett 
ovärderligt arbete för att hjälpa lär
jungarna vid val av yrke.

Undervisningsväsendets utveckling 
under de sista hundra åren visar en 
rad snabba och betydelsefulla framsteg. 
Alla och envar ha givits lämpliga till
fällen och möjligheter att utveckla sin 
medfödda förmåga till största möjliga 
höjd. Denna förmåga jämte individens 
rent mänskliga, värde —  icke förmögen
het och samhällsklass -•— är avgörande 
för personlig framgång.

De små röda skolhusen, vackra min
nen från min barndom, såväl som de 
moderna efterträdarna, stå som tappra 
vaktposter över hela vårt land.

(Övers. fr. eng. manuskriptet av Alfr. 
Lustig.)

Moderna gardiner 
och

gar dinupp sättningar.

Carl A. Pettersson,
O  r s a.

11



ORSA SKOLTIDNING

Som pälsjägare i Canada
i i .

(Forts. fr. n :r 3.)
När jag kom hit, slog jag mig ner i 

en gammal stuga, som en fiskuppköpa
re byggt, invid en sjö några mil från 
Tieket Portage. Fiskhandlaren hade ett 
upplag av nya fisklådor. De var nu 
ingenmans, så jag byggde den här fina 
stuga.n av dem. Stugan ligger mitt i 
stråkvägen för de indianer, som arbeta 
för byteshandlarna. De föra matvaror 
o. d. med sig till skogarna och komma 
tillbaka med skinn. På den vägen måste 
de bära kanoterna 37 gånger. Två 
gånger i veckan får jag post, som de 
lägger i en låda vid vägen, och ibland 
kommer de in oeh hälsar på.

Båten fick jag av vår granne från 
Manitoba. Han bor förresten 9 eng. 
mil härifrån. Motorn köpte jag av en 
engelsman. Ibland skjutsar jag india
nerna över sjön, och då får jag alltid 
olja till motorn. På de här åren har 
jag inte köpt. mer än två kannor olja.

Trakten här liknar Skavåsskogen. 
Men det vimlar av villebråd; björn, älg, 
bäver, räv av alla arter, utom viträv, 
mård, utter, mink, lo, järv och mysk- 
råtta (bisamråtta eller sibetråtta). På 
slätterna finns en släkting till kronhjor
ten med mycket långa horn och med 
särdeles gott kött. Vi kallar den elk. 
Och fisk ska vi inte tala om. På våren 
kan du gå torrskodd över ån, om du är 
kvick i fotterna. Gäddorna står då så 
tätt, att du kan springa på deras ryg
gar. Men det är en hal bro. Längre 
upp i bäcken finns en annan fisk. Soc
ker kallar vi den. Den påminner när
mast om id. Den är tjock och fet och 
en halv- meter lång. Så tätt simmar

Omkring 2,000 fiskar, som hängts till 
torkning. (Bjes Anders längst t. höger.)

P O J K K L Ä D E R
TREN C -C O A TS  
G O LF B Y XO R  
K O STYM E R  
JAC K O R .
V ä lj de rätta m odellerna 
som  pojkarn a  gilla hos

H A N SSO N S -  O RSA .

A n d e r s  L u s t ig  b e r ä t t a r

fisken, att man bara behöver plocka den 
med händerna.

Där vid bäcken har jag legat tre vå
rar å rad och tittat på den finaste av 
alla fiskare, Nalle själv. Det är björn
far, som står där mitt ute i bäcken. 
Jämt och säkert som urets tick-tack går 
hans ena ram ner i vattnet, upp i mun
nen, en liten släng, och fisken ligger på 
stranden. Björnen biter endast ett yt
terst litet stycke under huvudet på fis
ken, innan han slänger upp den på 
stranden. Där ligger den sedan och 
sprattlar till solnedgången. När Nalle- 
far kastat upp en ansenlig mängd fis
kar, flyttar han sig ett tiotal meter och 
fortsätter fisket där. Därpå flyttar han 
sig igen. Slutligen går han upp ur vatt
net, lägger upp fisken i prydliga högar, 
ungefär en halv m. höga. Så får den 
ligga, tills den blir lagom sur. Då kom
mer hela björnfamiljen och hämtar den 
till boet i skogen.

Jag jagar allt möjligt, mest myskråt- 
tor. Myskråttan lever vid åstränderna, 
där den äter sjögräs och fisk. På stran
den gräver den upp högar av jord till 
bo. Men det är i vattnet man sätter ut 
fällor för dem. Fällorna gör man av 
alkäppar, som man spjälkar i ena änden 
och fäster där snaran. Käpparna sticker 
man ner framför boet. Jag brukar sätta 
ut så där en 25 spön i rad. Råttan föl
jer alstammen, när hon ska upp och 
andas. Men hon kan inte komma upp 
utan tvingas att stanna under vattnet 
och drunknar, eller också fastnar hon i 
fällan. Man kan sedan gå och vittja 
fällorna, så ofta man vill. Köttet är 
mycket läckert, men det är för skinnets 
skull man jagar dem. Råttorna jagar 
jag på våren. På hösten jagar jag räv. 
Jag minns den första silverräven. Det 
skinnet fick jag 105 dollars för, men så 
var det också ett fint skinn. Längre 
tfram på vintern blir det utter, lo och 
mink, som får släppa till livet och skin
net. Och så björn förstås. Jag har 
väl skjutit sådär en 20 björnar.

En gång, när en björn hade fastnat i 
en sax med ena ramen, ville jag inte 
skada skinnet genom att skjuta den, utan 
jag smög mig fram mot den för att slå 
den med en liten huntingyxa. Just som 
jag skulle slå till, gjorde björnen ett 
kast, men i samma ögonblick tvärvände 
jag, så att den starka björnramen kra- 
sade nerför mitt ena ben. Min nya 
owerall skyddade mig. Jag blev inte 
rädd då, men när jag kommit ett stycke 
på hemväg, kändes det plötsligt, som 
hade en hand strukit mig i nacken upp
åt huvudet.. Jag kände, hur vartenda 
hårstrå reste sig på ända, och det fort-

4

Indianen Tobacko, som studerat vid 
högskolan, men vände tillbaka till 

urskogen som pälsjägare.

satte ända fram till pannan. Hatten 
halkade åt sidan, så jag måste ta fast 
den. Ja, du skrattar du, men det är 
dagsens sanning. Det var väl nerverna, 
som spelade mig ett spratt. Men rädd 
var jag inte. Jag har också alltid haft 
lyckan i sällskap.

Två gånger har ledarhunden räddat 
mitt liv. Jag har nämligen 5 draghun
dar. Jag skulle vara så snäll mot dem 
och timrade dem nya fina kojor. Men 
där fick jag aldrig in dem. På vinter
morgnarna utmärker fem upphöjningar 
i snön var mina trogna kamrater sover. 
När jag ropar, ruskar de av sig snön 
och kalasa med god aptit på den sura 
fisken, som är deras bästa mat.

En gång ville jag tvinga hundspannet 
att ta genvägen över viken, som frusit 
till. Ledarhunden vägrade envist. Då 
tog jag piskan, men han lydde inte. 
Jag kommenderade: »Du har att gå!» 
Han såg på mig, tog ett så hastigt 
språng att jag med knapp nöd hann 
med på släden. Isen krossades som glas, 

(Forts, å sid. 16.)

Bävskinn utanför engelsmannens hem.

För fönsterinsättningen:
Prima fönstervadd

Fönsterremsor och 
Tätningslist

Fönsterputsmedel.

Hedins Färghandel
TEL. 155 .
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Den 10 ang. 1936 fyll
de f. folkskollär. II. L. 
Larsson 70 år. Hög
tidsdagen tillbringade 
jubilaren i Ödarv, där 
han uppvaktades av 
bl. a. dessa forna ele
ver.

Hur många barn blir det i Orsa-skolorna 
under de närmaste åren?

Nuv. Antalet barn i resp Nuv.
Skolområde skol- avdelningar läsåren antal

form 36—37 37—38 38—39 39—40 lärare

Kyrkbyn, folkskoleavdelningen .......... .......... A 121 118 108 107 4
D :o småskoleavdelnir/gen .............. 37 42 44 40 2

Trunna, småskola ................................. .......... b 12 11 10 9 1
Hansjö, folkskoleavd.............................. .......... A 91 87 86 84 4

D :o  östra, småskoleavd.................. .......... b 9 10 9 9 1
D :o mellersta, småskoleavd........... .......... b 11 9 8 9 1
D :o  västra, småskoleavd. .......... ...........  b 17 18 17 18 1

Staekmora, folkskoleavd...................... ...........  B i 48 53 46 33 2
D :o småskoleavd............................... .......... b 9 7 6 8 1

Orsbleck, småskoleavd........................... ..........  b 16 8 5 4 1
Heden, småskoleavd.............................. ...........  'b 3 3 7 7 1
Slättberg, folkskoleavd.......................... .......... B l 30 43 46 33 2

D : 0  småskoleavd............................... ........... b 11 8 7 13 1
Oljonsbyn, småskoleavd. ...................... .......... b 14 16 13 15 1
Kårgärde, folkskoleavd.......................... .......... Bi 37 38 28 28 2
Holen, småskoleavd............................... ..........  b 13 13 16 14 1
Torrvål, folkskoleavd............................. .......... B i 14 39 31 35 2

D :o småskoleavd.............................. ...........  b 12 18 15 13 1
Åberga, folkskoleavd.......................... . ............  b 2 14 11 12 13 1

D :o  småskoleavd............................... ...........  b 4 9 10 13 1
Hornberga ............................................. ...........  Di 11 10 11 11 1
Nederberga, folkskoleavd. .............................  b 2 20 19 14 12 1

D :o småskoleavd...........................................  b 4 6 8 9 1
Rosentorp .............................................. ...........  b 3 O 5 4 4 1
Emådalen ............................................. ............ D i 5 5 8 8 1
Tallhed .................................................. ............ Di 8 7 7 7 1
Myggsjö ......................................,.......... 7 7 12 12 1
Untorp .................................................. ............ D l 3 3 5 5 1
•Skattungbyn, västra, folkskoleavd. . ...........  Bi 37 40 52 47 2

Duo västra, småskoleavd................ ...........  b 14 9 10 11 1
D :o östra, småskoleavd.................. ...........  b 16 15 11 7 1

Kallmora, folkskoleavd........................ ...........  B2 24 27 26 26 1
D :o småskoleavd...........................................  b 12 10 15 13 1

Torsmo .................................................. ............ b 3 5 5 5 5 1
Gravberg .............................................. ............ D i 6 6 4 4 1

Sum m a35 skolor 737 742 716 ©86 47

Det är en kommitté inom folkskolestyrelsen, som gjort den utredning, vilken ligger 
till grund för ovanstående tabell. Kommittén föreslår, att Hansjö mellersta småskola, 
Untorps mindre folkskola, Rosentorps folkskola, Torsmo folkskola och Gravbergs mindre 
folkskola skola indragas. Den föreslår även att Or sblecks ooh Staekmora småsko
lor skola sammanslås till en läraravdelning. Folkskolestyrelsen har fått del av kommit
téns rapport och förslag, men har ännu inte behandlat frågan.

Beteckningarna för skolformerna .betyder: A =  att varje årsklass har en lärare, 
B l =  att en lärare undervisar 2 klasser, B2 =  att en lärare undervisar 4 klasser, 
B 3 =  läraravdelningen omfattar alla sex klasserna, men ordnat så, att intagning sker 
blott vartannat år (ena året blir det första, tredje och femte klasserna, andra året 
andra, fjärde och sjätte klasserna), D i =  alla sex klasserna men intagning vartannat år.

Trettiofem minuter . . .
(Forts. fr. sid. 6.)

/Vår dagliga gymnastikträning som försig
gick på en idrottsplats nära förläggningen 
utgjorde en samlande, stärkande och i all 
synnerhet regelbunden avvikelse från efter
middagarnas jäkt. Träningen bedrevs 
ytterst allvarligt och intensivt. Vi dirigera
des från en högtalare och i varje led fanns 
en kontrollant som ögonblickligen slog ned 
på den som eventuellt gjorde ett fel. Det 
blev räfst ooh rättartmg och vederbörande 
fick lova dyrt och heligt att inte göra om 
malören. Då dagen för uppvisningen kom 
var truppen också så väl trimmad ooh sam
övad som gärna kunde tänkas och en sista 
generalrepetition dagen före stärkte säker
heten ooh självförtroendet ytterligare. Detta 
till trots härskade rätt stor nervositet, då 
vi efter tävlingarna i olympiastadion lör
dagen den 8 augusti väntade /på entré. De 
svenska flickorna skulle först ha sin upp
visning odh därefter skulle den manliga 
truppen marschera in. Där vi stodo upp
ställda i jättelika gångar under stadions 
åskådarläktare, kunde vi varken se eller 
höra något av flickornas uppvisning. Vi 
undrade hur det gick för dem, väntade 
länge och väntade igen. .Som det tycktes 
efter en evighet kommenderades marsch 
från teten. Nu gällde det alltså att föra 
de svenska färgerna med den äran, att hålla 
takten, att kunna u.ppvisriingsprogrammet. 
” Sträck på er pojkar, stadion är fullsatt” , 
uppmanade en av ledarna just innan vi

I  stadion strax efter maratonstarten.

M a tva ro r
S p e c e r ie r
M anufaktur

Per Wikners Diverse-
handel — Holen.
E t a b l e r a d 1 8  8 0.
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ORSA SKOLTIDNING
Permanentondulering 12:—

med den nya prisbelönta Realistic- 
apparaten,

Göta Liljas Damfrisering
Telefon 306.

Byggnadssnickerler, 
Butiksinredningar, 
Trappor m. m.

Telefon 78.

Låt reparera SKODONEN
hos

E . NORUNG.
Omsorgsfullt arbete. Moderata priser.

R a k n in g  o ch  
klippning

utföres om sorgsfullt och  billigt.

A. STEN BERG
T  runna.

Låt renovera
Eder bil hos oss, vi utföra alla arbeten 

noggrant och billigt.

D r a  Motor i l e k .  Verkstad
T e l e f o n  2 8 .

DALAMÅLNING I AN TIK STIL
utföres omsorgsfullt till 

humana priser.

O  rsa Lackeringsverkstad
Tei. Verkst. 265. ORSA. Bost. 136 a.

AL6. PETTERSSONS
Sadelmakeri. - Tapetserareverkstad. 

Telefon 164.
Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser på beställning. 
Obs . !  Korkmattor inläggas. 

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

Erik W esström
U t f ö r

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

Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstelefon 119.

Söderbergs
F L I C I v K A P P O R  ooh 
G O S S K O S T Y M E R  
i god sortering.

EMMA OLSSON
ORSA Tel. 125.

krökte in på löparbanorna, Ooh där blevo 
vj på en gång överrumplade av ett bifall 
från publiken, som genast tog bort all ner
vositet. Bortblåsta voro alla onda aningar 
cm de fel vi fruktat vi skulle komma att 
göra, .ja, vi hann faktiskt inte tänka på att
v  trampade på den mark där olympia- och
världsrekorden kommo till, på Owens, Iso 
Hollos, Salminens tegelröda löparbanor. 
Uppmarschen gick över förväntan, genom 
högtalarna runt stadions gräsmatta kommo 
kommandoropen koncisa oc-h säkra: ” Giv
akt, armsträokning uppåt i ett tidmått. 
Nu!”  Det var kusligt tyst i stadion. För
sta rörelsen, andra,, tredje och så kom bi
fallet igen, spontant, medryckande, spor
rande. Vi kände en milliondel kanske av 
den segerns sötma, den glädje och stolthet 
som måste behärska de idrottsmän som vun- 
no segrar i olympiaden. Hela programmet 
var överstökat på trettiofem minuter och 
det var sexhundra glada och lyckliga gym
naster som tågade ut ur stadion i takt med 
musiken och publikens applåder. Man be
rättade oss efteråt att båda truppernas upp
visningar gjorde verklig succé och att det 
hela var en säker seger för svensk gymna
stik. Och det måste det ju ha varit efter
som t. o. m. de svenska tidningarna, som 
•före uppvisningarna inte voro särskilt nå
diga mot gymnasterna, efteråt helt ooh hål
let vände på bladet. Utom Idrottsbladet 
förstås, som gjort det till sin självtagna 
uppgift att försöka göra livet surt för 
gymnastikutövarna. En uppgift som inte 
kan vara varken särskilt ärof ull, lönande eller 
framgångsrik. På kvällen efter uppvis
ningarna voro vi inbjudna till avskedssupé 
och dans på en av Berlins större restau
ranger ooh sällan har väl någon fest för
siggått under så god stämning som den. 
Sista dagen, sista söndagen, voro vi åter i 
stadion till dess vi måste springa därifrån 
för att hinna med tåget. ” Vidersehen”  
vinkade tyskarna, ooh ” vidersehen”  sade 
den lilla flickan, som vi köpte de sista 
tyska ” kuohens”  av. 'Så ångade tåget iväg 
från Berlin och vi måste följa med, fastän
vi helst av allt hade veiat stanna kvar.

Sigvard Lorenz.

Svampar I Orsa.
(Forts. fr. sid. 2.)
Och där lyser det vitt, bestämt en 

champinjon. Skivor har den, men all
deles vita, det verkar misstänkt, cham
pinjonen hör jn till svartskivlingarna, 
och det här exemplaret som vi hittat är 
stort som en tvåkrona i hatten, då bor
de skivorna åtminstone ha antagit en 
rodnande ton, senare svartna de. Den 
luktar inte gott heller. Den luktar rå 
potatis eller källare. Och champinjo
nen som luktar så gott! Hurudan är 
foten, den slutar ju med en lök! Ånej, 
inte låta vi lura oss, det här är den 
vita flugsvampen, Sveriges giftigaste 
svamp. Den kasta vi långt bort. Där 
ha. vi bestämt en stolt fjällskivling. Så 
vacker hatten är med sina granna fjäll. 
Men var är den höga foten med sin 
lösa ring? Den här växer ju alldeles 
intill marken. Och vad nu då, den har 
ju inga skivor under utan fullt med

Kaffe för finsmakaren

HELLSENS SPECI AL
Tel. 106.

— Undvik bötestian! —
Köp Eder cykellykta hos undertecknad! 
Försäljare av BOSCH-, LO HM AN- och 

MASTE R-belysningar. 
Glödlampor. Batterier.

HARALD ERIKSSON. — Tel. 156.

Tel. 171 a och 117 b.

V älsorterat lager av
H YVLA D E och OH YVLADE
T R Ä V A R O R .  
TO R R  FYLLN AD SSP å N. 

Timmer uppköpes till dagspris.

G o lfb y x o r
för pojkar 
i stor sortering

BERGLINDS — ORSA.
V! T IL L V E R K A  A LLA  SLAG AV

S N I C K E R I E R
såsom DÖRRAR, FÖNSTER, 
TRAPPOR, BUTIKSiN RED -  
NINGAR, MÖBLER m. tn. 
till imycket fördelaktiga priser. 

ETT S T IL F U L L T  OCH VÄLGJORT  
A R B ETE G A R A N T E R A S !

Kallholsfors Snickerifabrik
A. Berglund.

Tel 37 Mässbacken. Tel. 37.

C E N T R A L B O D E N
(Bazar & Kortvaruaffär) Tel. 298. Orsa.

Torgväskor (s. k. bitväskor, äkta skinn 
2:95, 2:35. Kuiddstopp, (Kapok) pr 
kg. 1: 50. Flickklädwingar, i ylle till 
6 : —, 5 : —, 4 :50, 4 : —, 3 :50 . Da«n- 
klädningar, i ylle, 16 : —, 1 5 :—, 14 : —, 
13:—, 10:50. Damjumpers i alla möjliga 
prislägen. Daimlinnen & Damtröjor, 
0:95, 0:75, 0:55. Tändstickor, pr 10 
pkt. 1 : —. Toalettpapper, pr 5 bunt. 
0: 45. Klädhängare, pr 1 /2  dutsin 0: 25. 
L E K S A K E R , i rikhaltigt urval, och till 
enastående billiga priser.

Edra plåtar och films
får Ni framkallade, 
kopierade och för
storade under fack- T o n n i n n O  
mäsisig garanti hos | q M|j j ä r l  w

Platsens enda special
affär i allt fotografiskt

De erkänt vackraste vyerna över Orsa 
med omnejd finnes hos T E G M A N S .

Till hösten!
SKIN N K LÄ D ER  efter mått.
SPO R TA RTIKLA R.
GRAMMOFONSKIVOR.
Cyklar vinterförvaras.

Lifs Sportaffär
T E L . 281.

14



ORSA SKOLTIDNING

Hemvist för turister
—  utflyktsmål S
för o r s a b o r  ^

Brandts Vilohem och Pensionat
Rikstelefon 173.

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

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

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata priser.

Grevgårdens Matsalar
Gott bord. Förnämligt matställe. 
Innehavare: ANNA PETTERSSON. 

Telefon 132.

i i r i f l
R EKOM M ENDERAS.

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

vid begravningar och andra tillställningar. 
MÄT/r 1D S L\ A GKOR DDERIN GA R .

Fryksåsgårdens
fest- och familjemiddagar

r e k o m m e n d e r a s .
Tel. 255 a.

FRELINS KO NDITORI
Tel. 27.

B a d  ä r  h ä lsa
Mässbackens Badhus

DAM ER: Fredagar kl. 5—6 em. 
H E R R AR :  Lördagar kl. 5—8 em. 
Andelsägare erhålla badkort till 

nedsatt pris.

yini»l i Uansiö
hålles öppet:

FREDAGAR 5—3 för DAMER. 
LÖRDAGAR 4—9 för HERRAR.

Beställningar mottagas. Tel. 145 b.

Badhuset i Hoten
hålles öppet

L Ö R D A G A R  K L .  4—9 E M.
Beställningar av skolbad tel. Holen 25

E. NILSSONS 
Skrädderi
REKOM M ENDERAS.

små taggar, å, det är fjällig taggsvamp, 
nå då ta vi den med oss ändå. Där ha 
vi en rödbrun svamp, en skivling, en 
sprödling, den har mjölksaft som sipp
rar fram mellan skivorna. Då är det 
en riska. Smaka om den är mild. Oj, 
oj, den bränner som eld på tungan. Det 
är pepparriskan. Men vi ta den med 
oss ändå, men bara detta exemplar, och 
av det använda vi endast små, små 
smulor som krydda åt de övriga blan
dade svamparna. Kremlor och riskor 
tillhöra sprödlingarna, De äro de en
da svampar vilkas fot kan plockas sön
der i smulor precis som en ost, och inte 
rispas upp i trådar. Lätta att skilja 
från andra och lätta att skilja från 
varandra, därför att kremlan alltid är 
torr och riskan alltid innehåller saft, 
mjölk, blodröd, svavelgul, vattenklar 
eller lilafärgad saft. Sprödlingar med 
mild smak äro ätliga och nästan alltid 
delikata. Där står ju en blåmusseron, 
senhöstens bästa matsvamp. Violett och 
vacker. Skivorna äro bruna, foten 
har också solkats av nedfallet brunt 
sporpulver. Brunt? Men blåmussero- 
nen hör ju till vitskivlingarna, fastän 
den har blå skivor. Javisst, och den 
här är en brunskivling, lukta genast på 
den, hu, vilken stank, den luktar ju 
kamfer, det måste vara kamferspindel- 
skivling. Ja, mycket riktigt, där sitta 
i hattens kanter rester efter ett spin
delnät. Oftast är bara. lukten av svam
pen tillräcklig att klassificera den. Blå- 
musseronen luktar ungefär som kokt 
kött. Där står en stubbe, som är all
deles översållad av en koloni små svam
par. Hatten är gul, på foten sitter en 
ring, duger svampen? Ja, det gör den. 
Alla stubbsvampar med ring på foten 
duga bra, men man nöjer sig med hat
ten, foten är en smula träig. Denna 
regel om stuhbsvampar är bra att min
nas. Den har inga undantag, men å 
andra sidan finns det stubbsvampar 
utan ring, som gå att äta. Som det är 
ett krångligare kapitel, kunna vi tills 
vidare nöja oss med de ringförsedda.

Svampkun.skapt, eller mykologi som 
det vetenskapliga namnet lyder, är ett 
omfattande ämne, men det är intres
sant, roligt och nyttigt. Och svamp är 
mycket användbar nr gastronomisk 
synpunkt. Man kan äta en verklig fest
middag uteslutande tillagad av svamp: 
Inlagd svampsill och pickles etc. på 
smörgåsbordet, fiskkroketter på brand
gul flugsvamp (förvälld tre gånger), 
biff av oxtungsvamp eller fårticka samt 
som avslutning någon syltad svamp, 
t. ex. sandsopp. Jag märker nu att 
jag glömde svampsoppan av biand- 
svamp och smaksatt med foten av stolt 
fjällskivling samt kryddad med peppar- 
riska.. Svampbröd hör till smörgåsbor
det och svampsoja till »biffen». Skri
ver man så inbjudningskorten till mid
dagen med bläcket från ett gammalt 
upplöst exemplar av fjällig bläck- 
svamp, så kan ingen säga annat än att 
det var en ordentlig svampmiddag. Jag 
har själv varit med på en sådan middag 
och kan endast säga att den var utsökt.

H. Gylling.

Till marknaden!
Rikhaltig sortering i 

Svensk frukt.
Rotsaker av alla slag. 
Holländska blomsterlökar. 

O. LINDQVISTS, Blomsteraffär. 
T el. 92 och  120.

FÄ RG KRITO R, 10 öre pr ask.
PENNA m. skruvstift o. gummi 10 öre. 
RESERVO ARPEN N A , 45 öre pr st. 
BOKPÄRM, utmärkt för skolböcker, 

50 öre.

Musik- &
Missionsbokhandeln.

För hösten o. vintern
HATTAR - MÖSSOR
ISKINN i alla prislägen.

M o d e a t . e l j e n
Orsa. Tel. 286.

FÄRSKT, G O T T  BRÖD  
D A G LIG EN

Hällebergs Bageri
Tel. 47 .

Skoreparationer
utföras om sorgsfullt och  billigt.

E. B E R G M A N ,  TR U N N A .

Renovera Eder CYKEL
hos

E. HELLSTRÖM S Rep.-verkstad. 
Däck, Lyktor samt övriga delar i lager. 

Tel. 217.

Köp charkuterivarorna

Filialen 2 3 3 .

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

För höstens o r ie n te r in g a r
rusta Eder hos oss

Silvakompasser, 
Kartfodral m. m.

N Y A  J Ä R N H A N D E L N  
Tel. 25 2 .

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

ORSA RINGCENTRAL
Telefon 299.
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ORSA SKOLTIDNING

Å K  L A G L IG T  ____________________
Köp A .S .E .A  och BOSCH-cykelbelysningar. Ficklampor och 
Batterier.
Jakt - Spcrtartiklar. - Silvakompasser. O b s . !  N y m odell.

BIRGER O LS SO N S JÄRNHANDEL

Var rädd om ögonen!
Har barnen ögonbesvär, 
dröj ej att rådfråga 
läkare. Förordar läkaren 
GI1ASÖGON köp dem hos

'TPIL som exP- glasögonrecept
Å IO *  iJ y  korrekt och billigt.______

Resultatet av riksdagsmannavalet i Orsa söndagen den 20 sept. 1936.
(För jämförelse är medtagna även siffrorna för riksdagsmannavalet 1932.1

Valdistrikt Arbetare
partiet Högern Bondef. Folkpartiet

1932 1936 1932 1936 1932 1936 1932 1936
Orsa södra ........ .. 302 408 31 49 222 246 139 133

325 
| 269

327 36 30 25
106

76 84
125

60
236 48 30 128 36

Skattungbyn . . . 83 19 25 110
Orsa mellersta . .. 417 496 258 263 40 48 129 172

Kommu National- Nat.-soc. Sarnman- 
Kilbomare . , socialister arb.-partiet lagda anta-

Furugård Lindholm let röster
1932 1936 1932 1936 1932 1936 1936 1932 1936

84 116 —  — — 6 _ 778 958
61 57 — 14 — — — 531 564

144 38
67 9 — 1 1

6 692 470
319

105 73 — 17 1 — 7 949 1076

Som pälsjägare . . .
(Fwts. fr. sid. 12.)

Han visste, att isen var för tunn. Jag 
klappade honom och sade: »Aldrig mer 
ska du behöva smaka piskan!» Och det 
löftet har jag hållit.

Hare, säger du. Jag brukar om 
kvällarna ställa mig här utanför på sti
gen, som leder ner mot sjön. Här har 
hararna sitt sträck. Så fort jag hinner 
Jadda bössan, kan jag skjuta. Man be
höver öva upp träffsäkerheten. På 
morgnarna samlar jag ihop hararna. 
Det brukar bli en bra hög. Och så 
bränner jag upp dem. Det är bara på 
hösten som jag gör mig besvär att ste
ka någon. Annars är älgkött min bästa 
mat. Vi vita ha egentligen inte rätt att 
skjuta mer än en älg om året. Men på 
de här åren har jag inte sett jaktpoli
sen mer än en gång. Då bjöd jag ho
nom på mitt sista älgkött. Jag talade 
om för honom, att jag skulle skaffa nytt 
förråd dagen därpå. »Ja, gör det du, 
Ånders, men inte så vi ser det!» Dagen 
därpå tog jag tre älgar i närheten av 
stugan. Två grävde jag ner i en snö
hög utanför stugan. Den tredje häng
de jag upp i en yvig gran, där den höll 
sig utmärkt. Jag är för resten aldrig 
ensam om mitt byte. Alla indianer vet, 
att de inte behöver släpa kött med sig 
från sina jaktmarker hem till staden. 
När de kommer, ger jag dem bara en 
förskärare, och så vet de, var köttet 
hänger. De tar aldrig mer, än de be
höver.

Runtom stugan har jag trädgård med 
potatis och grönsaker. Och du ska tro, 
att det växer. Morötterna blir som ro-

Till Marknaden
köper Ni bäst o. billigast KLÄNNINGAR  
i ylle fr. Kr. 10: till högre pris. DAM
HATTAR, FL IC K - och G OSS MÖSSOR, 
KJO LA R, JU M PERS, HANDSKAR, 
VANTAR, VITA HUVUDDUKAR med 

silkesfrans i rikhaltig sortering hos

K . J. Dahl - T el 191
Damkonfektjon och Garnaffär.
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vor. Jag skrev till Lind Hans en gång 
och fick rovfrö i ett kuvert från Orsa. 
Se’n odlade jag frö själv. Indianerna 
äro förtjusta, när de få ta ett fång ro- 
vor med sig. Men de ha tillräcklig bör
da av en rova. Och tänk dig! De har 
börjat anlägga små trädgårdar själva. 
Ja, jag måste ju erkänna, att det är 
min förtjänst.

Mjölk finns inte att få annat än kon
denserad. Den är billig och bra och 
kostar mig ungefär 8 dollar om året.

Ibland längtar jag efter fågelstek. 
Då passar jag på en vårmorgon. Tjäder 
och orre finns inte men en släkting till 
dem, som är något mindre än orren. De 
sitter i björken här utanför. Är jag 
klok, siktar jag på den understa. Den 
här bössan smäller inget nämnvärt, så 
jag kan plocka hela skocken, om jag vill. 
Tar jag den översta först, så trillar den 
ner och skrämmer de andra.

Ja, så går vintern. På kvällarna spän
ner jag ut skinnen och packar ner dem i 
stora lådor. Jag säljer dem sedan i 
T. P. Dit kommer då skinnhandlare 
från alla håll och köper och prutar. De 
första åren gick det bra. Men 1933 
fick jag bara 20 cent för ett bisamskinn. 
Det är inte mycket.

På somrarna har jag det som en 
stockholmare på semester. Jag ligger i 
båten och njuter av friheten. Ibland 
hälsar vi på hos varandra ett par dar. 
En gång, när min kamrat var hos mig, 
så sa han efter två dar: »Nu får du sä
ga, vad du vill, men nu trivs jag inte 
längre.» —  »Det var bra, du sa det 
själv, annars hade jag bett dig fara!» 
Man blir så van vid ensamheten, att 
man fort tröttnar på sällskap, även om 
det är ens bästa vän.

T O R S D A G A R
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En jul fick vi inbjudan till en kam
rat, som bodde flera eng. mil härifrån. 
Han hade bakat kakor och en extra god 
pastej, lät han hälsa. Yi spände för vå
ra hundslädar och gav oss iväg. När vi 
kom halvvägs, där vår värd skulle möta 
oss, fann vi en lapp fäst vid en gran. 
»Nu är det bäst ni vänder, för det är 
slut på det goda! Ni skulle ju komma 
på julafton», läste vi. Vi såg på 
varann och brast i skratt. Vi hade båda 
två räknat miste på en dag. Men vände, 
det gjorde vi inte. Vi hade en trevlig 
jul ändå vi tre.

1930 blev det guldrusning här som på 
andra ställen. Tre engelsmän kom hit 
upp för ett bolag i Staterna. Jag skjut
sade dem runt sjön, och de gjorde in
mutningar. Varje claim kostade 10 dol
lar. Min kamrat och jag hjälpte dem 
för tre dollar om dagen och allting fritt. 
De var förfärligt lata. Tre vårar å rad 
kom de hit, men något guld fann de inte. 
Koppar och silver finns ju, men det lö
nar sig inte att ta vara på. När de for, 
lämnade de en mängd nyttiga saker 
kvar. De behövde ju inte betala dem 
själva.

Ja, så svunno tio år hän. Priserna på 
skinn sjönk oerhört. Då beslöt jag mig 
att resa hem till Sverige. Det var med 
saknad jag lämnade min egen lilla vrå 
i vildmarken. En engelsman köpte den. 
Visst trivs jag bra här hemma, men ar
betet är så mycket tyngre här. Kanske 
att jag reser tillbaka igen. Men jag ska 
då göra färdigt odlingen först, som jag 
börjat på med, slutar Bjes Anders sin 
skildring.

Det har blivit sent. Men länge efter 
se’n han gått, sitter jag och lyss till su
set i träden utanför. Det är, som sutte 
jag ännu i stugan i vildmarken, där in
dianen tassar omkring på mjuka mocka- 
siner och ensamheten är det bästa säll
skapet. Hanna Belin.
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