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ORSA SKOLTIDNING

ORSA EVENGELIS-LUTHERSKA 

MISSIONSFÖRENING
Orsa Evangelisk-Lutherska Mis

sionsförening har nyligen firat sitt 
7O-års jubileum. I den till jubileet
utarbetade berättelsen över förening
ens verksamhet under de gångna 
åren finnas en hel del intressanta 
uppgifter, som säkerligen kan in
tressera många orsabor. Vi ha för
denskull här gjort några utdrag ur 
7 O-år sberättelsen.

”Lovad vare Herren, som gör under bland 
människors barn! Han har sänt hunger i 
landet icke efter bröd, utan efter Guds 
ord,”  jublade en, som var med på 1850- 
lalet.

I Stockholm växte skarorna, som samla
des i Betlehemskyrkan, där Carl Olov Ro- 
senius predikade. Guds Ande verkade med 
ordet, så att människor blevo födda på nytt, 
Gud hade sänt väckelse. Han sände ock 
utvalda redskap, vilka förmedlade den
samma i landet.

År 1864 kallades Reihold Grape till Orsa 
som folkskollärare, organist och klockare. 
”Han kom så långt ifrån”, sade Hassis An
na” , att solen där en tid på året ej går ned.”

I Stockholm hade den unge läraren tidigt 
ryckts med i den andliga livsrörelsen och 
missionsverksamheten, som leddes av Ro- 
senius m. fl. Nitisk för Herrens sak trädde 
han i Orsa omedelbart i verksamhet och 
blev snart ledande bland nyvaknade mis
sionsvänner. Till arbete för Guds rike sam
lades dessa ofta i hemmen. För att sam
mankomsterna skulle få den andliga vinst, 
varefter medlemmarna trängtade, behövdes 
en ledare. Till tjänst med ordet och sången 
trädde Grape in till välkommen ledning. 
Till stöd för Evangeliska Fosterlandsstiftel
sens verksamhet hjälpte Grape med sin fru 
fram en syförening även i Stackmora. Där 
hade de den duktiga soldathustrun Blom, 
vilken omtalas för sitt nit att gå från gård 
till gård och tigga ull för syföreningen. Med 
hänförelse arbetades i många år. Det andli
ga livet uppenbarade sin karaktär av inbör
des kärlek och sammanslutning.

År 1876 begynte ungdom i Skattungbyn 
samlas att höra Guds ord, vilket det året 
förkunnades av Rudbäck, en bonde från 
Ore, olärd men väl förtrogen med Den He
liga Skrift. Den Heliga Andes kraft uppen

TRYCKSAKER
för ALLA ÄNDAMÅL. 
Omsorgsfullt utförande. 
Snabb leverans.

BECKMANS TRYCKERI, ORSA.

barades. Tårar fälldes över förspilld nåd 
och ett liv i syndens nöjen.

Vid midsommartiden hölls årligen stor
möten i Mora. Liksom Israel fordom drog 
upp till Jerusalem vid högtiderna, så vand
rade stora skaror från Mora och närliggan
de socknar till Mora möte. År 1886 voro 
omkring 3,000 personer samlade. I högmäs
san tjänstgjorde 2 talare, den ene i kyrkan, 
den andre på lämplig plats utanför.

Kära i hågkomst äro dessa tider. När 
samtalet glider in på dem, då strålade den 
gamlas tunna, bleka ansikte upp. Blå-mor 
orkade ej längre gå med liksom i ungdoms
åren, men hon orkade läsa sin bibel och 
stundom någon sida ur Rosenius’ Romare
brevet.

Från 1892 tjänade pastor Ludvig Karlsson 
genom väl genomtänkta föredrag, lärorika 
livsskildringar och berättelser. Sedan 1908, 
då De Ungas Förbund bildades, var han 
denna förenings ordf., tills han 1916 insom
nade genom en hastig död.

Den gamla Ev. Luth. Missionsföreningen i 
Orsa hade begynt upplivas. Sedan kyrko
herde J. Gabrielsson kommit till Orsa och 
blivit den ledande inom föreningen, antogos 
stadgar och valdes styrelse år 1908. Under 
flera år följde livlig verksamhet inom de 
båda samarbetande föreningarna.

Uppväxt i ett hem, där de första väckelse
predikanterna på orten mottogos, fattad av 
den framträdande livsrörelsen, började 
Gabrielsson redan som ung präst deltaga i 
den frivilliga andliga verksamheten. De 
gamla minnas honom från mötena i Mora, 
där präster och lekmän samarbetade, erin
rande sig, huru den unge moraprästen for 
socknarna runt vid Siljan och med sin 
flammande förkunnelse åstadkom i bygder
na en rörelse, som lämnat spår efter sig in 
i våra dagar.
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utgives av Orsa Lärareförening.

Redaktionskommitté:

Hanna Belin,
Erik Bjarling,
Hjalmar Hedman,
Daisy Holton,
Magda Jenner,
Axel Rosén.

Med varma förhoppningar mottogs han i 
Orsa av stiftelsefolket. De predikande lek
männen fingo härbärge i prästhemmet och 
stöd i arbetet. Varm vän till E. F. S., vars 
provinsombud han var i många år, beford
rade han till sin levnads slut med trohet 
och nit dess arbete för Guds rike i hemland 
och hednavärld.

Ödmjuk och anspråkslös, vilade han som 
ett barn på sin Frälsares nåd, längtande att 
få skåda honom i hans härlighet, väntande 
på hembud. Hans sista hälsning från pre
dikstolen var en innerlig maning till sina 
älskade att vara redo, när Herren kallar 
hem.

Sommaren 1855 kom Betty Ehrenborg på 
Näs Annas inbjudan till Slättberg, där hon 
omedelbart kallade barn till söndagsskola. 
Näs Anna fortfor att vara Betty Ehrenborgs 
medarbetare i Stockholm till våren 1857, då 
hon reste hem för att gifta sig med Dord- 
lova Erik, sedan hon ingått i baptistförsam
lingen.

I början av detta sekel kom prostinnan 
Maria B. från Åhl till Orsa. I åratal förtro
gen med barn och söndagsskola begynte hon 
i Orsa arbeta med både syförening och sön- 
söndagsskola. Med den lyckliga gåva, som 
blivit henne given, skildrade hon de bibliska 
berättelserna så levande, att barnens upp
märksamhet fänslades och deras sinnen rör
des, •— så att ögonen stundom strålade av 
glädje och hänförelse, ibland åter fuktades 
av tårar.

Från 1909 till 1938 arbetade D. U. F. med 
söndagsskola.

Bamsyföreningen (Solglimten) bildades i 
Stenberg av lärarinnan Anna Dunell år 
1908. År 1915 fortsattes denna verksamhet 
av fröken Rut Gabrielsson.

Efter mer än 50 års arbete har Stackmora 
gamla syförening upphört, sedan de gamla 
gått till vila. Kyrkbyns syförening är allt
fort i verksamhet. Under dess äldsta tid 
befordrade den E. F. S. inre och yttre mis
sion. Under de senaste åren ha dess in
komster fördelats lika mellan Stiftelsen och 
Svenska kyrkan.

Alltfort ljude bland oss den sanna tonen 
om vårt syndafördärv och om Guds Lamm 
såsom det nödvändiga skuldoffret för våra 
synder!

E. Alb. Johansson.

B r ä n d  K A L K  och 
K A L K S T E N S M J Ö L
av högsta kvalitéer till för
delaktigaste priser erhålles 
från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK.
Mässbacken. — Telefon 21.
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Ida Sterner.

I och med detta läsårs slut avgår lärarin
nan Ida Sterner i Myggsjö efter erhållen la
ga pension. Hon är född i Varola i Skara
borgs län den 28 augusti 1879. Hon var 
gift med handlanden O. G. Sterner, som av
led genom olyckshändelse den 17 nov. 1927. 
Fru S. har tjänstgjort vid olika skolor i 
Venjan, Älvdalen, Våmhus. Inom Orsa har 
hon tjänstgjort som vikarie, tills hon den 1 
juli 1927 valdes till ordinarie lärarinna vid 
Myggsjö mindre folkskola.

Fru S. har under denna tid tjänstgjort 
under särskilda förhållanden i så måtto, att 
hennes tjänsteort har varit den mest av
lägsna och ensliga av alla lärarplatser i 
Orsa. Men hon har dock arbetat med nit 
och omsorg, glädje och energi lör sitt kall, 
sina elever och i gott samförstånd med 
bygdens befolkning, av vilken hon varit 
varmt avhållen.

I sin undervisning har hon nedlagt nit 
och skicklighet och strävat efter icke alle
nast en god undervisning utan även en god 
fostran för barnen, vavmt intresserad, som 
hon är, för höga och heliga mål.

Hennes ställning som lärarinna var krä
vande nog även i så måtto, att hon hade 
tillsyn över de barn, sem voro inneboende i 
skolhuset på grund av de långa skolvägar
na från hemmet. För cem var hon såsom 
cn mor. Ödmjuk och stilla i sitt väsende 
föredrog hon ensamheten väl och hade in
ga stora krav på bekvämlighet och dylikt. 
Besökande gladde hon alltid med en säll- 
spord gästvänlighet.

Det 7-mila avståndet från bygden gjorde, 
att hon ytterst sällan kunde komma fram 
till mera bebyggda platser. Under som
marferierna reste hon vanligtvis till hem
bygden.

När fru Sterner nu avgår som lärarinna 
och lämnar bygden, tacka hennes kamrater 
henne för ett högt värderat kamratskap och 
för synnerlig god gärning i skolans tjänst. 
Detsamma säga också Orsa folkskolestyrel- 
se, föräldrar och målsmän med tillönskan 
om en ljus och lycklig framtid.

Otto Berggren.

HYMN TILL VÅREN
Nu blånar bergen, nu ljusnar natten, 
och sunnan spelar i gran och fur.
Högt över götarnas blanka vatten 
går fågelsången på nytt i dur.

Nu flyktar lätt alla sorger tunga 
fö r  ljumma vindar och lärkans drill, 
och hoppet vaknar hos gamla, unga, 
ty vinterns välde hör minnet till.

Det doftar mäktigt av must och mylla, 
där bonden knogar med skäppan full 
och sår den säd, som en dag skall fylla 
hans tomma lador med skördars gull.

Vi går mot soliga, varma dagar, 
mot ljus orh grönska som vårar förr.
Det lövas redan i hult och hagar; 
snart blommar häggen vid stugans dörr.

Välkommen vår till min hembygds dalar! 
Allt vänt och fagert till liv du väckt.
I Floras rike, i skogens salar 
man kan förnimma din andedräkt.

*

Välkommen vår, som vi alla bida 
. en glädjens, fredens och folkens vår  —  

då mänskligheten har glömt att strida 
och frid och endräkt på jorden rår!

EINAR NORDLAND.
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F L O T T*
N  I N G ,

Foto: C. W. Esseen. 
Axel Rosén.

Text: D. H.
Under den korta tid, då vårens smältvatten fyller åar och bäckar med 

virvlande vattenmassor, ha flottningsmännen bråda dagar.

Det virke, som skall flottas, har under 
vintern lagts upp i stora vältor längs vat
tendragen. Dit komma nu tummare för att 
mäta och kvalitésätta varje stock och 
stämpla den med ägarens flottningsmärke.

En ”strölagd” välta i väntan på våren. 
Det tummade och märkta virket frilägges 
i en glesare välta för att torka så mycket 
som möjligt.

Så snart flottleden är isfri, vältas timret 
utför strandbrädden. Det sjunger i stoc
karna, då de slå emot varandra och med 
skyhöga stänk plumsa i vattnet.

Så flyter virket fram i ändlösa massor, 
vaktat av länsar och påpassliga flottnings- 
karlar på sin mångmila färd mot havet, 
sågverket eller massafabriken.

Finge timret handlöst störta sig utför for
sar och fall, skulle stockarna slås sönder. 
Den risken undvikes genom att

man kringgår hindret med en timmerränna. 
Men en ränna är dyrbar att bygga och un
derhålla,
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Några flottningsmärken 
som man ofta ser i Orsa:

Bergslagets. Korsnäsbolagets.

Att lossa en sådan ”timmerbröt” är ett 
mycket svårt och farofyllt arbete. Men 
genom viga och orädda flottningskarlars 
gemensamma ansträngningar skingras snart 
bröten.

Och så lotsas stockarna vidare. En fl ~ 
tare får tydligen inte vara rädd för att 
bli våt om fotterna. Många gånger kan 
han nog — som mannen på omslagsbilden 
— tömma vatten ur stövlarna.

111 i  u  III

D A J k X

Men trots all strömrensning kan det ändå 
ute i den över bräddarna fyllda ån finnas 
en buske eller landtunga, mot vilken ett 
par stockar fastna.

Observeras inte sådana fastnade stockar 
i tid, kan mot dem snabbt tornas upp en 
väldig bråte.

Till sist kommer strandrensningen, den s. 
k. rumpan, farande utför varje flottled. 
Trots länsar och vakter ha ändå många 
stockar smitit från den rätta leden.

Vid båthuset blir det ett rörligt liv, då 
alla båtarna efter avslutad flottning dras 
upp på land.

därför sprängas och utjämnas numera stu
pen, och flottlederna rensas under lågvat- 
tenstider så fria som möjligt från allt, som 
kan hindra stockarna på deras väg.

Men inga rymningsförsök lyckas. I alla 
vrår och gömslen bland buskarna i över
svämmade ängen gå strandrensningsmän- 
nen och leta för att kunna föra alla stoc
karna ned till

”skiljet” eller sorteringsverket, där stoc
karna allt efter sina olika märken ledas in 
i skilda fack.
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H. L. LARSSON DÖD. L I T T E R A T U R .
BORG-LILJESTRÖM: Folkskolans djur-

bok, av vilken första delen, avsedd för folk
skolans 3—4 klass, har utkommit i sin an
dra upplaga, och den andra delen, avsedd 
för 5—7 klass, har utkommit detta år å 
Lindblads förlag.

Den första delen omfattar Sveriges djur
värld och är rikt illustrerad och fängslande 
skriven. Andra delen avhandlar den övriga 
världen, grupperad efter de geografiska om
rådena, även den sin föregångare lik med 
fängslande innehåll och rikt illustrerad. Vi 
hälsa med glädje de nya böckerna till sko
jan.

J. B.

Mors dag. Det lilla men innehållsrika häf
tet har även i år utkommit på Lindblads 
förlag. En vacker och ljuvt doftande blom
ma till mor. Pris 50 öre.

J. B.

Budet har nått oss, att f. folkskolläraren 
H. L. Larsson från Järna är död. Det blev 
förstämning och bestörtning i månget orsa- 
hem över detta dödsbud. Ty här i orsabyg- 
den framlevde Larsson hela sin mansålder. 
Och för oss, som kände honom närmare, 
verkar det på något sätt särskilt tragiskt, 
att han skulle få en sådan död; den store 
skogsälskaren och naturdyrkaren omkom 
nämligen genom olyckshändelse, överkörd 
av en lastbil på landsvägen utanför sitt 
hem.

H. L. Larsson var född i Järna socken år 
1866. Som folkskollärare kom han till 
Orsa år 1893. Han tjänstgjorde då som vi
karie i Torrvåls skola, varifrån han sedan 
flyttade till Åberga. På hösten 1895 erhöll 
han ord. tjänst vid Kallmora folkskola, och 
där stannade han ända till år 1926, då han 
avgick med pension. Något år senare flyt
tade han till sin födelsebygd och byggde sig 
där ett trevligt hem.

Under sin mer än 30-åriga tjänstetid i 
Orsa har Larsson förskaffat sig många och 
trofasta vänner här. Det är med sorg och 
saknad men även med tacksamhet vi min
nas honom.

Då Larsson var ledig från skolarbetet, 
sökte han sig alltid ut till skog och mark. 
Under sommarmånaderna åtog han sig att 
förrätta brandsyn i fäbodar och finnställen, 
och därigenom fick han en giltig orsak att 
vistas, där han trivdes så bra.

Hembygdsvården hade i Larsson en trogen 
förespråkare. På det området har han ut
rättat mycket. Larssons arbete på olika om
råden präglades alltid av noggrannhet och 
god omtanke.

Larsson har också medarbetat i Orsa Skol
tidning. Bl. a. har han i årg. 1935 och 1936 
berättat skolminnen från Orsa. Som avslut
ning skriver han:

”Jag har många ljusa och glada minnen 
från Kallmora, dess skola, folk, fäbodar,

skogar och sjöar. Några sorgliga kommer 
jag ej ihåg. Det var där jag levde min 
mannaålder bland maka och barn, egna och 
andras. Huru många gånger har jag ej av 
fullaste hjärta utropat: ”Jag är förnöjd med 
letten min och tackar Gud för nåden sin.”

Att Larsson var varmt fäst vid vår bygd, 
fick jag ett mycket starkt bevis för, när 
han före avresan kom för att säga farväl. 
Rörd sade han: ”Jag var mera kallmora
karl än jag trott, och lever jag, tills jag 
fyller sjuttio år, skall jag fira den dagen på 
Ödarvs klitt.” — Han firade sin sjuttioårs
dag på Ödarvsklitten, och för alla, som då 
voro med, blev den högtidsdagen ett minne 
för livet.

Kallmora i maj 1940.

And. Källbcrg.

Hela familjen på 

vårpromenad i

K O O P E R A T I V A S  

v a ckra S K O R .

K oop . F ör. Ovan S i l ja n
Skoavdelningen.

TILL BARNENS
delar Länssparbanken 
sparbanksböcker till 
allra minsta.

ut
de

Föräldrarna böra ta vara på detta hjälpmedel 
att ge barnen en sparslant och hos barnen 
grundlägga sparvanor.

K o p p a r b e r g s
S p a r b a n k .

L ä n
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Snön smälter från åkrarna, sjöarnas is
täcken bli porösare för var dag som går, 
och snart nog skvalpar det blå vattnet 
mot holmar och stränder — det är vår. 
Redan har lärkan slagit sina första dril
lar ovanom fält, där lantmannen först av 
alla har iakttagit den gröna brodden på 
höstsådda brödsädesfält. — Skall det bli 
c.o. god skörd? — Ja, det ser så ut här 
och var, men på en del fält är brodden 
illa åtgången. Vad beror det på? Vad är 
att göra? Då brodden är uttunnad på 
våren, beror det ofta på att frosten farit 
illa fram med de plantor, som på hös
ten varit allt för svagt rotade av för sen 
sådd eller tidig höst. I sådant fall gäl
ler det att på våren stärka den brodd, 
som finnes kvar. Tillförseln av lättlöslig 
kvävegödsel kan här vara avgörande för 

en god skörd. Femtio kilo kalksalpeter 
eller lika mycket chilesalpeter per hektar (1 
hektar =  2 tunnland) är en lämplig giva. 
Spridningen sker så snart tjälen gått ur jor
den och det är möjligt att komma ut på fäl
tet. Isbränna, som tagit bort all brodd 
fläckvis på fältet, kan ej hjälpas med göds
ling. Den motverkas genom att man på 
hösten ser till att fördjupningar på fältet 
har avlopp för ytvattnet..

Vårsolen värmer upp jorden allt mer och

Gödsel med torvinströ ger goil 
potatisskörd.

mer. De lätta jordarna bli snart färdiga för 
vårbruk, och de tyngre måste passas noga. 
Sådana jordar, som ha lerjordskaraktär, 
måste bearbetas just i det rätta ögonblicket. 
En sak, som först kallar på lantmannens 
omtanke, är ”vårmusten” i jorden. Vår

Å R E T S  M O D E L L E R  
BARNVAGNAR

i vackra färger och till 
billigaste pris.

Carl A. Pettersson
MÖBEL AFFÄR - ORSA.

Agronom Erik J. Atting.

musten är den fuktighet, som finns i jor
den, sedan snön smält undan, och den fuk
tigheten skall i möjligaste mån hållas kvar. 
Den lätta sandjorden släpper lätt igenom 
vattnet, och därför bör den hållas så tät 
som möjligt men på ytan lucker. Den 
tyngre jorden, den med lerjordskaraktär 
packar sig själv, men även här gäller, att 
ytan skall hållas lucker. Särskilt i lerartad 
jord ligger partiklarna så tätt intill varand
ra, att det bildas porer, som gå från djupa
re jordlager ända upp till ytan, och som 
äro så smala, att de verka som automatiska 
sugrör, som pumpa upp vattnet till ytan, 
varigenom fältet får ett fuktigt utseende. 
Från ytan sker en kraftig avdunstning, vår
musten går upp i luften. För att förhindra 
denna förlust, skall det översta jordlagret 
luckras genom en lätt harvning, och det är 
av vikt, att denna luckring kommer tidigt. 
Effekten av en harvning visar sig så gott 
som omedelbart, fältet ser torrt ut, vilket 
betyder, att vattnet ej kommer upp till ytan

Nu är rätta tiden att permanenta 
Edert hår. Om Ni

är obehagligt berörd av elektrisk 
permanentning (Realistic) kan

det mera behagligt utföras utan 
ström (Jamal)

vår mångåriga erfarenhet utgör en 
fullgod borgen för ett gott 
resultat.

E R I C S O N S
cj.

ORSA. TEL. 208.

utan stannar kvar. Varje lantman vet, hur 
betydelsefullt det är att få sått så tidigt 
som möjligt på våren, men att det inte du
ger att så förrän jorden blivit tillräckligt 
uppvärmd. Jordtemperaturen bör vara 4- 
4 grader Celcius, innan sådden av vårsäd 
sker. Sår man tidigare, är det fara för att 
utsädet ruttnar i såbädden. Efter sådden på 
våren vältas med ring- eller cambridgevält, 
ej med slätvält, ty om jorden ligger slät på 
ytan, försvinner vårmusten. Har man en
dast slätvält, så skall den användas, men då 
är det bra med en lätt harvning efter vält- 
ningen.

Detta var några reflektioner angående 
växtodlarens speciella vårproblem. Det är 
emellertid mer än detta, som är förutsätt
ningen för en god skörd. Växternas näring, 
jordens gödsling, är något att tänka på. Den 
kunnige lantmannen vet mycket väl, att 
den naturliga gödseln ger växtkraft åt jor
den, och att den är en värdefull tillgång, 
som nog bör tillvaratagas och skötas. Den 
innehåller allt vad växten behöver som nä
ring ur jorden. Särskilt rik på lättlöslig 
näring är den flytande spillningen, urinen. 
Det fanns en tid, då densamma fick rinna 
bort, och det förekommer än på ett och an
nat ställe. Tillvaratagandet av den flytande 
spillningen sker bäst genom att använda ett

Gödsel med halminströ ger sämre 
potatisskörd.

lämpligt strö i ladugård och stall. Torv
strö är det strö, som är vida överlägset 
alla andra strömedel. Torvströ uppsuger 13 
gånger sin egen vikt urin, halm 4 och såg
spån endast 3 gånger sin egen vikt. Såg- 

(Forts. på sid. 16)

Skjut ej upp
med att köpa KOSTYMEN  
eller KAPPAN, KLÄN
NINGSTYGET eller KAPP
TYGET.
Ännu finnas de till så gott 
som oförändrade priser hos

AUG. LARSSON -  Orsa.
Tel. 21.
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ORSA SKOLTIDNING-

Något om undervisningsväsendet i Orsa genom tiderna. XII.

F I N N M A R K E N .

Un torp.

Största arealen av Orsa socken upptages 
av milsvida skogar, sträckande sig från Här
jedalen i norr till bebyggelsen efter Oreäl- 
ven i söder, från Varuhus skogstunga i väs
ter till Ore i öster. Ett icke så litet skogs
område ligger också mellan Sliattungbyn, 
Digerberget och Mora. Från dessa skogars 
djup har Orsa hämtat de millioner, som gett 
socknen dess världsberyktade namn — det 
rika Orsa.

I dessa skogars dunkel sjunges en mång
hundraårig saga, kraftigare och mäktigare 
än de väldiga skogarnas brus, och i dessa 
dagar tonar den mäktigare än någonsin. 
Långt innan skogen började få sin stora be
tydelse för bygden, vandrade i obygden män 
och kvinnor, som till både språk och seder 
betydligt skilde sig från bygdens folk. Des
sa människor hade kommit invandrande 
från Finland någon gång under 15- eller 
1600-talet. Tvingade av omständigheternas 
makt hade de nödgats lämna sina hem och 
i fredliga svenska skogar söka en lugn till
flykt. Det var helt. säkert ett härdat, fri- 
hetsälskande folk, som inte ville ligga nå
gon till last utan själva som nybyggare slå 
sig fram. Från armod i sitt karga hemland 
kommo de, och till armod och umbäranden 
i de svenska obygderna gingo de. De kun
de i alla fall där få fortsätta sitt fria liv, 
livnärande sig på jakt och fiske. Där slogo 
de upp sina små porten och sina bastun och 
levde sitt ensamma liv.

Åren gingo. Den finska stammen ökades, 
och små byar växte upp här och där i öde
marken. Så småningom kommo de i kon
takt med svenskbygden. Jägare sökte sina 
villebråd, som ofta nog utgjordes av både 
varg och björn. De skogsvana, djärva fin
narna fingo ofta vara dem behjälpliga vid 
nappatagen med dessa skogens bjässar. 
Kontakten med dessa främlingar i skogarna 
hade dock i början sina svårigheter, främst 
språket. Omsider lärde de sig dock förstå 
varann. Och frågan är, om inte finnarna 
ganska mycket inverkat på språk och tonfall 
här uppe i Dalarna. Lyssnar man till radio
utsändningen på svenska i Finland nu, 
skulle man nästan kunna tro, att hallåman- 
nen vore från Våmhus.

Finska invandringen till Sverige har skett 
under flera perioder. Åter och åter har detta 
”vaktpostens” land varit oroat österifrån, 
och följden har blivit, att en hel del män
niskor sökt sin tillflykt till stamfränderna 
här, Det märkliga har nu inträffat, att 
historien upprepas på nytt genom händel
serna av i dag. De finska pörtena i skogar
nas djup äro nu i stort sett ett minne blott, 
och kulturen har trängt in även i ödemar-

Rosrntorp.

Untorp.

ken. Ännu kan det dock vara möjligt för 
intresserade att få studera något av fin
narnas liv och öden i de svenska skogarna.

Här i Orsa uppskattades finnarna år 1698 
till 40 personer. Gårdarna lågo spridda. 
Vanligtvis hade de klättrat upp på någon 
bergshöjd, där de kunde skåda ut över de 
milsvida skogarna, och de öde vidderna. På 
dessa bergsluttningar ha sedan finnbyarna 
växt upp. Untorp och Näckådalen, tillhö
rande västra Finnmarken, ligga respektive 
4 och 3 mil från Orsa kyrkby efter Unåns 
sträckning. Östra Finnmarken upptager 
många byar men ock enstaka gårdar. Uppåt 
Härjedalsgränsen cirka 7 mil från Orsa lig
ger Myggsjö. Till detta skifteslag hörde: 
Laxsjön, Tjäderåsen, Loberget, Harabacken, 
Finnberget, Knoppen och Kräckelbäcken. 
En å två gårdar på varje ställe. Som trakten 
var rik på betesmarker och myrslogar, upp
blomstrade snart en ansenlig ladugårdssköt- 
sel. Så skulle husbonden på Finnberget 
haft ända till 25 kor. Kött, ost och smör 
avyttrades till svenskbygden. Även levande 
boskap såldes. En särskild marknad fira
de finnarna. Platsen för denna låg mitt i 
skogen på en plats väster om Emåsjön. Dit 
strömmade folk från långt avlägsna platser, 
troligen från både Norge, Härjedalen och 
Jämtland, ty platsen hette ”Jamtmot” . 
Boskapen fördes i drift till marknaden, och 
övriga varor klövjades på hästryggen. Då

F a l y  S p r å k -  &  H a n d e l s i n s t i t u t
Nästa läsår börjar den 2 sept. Åtnjuter anslag av Falu stad. 

Kurs A för elever med realexamen eller motsvarande kunskaper.
Kurs B för elever med lägre skolunderbyggnad.

a w N n
GODA. G RAD D GLASS-

Då endast ett begränsat antal elever kunna mottagas, komma inträdesprövningar 
att anordnas för inträde i kurs B. Anmälan torde insändas senast den 15 augusti.

oeh PINNAR
Beträffande stipendier hänvänd Eder till skolan i god tid. serveras å CENTRALPLAN i Orsa.
Begär prospekt! Expeditionstid 1—2 e. m. STYRELSEN. GÖSTA W . N Y S T R Ö M .
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Myggsjö skola. Utsikten från  Myggsjö skola. Ncickådalen-

som nu gick det ofta våldsamt till, och 
slagsmål och röveri voro nog inte ovanliga. 
Ett av bergen där i närheten har ju ock 
fått namnet ”Rövarberget” .

Något närmare bygden ligger Qvarnberg 
och Rosentorp. En stor del av gamla Orsa 
finnmark hör dock nu till Loos. Många 
namn tala ojävigt om finskt ursprung. Hör 
blott: Korpmäki, Pilkalampinoppi. Från
denna sista höjd ser man vida omkring, och 
där tronar än i denna dag vakttornet, där 
dag och natt under sommartiden vakande 
ögon spana efter den förhärjande ”röda ha
nen” , som så obarmhärtigt ödelägger stora 
skogsvidder då och då.

Som denna bygd till långt fram i tiden 
varit i fullkomlig avsaknad av vägar, förstår 
man, hur väl isolerade dessa människor 
levde. Kulturens framgång i världen fick 
gå dem förbi, men de härdades och fostra
des till kraftnaturer, som kunde möta livets 
alla påfrestningar. Den enda bildning och 
utveckling för de unga var föräldrars före
döme. Som de ofta hade att brottas med 
skogens vilda djur, blevo de ganska hårda 
och vilda till sinnet, och det var nog inte 
alltid så roligt att råka ut för en finne.

Allteftersom tiden gick, och finnarna ble
vo kända, ansågo sig sockenborna skyldiga 
att ta hand om dem och förmå dem att un
derkasta sig ett samhälles skyldigheter för 
att ock få del av dess rättigheter. Det blev 
prästens plikt i första hand att då som nu 
mantalsskriva sina sockenbor och sköta 
om deras fostran och undervisning. Redan 
så långt tillbaka som 1631, då biskop Johan-' 
nes Rudbeckius besökte Orsa för inspektion,

tänkte han på finnarna i orsaskogarna och 
ålade därför prästerna att även besöka fol
ket i finnbygden och bibringa dem under
visning framför allt i kristendomens san
ningar. Det var nog inte alltid så roligt att 
fullfölja en dylik uppgift. Att genom ur
skogarna leta sig fram till dessa finnställen 
var redan det ett strapatsrikt äventyr, att 
göra sig förstådd var inte heller det lättaste, 
och att böja dessa hårda, kärva sinnen minst 
lika svårt. I ämbetsberättelserna omtalas 
därför, att prästen i sitt vällovliga ärende 
ofta möttes av hårdnackat motstånd och 
oförstående för deras eget bästa. Biskop 
Kalsenius, som besökte Orsa 1736, tillfråga
de allvarligt finnarna, om de ville ta emot 
lärarna och lära sig svenska språket, men 
han fick till svar, att de varken ville ha 
eller hade råd att underhålla lärare. Då 
måste hårdhet tillgripas. Han hotade dem 
med förvisning till deras eget land igen, om. 
de inte ville böja sig under svenska lagar 
och förhållanden. Först då läto de sig be
vekas. Någon regelbunden undervisning 
blev det naturligtvis inte att börja med. Det 
var det ju inte heller framme i bygden. 
Undervisningen bestod i att göra dem be
kanta med kristendomens sanningar och 
med Luthers katekes. När finnarna satte 
till allvaret, visade det sig emellertid, att de 
voro läraktiga. Vid ett visitationsförhör i 
mitten av 1700-talet berättas, att de för
värvat sig så goda kunskaper, att de inte 
blott voro jämngoda med bygdens befolk
ning utan även i många fall överträffade 
dessa. De nitiska prästmännen Godenius 
och Gagnelius höllo regelbundna kurser i 
Finnmarken varje år från slutet av augusti

till 1 december. Det var deras arbete, som 
kröntes med denna uppmärksammade fram
gång. Det var naturligtvis mest. minnes- 
kunskap i kristendom det här gällde. Att 
hinna med att lära dem läsa själva var 
värre på den korta tid, de vistades där, all- 
denstund det var många platser, de skulle 
vara på. I det fallet fingo prästerna snart 
hjälp. Så berättas att år 1757 en kvinna 
från Härjedalen skulle ha gått omkring i 
Finnmarken och lärt folket läsa. Troligt är 
nog också, att även andra hjälpte till. Det 
är dock först på 1800-talet egentlig skolun
dervisning tar sin början.

(Forts, i nästa nuvimvr.)

Examen
fordrar en ny K O S T Y M .  
Vårmodellerna ha kommit. — 
Flickkappor, Inipr. Rockar, 
Klänningstyger, Underkläder i
trevliga kvaliteter. — Gör oss 
ett besök redan i d a g .------------

Emma Olsson
ORSA.  -------------------- Tel. 125.

F:a Fallins Dlverseliandil
MÄSSBACKEN.

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

Specerier, glas, porslin och manufaktur.

A. KOCKS
RAK- & FRISERSALONG

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

undermåliga kvalitéer när Ni ska fernissa Edra mattor och golv. 
Har Ni ej redan försökt så prova nästa gång vår

A L E C T O - f e r n i s s a ,
som har garanterad torkningstid, är ljus och lätlstruken samt oöver

träffad i slitstyrka —  Försäljare för Orsa:

O rs a  Färg h an d el,
Tel. 340. Y. FFRNEMAN Tel. 340.

Weibulls och 
Gustafssons

T r ä d g å rdsf rö
i största sortering.

Hedins Färghandel
Orsa — Ûel. 155
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från skolbänken

DU  KOM.
Nu lyser sol över ängar och backar, 
och barnen blir glada, de niger och tackar. 
Det dröjde så länge i år, 
men du kom, härliga vår!

Sonja Nyman, klass 5.

NÄR JAG TOG E N  R ÅT TA .
En dag, när jag slutat skolan, och de an

dra barnen med, skulle vi fara hem. När 
vi kom ner till Greva, såg vi en råtta, som 
sprang efter ett bilspår. Vi körde förbi 
råttan. Men då sade Annie, att vi skulle 
stanna och ge råttan lite mat. Vi stannade, 
och jag sprang efter råttan och tog den 
med mig till Annie. Hon tog upp ryggsäc
ken och tog fram en smörgås, som det var 
korv i. Annie tog en korvskiva och räckte 
den åt mig. Sen gav jag råttan korvskivan. 
Hon tyckte, att det var mycket gott, så hon 
satt och åt i handen på mig ända ner till 
sågen. Där hoppade hon ur handen och 
började springa efter vägen. Jag följde 
efter henne. Men sen kröp hon ner i snön, 
så jag fick gräva efter henne. Men till 
sist fick jag tog i henne.

Jag tog råttan och satte den i vanten. 
Då började hon pipa. Jag drog ner kragen 
på vantarna, så hon kröp in under kragen. 
Där låg hon en lång stund. Hon började 
sprattla. Då vek jag upp kragen. Men när 
jag vikit upp kragen, då hopade råttan ur. 
Hon sprang efter vägen och skulle just 
springa och gömma sig. Men då var jag 
så pass kvick, att jag kunde ta henne, in
nan hon sprang undan. När jag hade kom
mit till vägen, där jag skulle svänga, släppte 
jag råttan. Hon följde med mig till brun
nen. Där stod det en låg gran, som hon 
kröp upp i. När jag kom hem på kvällen, 
då kom råttan fram till mig och ställde sig 
bredvid mina fotter.

Maj-Britt Hansson, klass 4.
DUVUNGEN.

I somras hade vi en duvunge. En dag 
lekte Ragnar, Gösta och jag på en skulle 
hos Karin Hanser. Där hittade vi duvungen. 
Vi frågade Erik Ors, om han hade någon 
hönsbur, som vi fick ha duvungen i. Vi 
följde Erik hem. Han klättrade upp på 
laduskullen, där tog han ned en bur. Vi 
hjälpte honom ned med den. Sedan tog vi 
en låda och sågade ur en bit, så det blev 
en liten dörr, där lade vi in halm, som duv
ungen fick ligga på.

Till mat fick han havregryn och vatten.

När vi gav honom maten, blandade vi hav
regryn med vatten. Sedan duvungen hade 
ätit upp maten, gav vi den rent vatten. Vi 
kallade den för Pelle. En dag kom Eriks 
farfar och tog ifrån oss duvungen. Men 
vi tog tillbaka den. Sedan flyttade vi den 
till en gammal ladugård hos mig. En dag 
såg vi inte duvungen någon stans, men på 
morgon hittade vi den. Då hade han varit 
under ladan. Om dagjarna klättrade vi upp 
på källartaket med honom. När vi släppte 
honom, flaxade han ett stycke, sedan segla
de han och satte sig på marken. När Pelle 
blev stor, flög han ilag med de andra du
vorna. Sedan for han ifrån oss.

Olle Mattsson, klass 4.

- 4 -4-4

K ̂

' /

WARI.
Nu birä wåri. Do birä sö mitji roli sö. 

Do fo wi pluck blåsippor ö löv, ö tussilago, 
ö sälldurmåssa, ö sätj uppi vasn. Ed bi sö 
fint så. I ska gö uppi Gärn-ändj, ö pluck 
jen sturån kwast a lärarinun. I a weri dit ö 
sitto, men ä wa bara je litn blåsippa sö ad 
sprutti ajt.

DIKT av Britta Friberg, klass 2.

TAKDROPP.
Dropp, dropp, dropp, 
alla titta opp.
Det kommer från taket där, 
takdropp det är.

Nu måste vi ta stövlar på, 
annars bli vi så våta så.
Ur alla stuprör det rinner vatten ut, 
och det tycks aldrig ta slut.

DIKT av Lena Warrol, klass 3.

j NU B IRA SUMARN SNART.
Nu birä sumårn snårt, ö do forn börti 

buder. I sumår sku wi a tjiner uppi Trull- 
bo. Ik ant we börti Trullbo ingån göng, 
men i fo nug i sumår, dö wi skum a tjiner 
dar. Mä sumarn i, forn sönk blommor. Ik 
wet, war e jett fint ställa, dar ä finns wajt- 
sippor attum ajsöma nidi stugön. Attum 
ort gåmmöl-fjos finns ä mitji gullvivor. I 
sönkör jomt blommor wen sumår. I tittjör, 
att de i sö roli. Jen sumår wa ik ö falla 
börti Ettbjar ö ta e. Mess falla lesstuppi, sö 
djick ik ö sönköd blommor jen sturan 
kwast. Dö falla add lestuppi, sö for wi 
em.

Nu bir ä sumårn snårt. Hurra! Do ska 
i räfs e riktit bra.

Ulla Eriksson, klass 3.

VÅREN.
Nu börjar det bli vår, 
och kung Vinter får våta tår!
Snön smälter vid var knut, 
det syns, att vintern är slut!

Nu börjar fröken Blåsippa 
i den gröna skogen trippa!
Staren sjunger en sång
om den vackra våren än en gång!

Vart år har det varit en vacker vår, 
då måste det bli en även i år, 
då solen lyser, och himlen är blå, 
och det är så härligt så!

Inga Hansson, klass 4.

EN DAG UNDER PÅSKLOVET
Under påsklovet gjorde jag och min bror 

varsin snögrotta i ett igendrivet dike ute 
vid vägen. Men det var inget slaskdike, 
som tur var, det var förresten inte något 
vatten i det alls.

Sedan började vi att skotta ett hål, där 
vi skulle gå ner i grottan. När jag sedan 
skottat en bit ner i själva grottan, började 
jag sparka i väggarna, så att det skulle gå 
fortare att skotta upp ur grottan. Sen när 
jag gjort min färdig, gick jag till min bror 
för att se, hur långt han hade hunnit. Men 
han hade inte hunnit längre, än att han 
skulle börja med själva grottan, men undra 
på det, när han hade en spade, som inte var 
mer än femton cm. bred och tjugofem cm. 
lång. Så hjälpte jag honom. När jag kom
mit till halva grottan, skulle vi in och 
äta, sen måste vi vara inne. Sen fortsatte 
vi nästa dag, då vart den färdig.

Radio - Grammofoner - Skivor M a ii f i j p p f  h å n  i n r i r k n » t ?
S k r i v m a s k i n e r flfll L U d I I  Hal  111U1 IV11 a l  f
Repa r ations ver kstad Låt det återfå sin ljusa färg! 

Oljeblek det hos

O R S A  C Y K E L - och  S P O R T A F F Ä R  - Tel. 281 Liljas Damfrisering.
Representant för A.-B. Cykelfabriken Monark, Varberg. Tel. 306.
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TECKNING: Vår av
Olle Knuts, klass 5.
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SERIE av Vera Andersson, klass 6.

OM VÅREN.
Personer: Sylvia, Bosse och mor Karin.
Sylvia: Mor, får vi gå ul och titta om vi 

ser några blåsippsknoppar?
Bosse: Ja mor, får vi det?
Mor: Ja, kära barn, det får ni. Men sätt 

på er ytterkläderna först!
Bosse: Till vad för ställe skall vi gå, Syl

via? Skall vi gå till diket vid skogskanten?
Sylvia: Ja, det gör vi.
Mor: Men gå nu inte och ramla i diket, 

för där är djupt nu!
Sylvia: Nils då, det skall vi inte göra. 

Kom nu så går vi, Bosse!
De gå. Bosse säger under vägen: Om det 

inte finns några blåsippsknoppar där, så går 
vi in i skogen, och ser om vi inte hittar någ
ra där.

Nu äro de vid bäcken.
Sylvia: Nej men Bosse, titta så mycket 

vatten det finns i diket! Gå inte så nära, 
så du ramlar i!

Bosse: Nej då. Men, titta så många
knoppar det är här! Och utslagna blommor 
också. Ska vi ta dem, Sylvia?

Sylvia: Nej, vi låter dem sitta kvar, tills 
det blir mera.

Bosse viskar till sylvia: Titta, Sylvia, titta! 
Två starar som sitter där på björken. Nu 
kom en till och en till. Se, så det glänser 
av dem!

Sylvia: Det är säkert de första stararna,
som kommit i vår. Vad de är fina! Det 
skall jag tala om i skolan, att vi sett både 
starar och utslagna blåsippor.

Bosse: Ska vi täcka över blåsippsstånden 
med grankvistar, så att inte frosten tar 
dem?

Sylvia: Ja, det gör vi. Sen gå vi in i
skogen och ser om björken har slagit ut. 
Och så tar vi några alkottar med oss hem 
och försilvrar dem.

Bosse: Nu går vi in i skogen och tittar, 
om björklövet slagit ut.

De gå. Nu äro de inne i skogen.
Bosse: Se så vackert det är inne i sko

gen om våren! Björkarna är kala men se 
fina ut ändå.

Byggnadssnickerier
av prima ångtorkat trä köper Ni 

billigast från

BOGGS SNICKERIFABRIK.
Tel. 358. HANSJÖ. Tel. 358.

Sylvia: De här alkottarna tar vi med
hem. De är så fina, då de blir försilvrade.

Bosse: Här är ju blåsippor också. Se, så 
mycket knoppar här är! Se opp, Sylvia, så 
du inte trampar på dem. Ska vi inte ta 
några ändå? Det finns så många.

Sylvia: Nej Bosse, ta inga, låt det bli me
ra först! Tänk på de stackars blåsippsbar- 
nen, som bli avplockade, då de är så små. 
Nej Bosse, låt dem sitta kvar!

Bosse: Ja, Sylvia, jag låter dem sitta kvar, 
för de är så små och så fina.

Sylvia: Nu går vi hem, Bosse, för mor har 
nog maten färdig.

De gå hem.
Kerstin Gustafssan, klass 4.

DO WI W A M M U M  RÄDD UR FÄR 
POLISN.

Jen göng, do ik ö Swän wammum smo-ur 
ö wammum ajti widabudi, kåm ed jen 
kall, söm add blånka knepa i rutjum ö i 
ätto. I wistint wen ed wa för jen kall, sö 
i frågud Svän, um an wistä, wen ed wa. 
An sad, att ed wa polisn. An kåm nida 
wöss ö frågud, um wi addum sitt jen gölan 
bil. Ik ö Swän wammum sö räddur, att wi 
wistum int, ukun sö skuld swårå, men tä 
slut twöst i swåra. I sad, att wi addum int 
sitt nön slajkan bil. Do polisn fick wita, 
att wi addum inte sitt nön bil, djick an. 
Uppo wäjjun röft an, att wi skuldum kum ö 
ta ätto a onum ö läggna uppo bruna. Men 
wi twöstum int. Tä slut knuffud Swän ajt 
mi. I skuld gno in i widabudi jässun ö 
gäm mi, för i wa rädd, att an skuld bi arg. 
lVIen inna i ind in i widabudi, röft polisn, 
att an wa assint farlin. Do djick wi ö 
tommum ätto a onum. Se do wi addum 
lagt ätto uppo bruna, djick wi ö sadum åv 
fär munnu, att vi addum weri räddur fär 
polisn. Munna sad, att polisn va jen snäll 
kall. Do wi addum fendji redu o ed, djick

Erik Andersson
U t f ör INKASSOUPPDRAG 
Förrättar AUKTIONER, BOUPPTECK

NINGAR och ARVSKIFTEN.
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar. Tel. 40.

wi ajto wäjjun. Dar war ed nögur pöjkur. 
Wi birdum o ö skrita fär däm, ur duktigur 
wi addum vae, sö int va räddur polisn.

Erik Slottpers, klass 4.

VISA
Nu det inte mera snöar, 
ty överallt det töar.
Nu blir det vår.
Av solen träden värme får.

Snart kommer även svalan.
Björnen i sitt ide vaknar ur dvalan.
Fåglarna kvittra och sjunga,
det blir liv i både gamla och unga.

Tänk i sommar när man i bara byxorna 
får gå

och vara ute på åkern och slå!
Se’n får man ha in höet i en lada 
och därefter gå till ån och bada.

Bengt Näs, klass 6.

VÅREN .
Så varm skiner solens runda skiva, 
så att varje liten driva 
smälter bort på en enda gång, 
och våren är här med små fåglars sång.

Nu börjar bäckarna att brusa, 
och de friska vårvindar susa, 
och solen den lyser lika klar 
över berg, över mo och över dal.

Nu allt i naturen vaknar med fröjd, 
och lärkan hon flyger i himmelens höjd. 
”Nu är det vår,” sjöng en fågel i en topp 
och små blommor titta ur marken opp.

Märta Bengts, klass 6.

M ITT FÖRSTA MINNE.
Jag minns en gång, när jag var 2 år, då 

jag lärde mej gå. Det var bra svårt, men 
det går, bara man försöker. Och det var 
bäst att vila lite emellanåt. Jag kunde inte 
springa något. Det var bättre att röra på 
bena, än att sitta på en stol. Det var bätt
re att gå och leka litet ibland, fast det var 
svårt att gå.

Folke Karner, klass 2.

SK O D O N
Med Skodon från oss 
blir Ni alltid belåten.

A.-B. O  rsa Skomagasin.
Tel. 37. O R S A .  Tel. 37

n

TECKNING : Travtävlingen
av Nils Ohlsson, klass 2.
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DÖ 1K  WA BÖRT1 WÅLA.
Ik titjör, att ä i role um sumåra, dö ik fo 

fi mofa ö momo börti Wåla. Ä wa ik ö je 
til kulla, sö jättöd Ragni, sö addöm så role. 
W i wåm bort ö skuldöm let att nögör 
kvista; momo ö mofa skuld a nö tä jalda mi. 
Ö dö wi addöm käme upo wäjön, sö valt 
Ragni ajti je tjirdritsläma.

Ö ik fortsättöd ajta nö vidare, ö do ärd i 
nön sö grinöd, ö do sad ik, att o skuld ku- 
ma, så fick o sjå uka nö, sö låg upo jen ste. 
Ö se kåm o, ö se kåm jen fugöl ö skuld ta 
ä fär wös. Ö ed wa jett fugöl-ägg. Ö wi 
tom em ed ö troddöm, att ed wa jätt riktit 
ägg, sö wi tom em däm. Do sad mamo, att 
wi skuldöm lägg att ä. Do wart fugöln 
glad.

Ann-Berit Eriksson, klass 3.

P

Våren.
lietty Eskilsson, klass 0.

SPÖKNA TTEN.
På skärtorsdagsnatten är det inte bara 

påskkäringar i farten utan även allehanda 
trolltyg och spöken. Både trollet i gran
berget och hans fru och fyra ungar, häxan 
Tjosimor med mor, mormor och mormors
mor, spöket i Anderssons visthusbod och 
tolv påskkäringar skulle ut på ofog på 
skärtorsdagsnatten. Så gjorde de varje år. 
De hade bildat en förening, och ingen mer 
fick gå in i den, och ingen fick gå ur. Dagen 
före var förberedelserna som bäst igång. 
Man ämnade gå till den rädda mor Sara för 
att dansa. Och sedan till Anderssons, där 
spöket var hemma. När det började skym
ma, och klockan närmade sig tio, marsche
rade de efter musik, som man åstadkom 
genom att blåsa i trasiga skorstenspipor, till 
mor Sara. Väl ditkomna skuttade de upp 
på taket och in i stugan. Tjosimors mormor 
och spöket begåvo sig till skorstenen där 
Tjosimors mormor hällde kaffe ned i skor
stenen, så att det fräste. Spöket spelade på 
ett underligt instrument, som frambringa
de ihåliga och skärande toner, och utanför 
dansade de övriga häxdans, medan de sjön- 
go vilt. Den vettskrämda mor Sara satt 
upprätt i sängen, och ögonen rullade. Om 
en stund begåvo de sig till Anderssons, så

Hatten med den 
rät t a s t i l en

finner Ni hos oss. Just nu 
ha nyheterna kommit in. —
Välj Er nya hatt bland våra 

kända märken.

B e r  g I in d s

att mor Sara fick lugna sig litet. Hos An
derssons var ingen hemma, varför de måste 
gå någonstans, där de aldrig förr varit. De 
gingo då till en stuga, där två föräldralösa 
barn bodde. Men de blevo inte rädda, då 
ovädret började. De hade arbetat mycket, 
så att de kunnat skaffa sig telefon. De 
ringde efter polis, och då han kom, fick 
han se härligheten. Det visade sig då. att 
det var zigenare, som klätt ut sig och inbil
lat sig en hel massa saker. Men nu var det 
slut med spökerierna.

Anna Märta Granholm, klass 6.

JEN DAG O WEJEN.
Jen dag kåm jen gåmmål kall ö djick 

uppo wejen. Do kåm måj titta ö djick. 
Kalln fråged: ”Öj, wört ska du do?” Titta 
swäred: ”1 ska bara ajt ö gö lit. Wört ska 
du do?” — ”1 tänkt i skuld gö ö är o um i 
fick nöga gälkullu” , sad kalln. ”A du fend- 
ji nöga do? — ”Nej, i ska gäta sjöv i år ik,” 
swäred måj titta. Mäss dem ad pratad lit, 
kom je eller keling ö djick. O ståned ö 
fråged måj titta, um o skuld fia em ö sjå o, 
ur dem ad molad. ”Ja, nug bell i fer ed” , 
sad titta. Do sad kalln adjö a dem ö djick. 
Måj titta figd kelindji em ö såg o, ur dem 
ad molad. Se sad titta: ”Nej, i ska fer gö 
em ö stilla i do.” Se rajt o si ö djick.

Åke Johansson, klass G.

t ö m t k a l l n  s ö  t a p p ö d  j e n

SILVÖR-SLÅNT.
Dö tömtkalln skuld börto jett kalas, skuld 

ån dja tri silvörslånta. Dem köllöd Tömt
kalln fär Stur-Tusse. Jen dag kåm jen 
Tömtkall ö frågud, um ån wild kum börto 
kalas. ”Ja,” sad Stur-Tusse. ”Men do 
ska du dja wöss tri silvör-slånta.” Kväldn 
firi kalas, öld Stur-Tusse ö sätt osi nio 
klädä. Dö Stur-Tusse to silvör-slånta, lagd 
ån dem upp-i attn. Dö ån öld ö djick börti 
kalas, kåm je kråka ö to jen silvör-slånt 
färån. Men ån märktnt asent. Dö ån kåm 
börti kalas, vart ån ajt-kastadn för ån add 
bara twer silvör-slånta. Do djick ån em 
etör jen til slånt. Dö Stur-Tusse kåm att, 
va kalas slut, sö ån djick em ö lagdse.

Erik Sundqvist, klass 4.

VÅRDIKT
Snödroppen tittar opp 
under den smälta snö.
Från taket det droppar dropp 
och bildar liksom en liten sjö.

Snödroppen frågar sin vän:
”Har du vaknat än?”
”Jadå, men det är lite vått, 
och det känns i luften rått.

Och blåsippan den lilla tittar opp 
och undrar, vad som står på.
Tussilago gör likaså, 
på staren de blicka båda två.

Torborg Hansson, klass 5.

Vårens nyheter
Segers Skoaffär
Telefon 232

— TRE TORNS GUMMISTÖVLAR. —

HOS t a n d l ä k a r e n .
En dag skulle vi till tandläkaren. Vi fick 

åka gratis. Vi gick direkt, till tandläkarn. 
Vi fick sitta i väntrummet och vänta. Jag 
gick in först. Han lagade en tand åt mej. 
Först borra han, sen spruta han något in 
i tanden. Han var snäll. Han gick fram 
och tillbaka och sjöng. Sen fick jag gå ut 
och vänta på de andra. När alla hade varit 
in, så gick vi till en automat. Jag släppte 
ned en slant och fick en chokladbit. Sen 
gick vi till bussen och åkte hem.

Birgit, klass 1.

DÖ WI BUFERDÖM BÖRTI 
ÄSTJOSN.

Dö wi skuldöm bufera börti Ästjosn, do 
add wi almön upi tjärro. Se pakköd ik nidi 
mätt gräjs nidi jena lådö, ö se pakköd wi 
nidi kläde ö slajkt öllör gräjs. Dö wi addöm 
pakkad nidi, bässlöd pappa, ö se for wi. Ö 
mamma djick attatil ö kulöd a tjima, ö 
ik ö Rut djingöm attatil ö tjerödöm o tjinär 
ö pappa såt upi ö stird ästn. Ö se sad pap
pa, att ik skuld gö bört ö ta wattn upi jätt 
litörmot, fär wi wam sö twöstigör. Ö dös 
wi kåmöm börti Fröbätjön, djick ik ö Rut 
ir ö skuldöm bört ö keno ur varmt wattn ä 
wa. Ö se dö wi kåmöm upi ändjä, do sad 
ik, att wi skuldöm sjo, den sö kåm föst. Do 
kåm ik föst ö Rut senöst.

Tage Eld, klass 3.

M IN  CYKEL.
När jag gick i första klass, fick jag min 

första cykel. Det är en liten trevlig cykel 
av märket Nordstjärnan. Jag fick cykeln, 
den dagen jag var till tandläkaren. Pappa 
var nere i Kyrkbyn och väntade på mig. 
Jag mötte honom borta vid Nyströms kafé. 
Sedan åkte vi bort till Hellström i järn
handeln för att se på cykeln. Jag blev så 
glad då jag fick se den. Hellström sade, att 
jag skulle pröva den. Då åkte jag ut på

Pojkskjortor
I BRA MODELL MED BLIXTLÅS:
Melerad trikå ................. 3.75—4.75
Charnieuse ......................  4.25—5.75

Ha n s s o n s .
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gatan och vände. Då jag kom tillbaka, så 
frågade Hellström, om vi skulle köpa cy
keln. Det skulle vi naturligtvis. Den kosta
de fyrtiofem kronor. Utav det hade jag 
själv sparat ihop trettiotvå kronor, som jag 
lämnade Hellström, och resten fick pappa 
lägga till. Jag hade hållit på och sparat 
länge.

Jag tyckte, att det var så roligt att åka 
på en egen cykel. Då jag skulle åka hem, 
så följde pappa mig på väg. Han följde 
mig opp till Linds. Jag försökte trampa 
uppför berget, men jag orkade inte trampa 
så långt. Vid Kolmodins ställde jag mig 
på cykeln och trampade ända upp till 
svängen nedanför Bohlins. Då jag kom 
hem till mamma, sade hon, att det var en 
fin cykel. Nu har jag den var dag till sko
lan. På frukostrasten åker jag hem och 
äter. Ibland far jag med den ner till Sven 
eller Henry.

Rune Mångs, klass 4.
VÅR KlILIN G

Det var en dag i somras, då jag och Bar
bro och Lilly skulle gå till Anna Blom och 
hämta en killing, som hon hade lovat oss. 
När vi kom dit, var hon ute i ladugården 
och mjölkade geten. Då hon fick se oss, 
frågade hon, vad vi ville? Vi sade, att vi 
skulle hämta killingen. Sedan gav hon oss 
killingen, och så gick vi. På vägen hade 
vi så roligt med honom så, och han sprang 
efter oss. Då han blev så trött, att han 
stannade, bar vi honom en stund, och sedan 
sprang han igen. Då vi kom hem med 
killingen, kom det så mycket barn, som vil
le leka med honom. Vi hade killingen i 
många veckor. En dag fick pappa se, att 
det var en böld på sidan, den var så stor 
som en boll.

Så kom Erik och Hans till oss, och då 
kom killingen springande. Då fick de se 
bölden. Hans sade, att det var bäst att 
skära opp den, men jag sade, att de inte 
fick. Då tog de killingen och skar opp 
bölden. Då var det bara luft i den, och 
bölden växte och blev ändå större och 
större. Och dagen därpå kände pappa på 
bölden, då kände han att det var något 
vasst, som stack ut ur den. Då gick pappa 
och tog en hovtång och drog ut det, då såg 
han att det var en stoppnål. Sedan gav 
vi killingen mat, men han åt inte något. 
Och därefter blev han så sjuk, så han näs
tan dog. Då sköt pappa killingen. Och då 
blev det så ledsamt.

Alice Mattsson, klass 3.

SNICKAREN.
När jag blir stor, skall jag bli snickare. 

Då skall jag snickra möbler. Då skall jag 
göra sängar och skåp och stolar och bord 
och stugor. En snickare har en hammare 
och en yxa och en hyvel och en såg och 
spikar och en svans. Och han ska ha en

Orsa Bilstation Orsa Lastbilscentral
Tel. Nanuianrop Tel. 430.

Orsa Bilägares Inköpsförening
Tel. 430.

R E K O M M E N D E R A S .

bänk, som han ska arbeta på. Han skall ha 
en arbetsdräkt på sig. Och jag skall bygga 
ett nytt hus åt mamma, för att huset är så 
dåligt.

Erik Engström, klass 2.

OM RAJA.
Då Robert kom hem till oss hade han en 

kartong. Han sa, att det var dragspel och 
munspel i den. Då var det en hund i 
kartongen. Han var så fin och snäll. Han 
hade en lurvig päls. Vi lekte med honom 
och hade så roligt. Hunden hette Raja. 
Han var så bråkig och han hoppade på mig 
och klöste mig. Men jag var inte rädd för 
honom.

Stig Holmström, klass 2,

VÅRVISA.
Nu så blir det vår, 
det blir grönt i alla snår.
Nu börja alla fåglar sjunga, 
där på kvist de gunga.
Ty snön har smält bort.
Gröna björkar börja susa, 
alla bäckar dåna, brusa.
Allting börjar locka barnen ut, 
att plocka sippor utan prut.
Ty snön har smält bort.
Alla djuren de känna, 
att solen börjar bränna, 
och snart nu fåren få 
på gröna betet gå.
Ty snön har smält bort.
Staren kommer också snart, 
bofinken bygger bo i en fart.
Lärkan och göken komma inom kort, 
och alla vinterfåglar flyga bort.
Ty snön har smält bort.
Marken är ju också grön, 
träden susa i lunden skön.
Hästhoven tittar upp ur mull, 
och liknar gediget gull.
Ty snön har smält bort.

Gunvor Spännar, klass 5.

Vi säga inte att KONSUM  
i varje enskilt fall är billi
gast, men vi se gärna, att 
Ni jämför priserna i de 
olika affärerna. Att spara 
på örena är en klok hus
mors plikt.

KONSUM
H A N S J Ö

NÄR JAG SKJUTSADE SKOTT
KÄRRAN.

En dag var det slaskigt. Jag hade nyss 
kommit ifrån skolan. Då visste jag inte, 
vad jag skulle göra. Då mindes jag, att vi 
hade en skottkärra oppe i vedboden. Jag 
tog fram den. Då gick jag opp och frågade 
mamma, om Inga-Maj fick gå ut och leka, 
och det fick hon. Jag skjutsade henne i 
kärran. Om jag körde fort, sprutade det 
under hjulet, så det kom på byxorna. 
Ibland körde jag mot en snökant så Inga- 
Maj flög på huvudet. Nu har skottkärran 
gått sönder.

Sven-Olof Wolf, klass 3.

DIKT: VÅREN KOMM ER
Nu så kommer våren, 
glada äro vi.
Vi gå i glädjespåren, 
så gör väl också ni?

Och bäckarna de porla, 
det låter så rart.
Och vindarna de sorla, 
i luften far raketer med fart.

av Anna-Greta Löf, klass 3.

NÄR JAG SER TILLBAKA PÅ MIN  
SKOLTID

När jag kom till skolan första dagen, 
tyckte jag, att det var så roligt att sitta i en 
bänk och få en bänkkamrat. Lärarinnan 
ropade upp oss, och vi fick böcker. Sedan 
var det slut för den dagen. Då fick vi litet 
läxa med oss hem. Jag minns, hur lång 
jag tyckte att skoltiden var, men nu har jag 
snart gått ifrån mig skolan. Jag minns, 
när jag började i tredje klass. Jag tyckte, 
att sista klassens barn var så stora. Nu går 
jag i sista klass, men inte tycker jag, att 
jag är stor nu heller.

Lisa Kallman, klass G.

DIKT: EN VÅRDIKT.
Nu kommen våren är 
och sin blomsterskrud den bär 
sipporna komma upp ur marken 
och det är fröjd i parken.

I björkens alla toppar 
börjar det slå ut små knoppar.
Vi få lyssna till starens sång.
Och vi vill höra det än en gång.
Det prasslar i alla snår, 
men så är det också vår 
och glädjen är stor 
hos både syster och bror.

Och när det är vår 
som ni alla förstår 
så äro alla glada 
för snart få de åter bada.

av Anna Greta Bälter, klass 5.

S T Ö V L A R
Orsa Cykel- och Sportaffär
Tel. 281. Tel. 281.

Repr. för
A.-B. Cykelfabriken Monark, Varberg.
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A T T  S V Ä R A
ä r  r å t t ,  s i m p e l t  o c h  o h y f s a t

Under senaste tiden har man i vårt land 
satt i gång en brett upplagd kampanj mot 
svärjandet. Orsaken skulle vara, att vårt 
folk är starkt hemfallet åt denna last. Att 
detta verkligen är fallet, torde man heller 
icke kunna betvivla. Var och en som upp
märksamt gett akt på hur svensken talar, 
har nog tämligen snart kommit underfund 
med, att svordomarna besatt ett stort områ
de av vårt samtalsspråk. Man behöver ju 
bara exercera beväring för att märka, hur 
förläggningarna förorenas av denna andliga 
smuts. Och om man en lördagskväll pro
menerar utefter en gata, där de halvvuxna 
pojkarna flockats, kan man ibland nästan 
känna, hur det osar bränt av kilometerlånga 
svordomsramsor. Detta har åtminstone på 
mig gjort ett synnerligen pinsamt intryck.

Men vi skola icke tro, att svordomarna äro 
något privilegium för den halvvuxna trot
toarpubliken. Även äldre, bildade männi
skors umgängesspråk visar sig många gån
ger vara så pass insyltat av svordomar, att 
kan inte kan annat än bli förvånad.

Det är naturligtvis i de flesta fa.11 en fråga 
om tanklöshet. Det är väl också en fråga 
om att kunna göra intryck och ge eftertryck 
åt det som yttras. Jag skulle tro, att de 
allra flesta själva knappast märka, i vilken 
grad de utfylla sina samtal med eder. Det 
har blivit ett slags jargong, men en mycket 
otrevlig sådan. Man kan väl ändå inte tro, 
att så många människor på fullaste — eller 
fulaste — allvar bedja den onde komma och 
ta sig eller tillkalla djävulen som vittne på, 
att vad de säga verkligen är sant.

Givetvis är det här fråga om en fattigdom 
i uttrycksförmågan. När man inte vet, vad 
man skall säga eller hur man skall säga en 
sak •— så svär man, och så är man ifrån det 
hela. Svensken har heller inte lätt att hitta 
adjektiv och adverbial, som kunna ge ny
anser åt språket. Och i stället för att för
söka avhjälpa denna brist på det mest na
turliga sättet, d. v. s. genom att lära sig 
bättre behärska sitt eget språk, tar nog 
mången svordomarna till hjälp.

”Att svära är rått, simpelt och ohyfsat.” 
Det kan väl knappast råda någon tvekan 
om, att genomsnittssvenskens språk i gan

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSEEN

Telefon 253.

ska stor utsträckning förråats och försimp- 
lats genom en riklig användning av svor
domar. För ett otränat öra kunna många 
samtal te sig helt enkelt vidriga genom allt 
det snusk, som blandas in i språket. Till 
sist är det väl också så, att en människas 
sätt att tala blottar något av människan 
själv. ”Varav hjärtat är fullt, det talar 
munnen.” Svordomarna äro nog icke bara 
ett formellt, språkligt oskick. Man kan väl 
fcrst och främst dra den slutsatsen, att en 
människa känner sig tämligen tillfreds med 
de uttryck, hon använder i sitt tal, och den 
andliga atmosfär dessa avspegla. Talet av
slöjar människan. Ett ohyfsat och tarvligt 
språk skvallrar om en människa av samma 
art.

Men det är väl också så, att en allmänt ut
bredd ovana påverkar människan. I fråga 
om svordomarna kan man verkligen tala om 
exempel som smittar. Hos de ungdomar, 
som växa upp och tillägna sig denna oart, 
kommer det råa och simpla språket att sät
ta spår efter sig i själen, att snart göra den 
unge själv lika rå och simpel, som de ord 
han använder äro. Frågan om svordomar
na kommer därefter att bli ett renlighets- 
problem av första ordningen. .

”Ärans och hjältarnas språk, hur ädelt 
och manligt du rör dig!” Dessa ord, som 
yttrats om det svenska språket, visa oss på 
en stor uppgift. Låt oss hjälpas åt att ren
sa ut svordomarna! Dessa äro icke ett vär
digt uttryck för vårt folks tankar och 
känslor. Kampen mot svordomarna borde 
kunna bli en del av arbetet på att stärka 
vårt folks andliga och moraliska disciplin. 
Att befläcka sitt språk med åkallan av alla 
avgrundsandar är en sund människa ovär
digt.

Men här ha vi vuxna en stor uppgift.

Idealisk frukosträtt 
Pölsa - Hackkorv
från

O $
Telefon 48, 
Filial 233.

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

Svalan, Gripen o. Orsa-cyklar
Harald Eriksson,

CYKEL- o. REPARATIONSVERKSTAD. 
----------- ------  Telefon 156. ------------------

Från flottningsarbetet.

Flottarbasen vilar nöjd och belåten 
efter välförrättat värv.

STAREN.
Staren har kommit från södern hit till oss. 
här han går och plockar mat i gräs och 

moss.
Han har en så fin svartglänsande hud, 
han har vårens finaste skrud.

Staren kom, innan snön smält bort. 
men när han kommit, smälter snön bort 

inom kort.
Han letar tag i sitt gamla bo, 
där han vill ha frid och ro.

Han tittar ut ur sin holk med frimodig blick 
och ger de andra fåglarna en vänlig nick. 
Han har en lång, fin, gul näbb, 
det är den, som gör honom så klädd.

Han slänger med huvudet hit och dit, 
stackars den fågel, som nu kommit hit 
och äter upp den mat, 
som den snälla tanten lagt upp på fat.

Nu han sitter och kvittrar en stund, 
innan han skall ta sig en blund.
Han tar sig jämt en middagslur 
annars blir han så sur.

Anna Maria Wesström, klass 5.

Hur skola de uppväxande kunna komma 
ifrån detta oskick, så länge föräldrarna i 
hemmet, de vuxna på arbetsplatserna oge
nerat åkalla djävulen? Saneringen måste 
komma uppifrån. Och det vore väl motive
rat, att var och en toge sig en funderare 
över detta spörsmål. Jag tror nog, att de 
flesta då skulle bli tvungna att erkänna 
sanningen i det motto, som givits för denna 
artikel: ”Att svära är rått, simpelt och ohyf
sat.”

Helmer Fält.

Orsa Förmedlingsbyrå
Tel. 338 och 30. — Postgirokonto 1314 92.

Rättegångar, inkasseringar, boutred
ningar. Köp och försäljning av 

fastigheter.
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ORSA SKOLTIDNING

Byggnadssnickener
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Plywood och Wallboard.

ENÅ SNICKERIFABRIK
Telefon 78

D e n

kaffebesparande
bryggaren M E L I T T A 
säljes fortfarande till oför
ändrat pris i

Orsa Bosättningsaffär
TEL.  4 2 3.

När målningsarbeten
erfordras vänd Eder med förtroende till

ALBIN ÅSLUND
Tel. 367. Tel. 367.
OBS.! Rökning mot väggohyra utföres 
med Crossby Effektivgas. Absolut dö
dande för all ohyra, samt ofarlig för 

människor. -  Upplysningar lämnas.

Billiga priser!
DAMSTRUMPOR, silke-linne, alla färger, 
1: 95. DAMSTRUMPOR, silke, prima 2: 45. 
IIERRSTRUMPOR, silkepl,, flera mönster 
1:50. HERRSTRUMPOR, yllepl, flera 
mönster 1: 35, 1: 50. Rishahnskvastar. Pia- 
savasopar. Golvmoppar. Sopar med böjt 
skaft 1:95. D:o, enkla, 0: 50. Disktvagor 
0: 20. D:o med träskaft 0: 35. Rotborstar 
0: 25, 0: 35, 0: 45. Spisborstar 0: 35. Panel- 
borstar 0:35, 0:45. KUDDSTOPP (s. k. 
Capok) pr kg. 1:75. FJÄDER, (Dun) pr 
kg. 2: 65. TO ALETT VÅL AR, pr 5 st. sort. 

1: —. LEKSAKER, stor sortering.

CEN TRALBO D EN ,
(Bazar och Kortvaruaffär)
Tel. 298. ORSA.

Morsdagskort,
Pappers varor, Skrivmaterialer,
Portmonnäer, Plånböcker m. m.
---------i stor sortering. -----------

Orsa Tobaks- och Pappershandel.

Strands Pensionat
Tel. 51. Skattungbyn. Rekommenderas.

Daglig bussförbindelse från Orsa 
järnvägsstation till pensionatet.

HUGOS Konditori
R E K O M M E N D E R A S .  
--------------  Telefon 318. ---------------

Firma Hanser & Jonsson
OLJONSBYN. - Tel. Orsa 346. 

REKOMMENDERAS.
Glas, porslin, specerier och manufaktur.

Flickscouting.
Bland vår tids kvinnoföreningar i bered- 

skapstjänst intaga flickscoutförbunden en 
icke obetydlig plats. Överallt, där tillfälle 
till arbete givits, ha flickscouterna varit på 
post: vid mottagande av flyktingar och
eskort av dessa, vid insamlande av kläder 
och pengar, i det allmänna och enskilda 
luftskyddéts beredskap och f. ö. annorstä
des, där de kunnat vara till nytta.

Även i Orsa ha flickscouterna sedan flera 
år gjort vad de kunnat och fått. Tiderna 
och vår lugna och från världens stormar 
avlägsna ort ha ännu inte fordrat så myc
ket av oss, men vi finnas här, om vi behö
vas.

Arbetet inom en scoutkår är inte blott 
”til Lyst”, som så många tro. Meningen 
med våra prov och övningar är inte bara att 
det skall vara roligt för stunden — fast visst 
ingen förnekar att r o l i g t ,  det är just 
vad det är. Meningen är i stället den, att 
vi ska kunna ”reda oss själva och hjälpa 
andra.” När scoutflickorna i sina klassprov 
syssla med matlagning, sjukvård och annat, 
är det just för att de skola kunna ta ett 
handtag i en kinkig situation och vara redo 
att ingripa, när andra kanske stå handfall- 
na, som man säger.

I det just nu aktuella läget, då alla hän
der måste vara verksamma på så många 
håll som möjligt, och helst på flera håll 
samtidigt, ha flickscouterna med glädje ta
git emot sina uppdrag. Bland flickorna i 
Orsakåren finnas hemskyddssamariter med 
genomgångna kurser bakom sig och en hel 
del ordonnanser. De, som äro tillräckligt 
gamla, ha låtit registrera sig som blod
givare.

En del av flickorna i Orsakåren ståtar se
dan S:t Georgsdagen med ett märke över 
vänstra ficklocket med tre gyllene kronor 
på blå botten. Detta märke, rikstjänstmär- 
ket, gemensamt för alla Sveriges scoutför
bund, tilldelas dem, som på ett eller annat 
sätt uttagits till tjänst i det allmänna be
redskapsarbetet, alltså såsom brandmän, i 
olika befattningar i luftskyddet, såsom blod
givare m. m. Detta märke innebär alltså, 
att den, som lyckats få det på sin scoutblus, 
mindre än någon annan, scout eller icke 
scout, får tappa huvudet i en svår situation 
eller eftersätta sin plikt. Var och en bör 
veta, att av en scout, pojke eller flicka, med 
rikstjänstmärket på scoutblusen, har man 
rätt att fordra m y c k e t .

Ja, detta var litet om allvaret i vår orga
nisation. Vad vi roa oss med, är väl mera 
känt. Vi ha våra tävlingar och lekar, våra 
utflykter och läger, våra scoutfester och 
vårt glada kamratskap med scouter hemma 
och borta. Det läger för hela landet, som 
till i sommar planerats i Nordingrå, blir på 
grund av tidslägets allvar inte av, men i 
stället komma nog åtminstone en del av oss 
att fara ut på s. k. jordbruksläger för att 
i den mån vi kunna, hjälpa till på lantgår
dar.

An.

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri - Tapetserareverkstad 

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

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

Uppvakta M O R
på MORS DAG med en tårta 
eller konfektask från

Frel ins Konditori
Medlem av Sveriges Konditori- 

TEL. 27 förening och Tårtförmedlingen.

M Å L E R I A R B E T E N
Rums- och möbelmålning. 
Dalamålning i antik stil. 

Omsorgsfullt utförande. - Billiga priser!
Orsa Lackeringsverkstad

N äs P e r  A n d e r s s o n .
— Tel.: Verkstaden 265, Bostaden 67. —

V E L O C IP E D E R
FRAM och H USQVARNA

Kvalitetsmärken.
Lägsta pris i

N ya J ä r n h a n d e l n .

S t e n h e  r  g  s

H  e r r f r i s e r i n g
TRUNNA - ORSA.

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening.

Vatten-, avlopps- och värmeledningar
utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94.

Bra och billiga

B. H. Hansson, Slättberg,

KOM och SE
Vårens och Sommarens Nyheter!

M O D E A T E L J É N
Tel. 286.

G. E. E riksso n s  
R ö rle d n in g s f:a

----------------- - U t f ö r ------------------
värme-, vatten- och avloppsledningar. 
Box 315 B. O R S A .  Telefon 304.

BEGÄR ALLTID

Orsa-Bröd
brödet med den verkliga råg- 
smaken.
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ORSA SKOLTIDNING-

V a r m r ö k t  S k i n k aoch F l ä s k
Å B E R G S

Tel. 25. ORSA.

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.

Ni dricker
såväl FÖRMIDDAGS- som 
EFTERMIDDA GSK AFFET 
utan kort på

H E L M E R S
M O R A .

Stort sortiment
av BLOMSTER- och TRÄDGÅRDS- 

FRÖER nu hemkommet. 
Återförsäljare hög rabatt.
O. L I N D Q V I S T .

Tel. Mora 62 och 613. Orsa 92.

CJ'méai‘CftsjuLl yieanei-i.inni.cj. 
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49.

Erik Wesström
Utför

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119.

S N I C K E R I E R
dörrar, fönster, trappor, butiks- 

inredningar, möbler m. m.

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 37 Mässbacken Tel. 37

Matbrödet
alltid gott och välsmakande 
från --------------------------------

C .  C f. cJ/-ifjieärrus L^>ag.eni
Telefon 38.

Nyheter
för VÅREN inkomna för så
väl HERRAR som DAMER i

CLAS J. HELGESONS SKRÄDDERI.
Obs.! Ett parti byxor billigt.

Stipendiaternas
h e d e r s l i s t a .

Den 48:e stipendiaten är nu färdig med 
sin kurs. Det var Ture Styvén, som fick en 
kurs i maskinskrivning år 1939 och nu full
bordat denna med ett betyg, som han har 
all heder av.

Som synes ha snart femtio stipendiater 
fullföljt sina kurser. Skoltidningen lovar 
den femtionde färdiga stipendiaten ett he- 
derspris, en bok, som han eller hon själv 
får välja ut bland några föreslagna. Vem 
skall vinna hederspriset?

M. J.

En god skörd.
Forts, från sid. 7.

spån är direkt skadligt som strömedel, och 
likväl förekommer det i vissa fall som strö. 
Det kan ibland förefalla bekvämt att köra 
till sågen efter ett lass såg- eller kutter- 
spån, men även om man har sågspånshögen 
alldeles inpå gården, är det likväl förkast
ligt att använda spån till strö, ty man måste 
ha 4 gånger så mycket sågspån som torv
strö, och detta innebär, att man tillför 
gödseln stora mängder trä, som medför ett 
slags föreningar, som vid sönderdelningen 
förbrukar kväve. Stora mängder halm, såg
spån eller andra trä- eller cellulosarika 
ämnen i gödseln bli kvävetjuvar, som den 
erfarne lantmannen vill undgå. Kvävet är 
det dyrbaraste växtnäringsämnet, ett kg. 
rent kväve i konstgödsel kostar nu över en 
krona, och är dessutom det ämne, som så 
gott som alltid jorden saknar mest. Det är 
också lätt att se, hur åkrarnas bördighet sti
git, sedan torvströet kommit till allmännare 
användning. Man skulle kunna säga att god 
tillgång på torvströ är ett av de viktigaste 
grundvillkoren för en god skörd.

I de flesta fall har jordbrukarna här i 
Dalarna möjlighet att vid sin egen gård 
bereda sitt torvströ. Strötorvmossen kan ut
nyttjas på olika sätt. Ett sätt är att ta upp 
torven på vintern och köra hem den till 
någon öppen plats vid gården. Tidigt på 
våren rives den sönder med maskin. Den 
bästa maskinen för ändamålet är ett gam
malt stifttröskverk av det slag, som varit 
vanliga innan de stora dubbelrensande 
tröskverken kom i bruk. På det gamla 
tröskverket tar man bort stiftbryggan, och 
i dess ställe sätter man en tratt av bräder 
över cylindern. Verket kan drivas med 
hästvandring eller med elektrisk motor. 
Denna enkla maskin har en stor avverk
ningsförmåga och kan användas för torr 
eller våt torv. Den rivna torven torkas ge
nom att utbredas i tunna lager, som tas in, 
varefter som ströet torkar. Skaffar man sig 
en mängd, som motsvarar en förbrukning av 
2—3 kg. torrt torvströ per djur och dag, då 
har man möjlighet att hålla rent i ladugård 
och stall, man får en fullvärdig gödsel, och 
därmed har man en av de viktigaste förut
sättningarna för en god skörd.

B I L R I N G A R
REPARERAS.

Nya däck och slangar i lager.

Orsa Ringcentral,
Telefon 299.

Tu ris th e m m e th
R E K O M M E N D E R A S .  

Telefon 241. Orsa.

Låt reparera Skodonen
h o s

E. NORLING
Omsorgsfullt arbete. - Moderata priser.

Husqvarna Symaskiner 
och Cyklar

Förmånliga betalningsvillkor!

B. A. SJÖDÉN.
Tel. 287.

Hos

Victor Blombergs 
Diversehandel,

Hansjö, tel. 41 Orsa.

God sortering! Billiga priser!

Elektriska S P I S A R  
och K O K P L A T T O R
Mora-Orsa Elektr. A.-B.

Låt ekonom itrim m a  
Eder vagn!
S P A R  B E N S I N !
Vänd Eder till o s s !------------

ORSA MOTOR- & MEK. VERKSTAD. 
• •

Ärade Orsabor
och andra bor vid behov av 
KONDITORIVAROR, vänd 
Eder med förtroende till

_______ B E R G L U N D S .

HOLGERS Kiosk
Tidningar, Frukt, Choklad.
Glass. --------- Läskedrycker.

DASHNFELDTS

TRÄDGÅRDSFRÖ
Statskontrollerat.

H e 11 s é n s
Telefon 106.

Pris 30 öre. A,-B. DALA-TIDNINGENS TR.( FALUN. 
278 40

Upplaga 1,800 ex


