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ORSA SKOLTIDNING

R a p p o rt f r ån skolläkaren

Friska barn  men bättre
kan de bli!Under höstterminen 1937 har för 

första gången allmän läkarundersök
ning av samtliga skolbarn inom Orsa 
skoldistrikt genomförts. Sålunda ha 
734 barn blivit granskade efter en 
fastställd plan oeh skärskådats ganska 
ingående.

Ett förstående och utmärkt arbete 
har härvid presterats av Orsa lärar
kår och dess arbetskommitté samt av 
barnens föräldrar, vilka, sistnämnda 
utan undantag visat ett intresse och 
en samvetsgrannhet som äro värda de 
allra högsta lovord. •— Vad barnen 
själva beträffar, äro de de raraste och 
präktigaste man kan tänka sig.

Som allmänt omdöme om barnen får 
man säga att hälsotillståndet bland 
dem är mycket gott. Man får det be
stämda intrycket att barnen här i det 
skogiga Orsa i mycket stor utsträck
ning bestå av prima kärnvirke, och det 
utlåtandet tummar jag ej på.

Naturligtvis ha en del större eller 
mindre krämpor och lyten kunnat på
visas, och det kanske kan vara av in
tresse med några sifferuppgifter an
gående de vanligaste av dessa.

Största manfallet blev vid ögonun
dersökningarna. Hela 118 stycken visa  ̂
de sig ha ögonfel, av vilka, dock blott 
ett 40tal fordrade glasögon, och en
dast 4 å 5 behövde direkt behandling.

Som tvåa bland krämporna kommer 
blodbristen, och 52 barn hade den i så 
hög grad att medicinering var nödvän
dig eller önskvärd.

Därnäst kommer struman med 28 
anmärkningsvärda fall, vilket dock är 
en anmärkningsvärt låg siffra i en 
sådan strumatrakt som Orsa. (Använd 
i hushållet koksalt med jod !)

Sedan komma hjärtfelen med 27 fall, 
av vilka dock största delen äro mycket 
lindriga.

19 barn lia fått domen att låta bort
operera besvärliga halsmandlar.

Att det förekommit 12 positiva tu 
berkulinreaktioner säger kanske ej så 
mycket allmänt sett, då proven endast 
utförts på barn med konstaterad tuber
kulos i hemmet och som i övrigt kunnat 
vara särskilt exponerade eller i något 
avseende misstänkta (inalles ett 100 
tal prov). De nämnda 12 barnen ha 
remitterats till Dispensären i Orsa för 
fortsatt undersökning och värd.

Näringstillståndet bland barnen har 
visat sig vara mycket gott, i en del fall 
nästan alltför gott, hade jag så när 
sagt, men i endast 8 fall har en direkt 
fordran på viktökning varit oundvik
lig.

Bland andra, här ej uppräknade fel 
och brister, har en hel del hållningsfel 
iakttagits, och bristen på lämpliga

gymnastiklokaler med ändamålsenliga 
tillbehör stack ideligen fram ganska 
bjärt.

I glädjande få fall ha deformeringar 
efter "engelska sjukan" iakttagits. 
Man får den bestämda uppfattningen, 
att vårt vitamintidevarvs agitation för 
rationell spädbarns och barnavård re
dan börjat bära frukt —  men ännu är 
det lång väg att vandra, innan vi nå 
målet.

Härmed äro vi inne på litet allmänt 
resonomang. Först av allt skulle jag 
vilja ge det rådet: skydda edra barn 
mot förkylningar oeh en hel del andra 
sjukdomar genom rationell härdning, 
d. v. s. genom gradvis oeh målmedve
tet skeende härdning, och ej genom 
tröjor och tillbommade fönster! Hela 
barnet, ej bara dess ansikte ocb händer, 
bör under den varma årstiden utsättas 
för inverkan av luften och den präkti
gaste och billigaste och mest slösande 
av alla kvartslampor, nämligen solen. 
För er som bo nära en badplats är det 
solklart, att ibarnen skola till denna och 
bada utan kläder. För er som bo läng
re in på "fastlandet”  är det kanske 
inte så klart, att solen skiner lika 
klart på edra barns ryggar, bröst och 
ben, som på dem i badet, men så är 
det, lyckligtvis. Det är solstrålarna på 
den barakroppen som verkar det, och 
ej enbart vattnet. —  Sätt redan nästa 
sommar endast ett par små badbyxor 
på edra barn och låt dem så simma om
kring i solstrålar och luft i skog och 
mark. När sedan hösten och den mörka, 
kalla årstiden kommer, böra ni fortsät
ta att träna barnens värmereglerings 
maskin, helst genom dagliga kalla av 
tvättningar på kvällarna (de flesta 
kunna göra det själva!), och så i säng 
med dem. Kallt vatten kostar ingen
ting, men host och andra mediciner 
oeh doktorer äro otäckt dyra saker, 
och barnets hälsa är ännu dyrare. 
Fram för "besparingsskogshärdade" 
plantor, och ej för "drivhusbarn” !

Till sist vill jag säga, att vad bar
nen på vintern ej kunna få av solen, 
det har solen redan magasinerat åt 
dem i rå frnkt, men tyvärr ej i 
choklad och karameller. —■ I detta in
stämma Orsa skolbarns tandläkare sä
kert med övertygelse. Dessa ha för öv
rigt redan presterat ett jättearbete, 
och det är en fröjd att be barnen visa 
sina tänder.

Orsa den 30 jan. 1938.
HARALD WESTMAN

Skol läkare.

I  förra numret skrev pastor Stig 
Carlsson och uppmanade orsaborna 
lämna oss adresser på orsabor i 
Amerika, för att vi på så sätt 
skulle få hälsningar från våra frän 
der därute och få veta något om 
hur de har det. Vi fick några 
adresser, och till dessa personer 
skrev tidningen ett brev i så god 
tid att hälsningen skulle nå dem 
före jul. Och härnedan följer nu 
första resultatet: en kallmorabo i 
västra Canada, som hälsar Orsa 
skoltidning och dess läsare. I  bre
vet finnes också adresser på andra 
orsabor där i närheten; till dem 
sänder vi nu detta nummer av 
skoltidningen och ber dem därmed 
att följa mr Wilsons exempel att 
skicka en hälsning till hembygden 
genom dess egen tidning.

Parkside, Sask. Jan. 3: e 1938.
Orsa Skoltidning

Box 247, Mässbacken, Sweden.
Mycken tack för exemplaret utav 

Orsa Skoltidning, som kom mig till
handa några dagar före jul. Jag har 
förut, från min broder Eric Masser i 
Kallmora, emottagit ex. utav Orsa Skol
tidning, och det är med största intresse, 
som jag läser den, det är en påminnelse 
om barndomens dagar.

Arbetsförhållandena här är för när
varande nästan de sämsta möjliga. Tu
sentals personer, både farmare ocfi 
andra, erhålla understöd från rege
ringen. Denna fattigdom och arbets
löshet beror i det mesta på den envisa 
torka,, som Västra Canada har haft de 
sista åren. Vete är huvudproduktion 
för oss här i Västern. Så därför: inget 
regn, inget vete.

Personer från Kallmora, som jag kän
ner till adresser på äro:
Mr Eric Asplin

Park Vally, Sask., Canada.
Mr Hans Herdin

Sturgeon Valley, Sask., Canada. 
Mr Eric Baltare

Parkside, Sask., Canada.
(Från Skattungbyn.)

Mr och mrs Andrew Johnson
Conwood, Sask., Canada.

Mr Andrew R. Erickson
Conwood, Sask., Canada.

Mr och mrs Jonas Rask
Conwood, Sask.j; Canada.

Mr Eric Widén
Sturgeon Valley, Sask.,1 Canada. 

Mrs Andrew Rask
Parkside, Sask., Canada,

Lyckönskningar till god fortsättning 
på det nya året till Orsa Skoltidnings 
personal och till dess läsare.

Högaktningsfullt 
Andrew Wilson 

Parkside, Sask., Canada.
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FRÅN SKOLBÄNKEN
Den här gången är det visst bara 

3 :dje och 4 :deklassare, som varit fli
tiga. Men det är klart, att 5 :te och 
6 :teklassarna förbereder någon extra 
överraskning till nästa nummer. Red. 
förstår nog och hoppas på något fin
fint till påsknumret!

SKOLRESAN TILL GOTLAND.
När vi hade slutat i sjätte klassen, så 

fingo vi göra en skolresa till Visby på 
Gotland. Nu ska jag berätta, hur vi 
hade det på skolresan. V i skolbarn 
skulle samlas vid stationen klockan 
5,45. När vår lärare, Johan Boström, 
och alla. skolbarnen hade kommit till 
stationen, så satte sig tåget igång. 
Snart voro vi framme vid Mora,, där 
vi skulle byta tåg.

Tåget satte sig igång:, och snart ha
de vi Mora, långt bakom oss. När vi 
hade åkt ganska länge, så stannade 
tåget vid Uppsala, och där stannade vi 
till klockan sex på kvällen, och då reste 
vi vidare. Nu hade vi elektriskt lok 
framför vagnarna, och då gick det 
mycket fortare än förut, så vi voro 
snärt framme i Sveriges huvudstad 
Stockholm, där vi stego av för att vän
ta,, tilis nästa tåg kom, som skulle föra 
oss till Nynäshamn.

När två timmar hade gått, sutto vi 
åter på tåget på väg till Nynäshamn, 
där vi skulle stiga på båten, som 
skulle föra oss till Gotland. I Nynäs
hamn låg den rätt så stora, båten 
"Gotland”  för ankar, och den skulle 
föra oss till Vishy. Vi fingo förstås 
ligga i lastrummet, men det var ganska 
bekvämt inrättat ändå. Klockan sju på 
morgonen anlände vi till Visby, där vi 
fick nattlogi i Österby skola. Vi skulle 
besöka många ställen den dagen. 
Vi började med att se på Visby ring
mur, som var ungefär 4 m. hög och på 
somliga ställen en meter tjock, var
efter vi gingo till en gång, som gick 
under jorden. Man påstod, att den 
skulle gå under jorden ända, till Visby. 
Men vi fingo inte gå in i gången, för 
man var rädd, att det skulle finnas 
ormar och giftiga gaser i den, men om 
jag bodde i Visby, så skulle jag nog 
försöka undersöka den. Nedanför slutt
ningen, där gången var belägen, så 
fanns det en labyrint, där fångarna 
hade gått i forna, tider, och ovanför 
berget så fanns det en avrättnings
plats, där man avrättade fångarna.

För både stora och små
finnes alltid något som passar i

Musik och 
Missionsbokhandeln
Telefon 320.

Vi fingo även se ruinerna efter en 
gammal sjörövarborg. Utsiktstornet, 
där sjörövarna sågo efter, om det kom 
några handelsfartyg, var ännn i bibe
hållet skick, och vi fingo gå upp i det, 
och det var en härlig utsikt över ha
vet. Under jorden en bit från utsikts
tornet voro sjörövaren och hans ättlin
gar begravda i en gravkammare, men 
dit in fingo vi inte gå, för några stu
denter hade brutit opp en kista en må
nad före, innan vi kom dit. Sedan 
gingo vi hem, för det började skymma.

Nästa dag skulle vi åka 10 mil runt 
Gotland. Bussen kom och hämtade oss, 
och först besökte vi Visby äldsta kyr
ka, varefter vi åkte vidare. På båda si
dorna av vägen var det alldeles rött 
med vallmo, som växte vilt. När vi ha, 
de åkt bra, länge, så voro vi framme 
vid Gotlands grottberg, där vi stego av. 
Vi fingo gå en bit genom skogen, och 
när vi voro nästan framme, ropade en 
flicka, att hon såg en ekorre, men när 
vi skyndade fram, sågo vi, att det var 
en harnnge. Grottorna gingo mycket 
långt in i berget, och det var mycket 
roligt att krypa in i dem, tyckte vi. 
När vi hade varit vid grottorna en 
stund, så åkte vi vidare, tills vi borfi 
mo i närheten av Visby, och där stan
nade vi och badade, men vattnet var så 
kallt, så vi vågade inte gå ut och 
simma på djupet. När vi hade badat en 
stund, så foro vi hem till skolan för 
att äta och lägga oss. Tidigt på mor
gonen voro vi åter på benen och packa
de våra väskor och skyndade oss ner 
till båten, "Drotten", som skulle föra 
oss till Stockholm. Det vi voro med om 
och sågo i Stockholm, skall jag berät
ta om en annan gång.

Nils Gustav Peterson.
Fortsättningss,kolan I.

För slaskiga dagar

Gislaveds
s t ö v l a r

KOOP. FÖR. OVAN SILJAN
Skoavdelningen

PRINSESSAN GUNVOR.
Det var en gång en konung, som 

hade en liten dotter, som hette Gnnvor.
En dag frågade hon sin far, om hon 

fick gå ut i skogen och plocka blom
mor. Nej, sade far. Varför det? fråga
de prinsessan. Jo, du förstår, att där 
finns troll och vilda djur. Å, gör det 
det. Det visste inte jag.

Nu var det kväll. Alla, sovo. Tidigt 
på morgonen vaknade den lilla prin
sessan. Hon tänkte på att hon skulle 
smyga sig ut i skogen en liten, liten 
stund, medan alla. sov. Hon satte på sig 
kläderna och gick tyst ut.

När hon kom ut i skogen, hörde hon 
ett dån i luften. Det var en bred mat
ta, som ett troll satt och flög på. Trol
let tog prinsessan och flög bort med 
henne. Då de kom till trollets berg, tog 
trollet och satte henne i en bur. Där 
tänkte prinsessan på huru dum hon 
hade varit, som inte lydde far.

På slottet var det stor sorg. Men hur 
ledsna de voro, så kom prinsessan al
drig hem till sin far.

Anna Bruks, klass 4.

KRIG.
Bomberna falla 
skotten knalla.
I  luften ligger krigets fasa, 
broar och hus bara rasa.

Gatorna färgas röda av blod, 
men med tapperhet och mod 
männen försvara sin vall, 
tills de stupa för kulans knall.

Nu skymtar en tank 
med pansar så blank.
Ett skott höres, 
och tanken förstöres.

I  luften synes en flygmaskin, 
målad med dödskallars hemska grin. 
Nu syns den ej mer, 
ty den har störtat ner.

Barnen mista mor och far 
många inget hem nu har.
Blir det aldrig slut på denna tid? 
Blir det aldrig mer på jorden frid?

Jan Carlstedt, klass 5.

Begär alltid

Or s a B r ö d
brödet med 
den verkliga 
rågsmaken
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En februaridag 1938 susade vi iväg i Mon 
telius bil med ägaren vid ratten. Vädret var 
härligt med strålande sol. Kameran var 
med, och Rosén lovade, att nu skulle det 
bli bilder från livet i skogarna. Äventyr 
borde det ju också bli, och det första lät 
inte vänta på sig:

I Tallhed hade ett vedlass råkat komina 
på tvären och kört fast. Och vår bil körde 
i snön vid. försöket att komma förbi. Det 
var tur att de hade häst för lasset, den fick 
nu dra vår vagn på fast väg igen.

Och i Höghedsibaoken kom äventyr n :r 2: 
en spik trängde in i ena bakringen!

Men snart var det felet avhjälpt, och 
färden gick vidare, tills vi

i Emådalen måste stanna för att beundra 
sol ooh skuggspelet över snön, isen och 
timret. : _ . I j jjj<: |

ETT BESÖ K I 
TIMMERSKOGEN
Text: Karl Wennberg. Bilder: Axel Rosén.

Det hade varit orätt att fara förbi Emlå 
dalen utan att göra en titt in i handels
boden där. På samma gång som vi köpte 
en läkerolask fick vi reda på att vägen upp
åt Ulvsjö, morabyn ni vet, som ligger all
deles för sig själv långt upp i skogen, var 
i prima skick efter ett ihärdigt arbete av 
både snöskottare och snöplogar. Handels
mannen i Emådalen har många kunder nu 
under vintern i skogen, ooh vid en koja 
nästan uppe vid .Emåsjön såg vi sen, hur de 
bar sig åt för att tala om, att de ville köpa 
av honom: en skylt med texten: ” S t o p p
D a v i d ! ”  restes upp i snöplogkanten.

Vid ” Kyrkan”  
stannade vi sedan.
Där träffade vi för 
första gången en 
” kcoka”  i fullt ar
bete. Humöret var 
prima, på fliokan 
fr. Bergkarlås, ooh 
nog tro vi att kar
larna i den kojan 
blev ordentligt om
skötta.

Visst kunde det 
se snöigt ooh kallt 
utifrån. Men så 
gick vi in. Vind
fång, oljemålade 
väggar och fernis
sat golv, ordentlig

kokspis, diskbänk och tillräckligt med skåp 
och skafferier. En radio på det målade 
ibordet var nog till glädje under kvällarna. 
Bredvid vindfånget låg ett torkrum för 
arbetskläderna; torkrummet uppvärmdes 
snabbt av en plåtkamin, ooh ventiler sörj

de för luftväxlingen. Lägg märke till de 
tre skorstenarna på taket: en från värme 
pallen mitt på golvet, en från kokspisen 
och en från kaminen i torkrummet.

Bilen susade vidare på glashård väg tills 
vi stoppades av

en skylt, som talade om att vi var i 
L u s b o l u g n e t .

Brevlådan, vittna
de om, att skogs
kojornas isolering 
var bruten; ett 
stycke från postver
kets låda för avgå
ende post var den 
hemtillverkade för
varingsplatsen för 
ankommande brev 
och tidningar.

Vi hälsade på i 
kojorna där med, 
och blev bjudna på 
varmt gott kaffe. 
Här var det häls
ingar, som höll till, 
ett lag huggare i 
ena kojan ooh ett 

lag körare i den andra. Men vi måste 
skynda oss för att få någon bild av arbe

tet i skogen, innan det blev för sent ooh 
för mörkt. När vi därför hejdades av 
denna skylt

blevo vi glada och veko av uppåt
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brits var fullkomligt skilt från det övriga 
rummet. Provianteringsfrågan ordnades i 
regel med någon affär, den i Emådalen, 
någon i kyrkbyn eller annorstädes, vilken 
då åtog sig att leverera allt, från fläsk, 
potatis och mjölk till laddning av radio 
ackumulatorn ooli tillgodoseende av andra 
behov, t. ex. shamponeringspiulvret åt kock
an. ©oh inte märktes någon ledsnad över 
isoleringen, varken hos karlarna eller 
flickorna. Blev det för långsamt så kom 
dragspelet eller grammofonen fram. Tyvärr 
såg vi ingenstädes någon av de boklådor, 
som det talas omi på annat ställe i denna 
tidning. Men vi var ju i kara sex kojor! 
För resten så tryter inte arbetet. Det ska 
vara vedhuggning och vattenbärning. De 
sysslorna är noggrant fördelade, och att 
” turen”  hålles svarar en tavla med namnen 
på alla i koj laget, och på tavlan märks det 
ut med en pinne, vilka som har chansen att 
den dagen ställa sig in hos kockan med att 
sköta arbetet till hennes belåtenhet, ©oh 
så ska verktyg och redskap ses över och 
skötas om.

I nästa koja vi kom in i, var det ett lag

körare. De visade oss också stallet. Tydli
gen hade man ännu icke funnit den ide
aliska lösningen av den bostadsfrågan, ty 
stallet fuktade något. Men annars var det 
varmt. Och nog skötte då de här karlarna 
om sina arbetskamrater, på allra bästa sätt.

I  den bär kojan måste vi falla undan för 
den kaffebjudning, som varit så vänligt och 
snällt inpå oss i alla kojorna. Men vi måste 
också tänka på, att nu hade vi c :a  5 mil 
hem och klockan var mycket. Därför vän
des bilen, och i den vackra vinternatten 
förde oss .bilen mellan höga snöplogskanter 
på en hård och fin väg allt närmare bygden, 
den lilla delen av den stora socknen, som 
för sin ekonomi och för sina söners ut
komst är så beroende av att arbetslivet i 
skogen kan fortgå ostört och under de bästa 
förhållanden.

både av huggningen och barkningen ooh allt 
vad vad till detta hörer.

vältorna på Emån till mål.
Under marschen utfor berget hade vi tu

ren att träffa förvaltare Hård. Han rådde 
oss att fara längre efter ulvsjövägen och 
beskåda en annan typ av kojor, som fanns 
några km. norr om Dusbolugnet. alltså i 
närheten av Emåsjön. Det var s. k. mon 
teringsikojor, tillverkade i delar, som det 
bara är att plocka upp och sätta ihop. Och 
när arbetet är klart på vårkanten, då är 
det bara att plocka ner det igen och lasta 
hela kojan på en lastbil. Ooh där som i de 
de andra kojorna möttes vi av idel vänliga, 
välvilliga människor, som visserligen tyckte 
att det verkade lite underligt, när vi kom 
instegande och satte upp stativet och kame
ran för att fånga en bild av kojan i var
dagslag. Det var svårt! Ty kockan var så 
rapp att städa undan resterna efter mid
dagsmålet och torka av masonitbordet. Pro

Nu släpades det samman timmer för de 
sista lassen för dagen, och snart skulle häst 
och karl lämna släpkälkarna i skogen och

tester från vår sida hjälpte inte, fastän vi 
motiverade med att vi skulle ha somi det 
var, så det såg naturligt ut o. s. v. Kockan 
ville ha det som. det brukade vara, d. v. s. 
rent och snyggt överallt. Ooh. så hann koj
laget ordna till anletsdragen, så att det 
blev en så här snygg bild.

I denna koja hade kockan ordnat med ett 
draperi, så att hennes skåp och hennes

b a s v ä g e n .  Den bar iväg uppåt, brant 
så det kändes ocih i vindlingar, så att 
bobsleighibanorna vid sportorterna på konti
nenten inte kan vara mera spännande. Men 
här är det inte lek, här är det allvar, när 
hästen framför ett stort och tungt lass ska 
bromsa ooh dra på rätta ställena. Hjärnan, 
scm styr representeras av karlen, som sit
ter längst fram på timmerlasset med kan
ske 50 klampar. Det gäller då att hinna 
undan ooh hinna undan med förstånd, så att 
ingen skada eller olycka sker. På de mest 
utsatta ställena, där kurvorna voro som be
svärligast eller lasset skulle skyddas för 
stenar ooh träd, voro ledare av grova tim
merstockar uppsatta. De voro något till 
slitna! Basvägen ledde ända upp på Dus 
boherget, och där uppe arbetade huggare 
och körare som bäst. Vi kom för sent för 
att få se på fällningen, men vi såg talrika 
vittnesbörd om förmiddagens möda,

hästen spänna® för lasset, vilket hade

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSEEN
Tel 253.

A. K O C K S  
Rak & Frisérsalong
REKOMMENDERAS.

Nyinredd, trevlig lokal i And. Olssons 
______________  fastighet.

5



ORSA SKOLTIDNING

En klättring uppför Fuji-San.

Fru Gertrud Olausson, född Dahl, 
har vistats i Shanghaj i mångaJjår. Hon 
har [haft vänligheten att fö r  vår tid
ning, skriva ner följande reseskildring 
från Japan, dit shanghaj européerna 
brukat resa fö r  att rekreera sig.

Sommaren 1935 befann jag mig åter i Ja
pan, vilket är ett av de underbaraste län
der i världen, ooh dit man alltid längtar 
åter, när man en gång lärt känna dess 
skönhet och oharme. Två år förut hade jag 
tillbringat några månader i södra delen av 
landet och år 1938 gjorde jag en resa i 
Hokkaido bland Aihofolket och besteg så 
inånga fjäll ooh vulkaner och simmade i så 
många sammetsmjuka vulkansjöar, som det 
är möjligt att hinna med under två måna
ders tid.

Men nu var det alltså Fuji det gällde, 
världens kanske mest avbildade fjäll, ooh 
dess mest bekanta. Det är omgivet av en 
romantik, som förmår locka människor dit 
från andra sidan haven.

Den här sommaren hade jag alltså flytt 
från den outhärdliga hettan i Shanghaj till 
Hakone i Japan, där jag hade en bungalow 
vid sjön, vari man under klara dagar kun
de se Fuji spegla sig. 1 förbigående måste 
jag få nämna, att år 1929 försvann Hakone 
totalt från jordens yta under en våldsam 
jordbävning, ungefär tio dagar innan jag 
skulle rest dit, men sådant måste man lära 
sig att glömma i ett land, där dylika hän
delser höra till ordningen för dagen —■ 
eller rättare sagt veckan!

Nu hade jag beundrat den konformiiga 
vulkanjätten vid klar sikt i två månaders 
tid ooh mot slutet av bestigningssäsongen, 
som varar till den sista augusti, beslöt jag 
mig för att bestiga den ooh avtalade med 
ett par vänner om sällskap. Men en vecka 
före den fastslagna dagen började ett 
ihållande regn, som blev allt värre, och da
gen före såg det synnerligen dystert ut. 
Jag föreslog, att vi skulle vänta, då vi än
nu hade cirka 14 dagar kvar, men då den 
övriga delen av sällskapet bestod av två 
så envisa nationer som en tyska och en 
holländare, vilka absolut ville ” betvinga”  
Fuji just den dagen, måste jag gå med!

Tidigt på morgonen den 14 augusti möt
tes vi vid hussen, som skulle föra oss till 
byn Bubashiri, belägen i skogsbältet vid fo
ten av Fuji, en tre timmars färd. En gam
mal engelsman, med vilken jag gjort en del

klättringar i Hakonebergen, passerade oss 
på vägen och hade ytterst roligt åt att ” ni 
antagligen väntat hela ert liv på ett sådant 
tillfälle och resten av livet går, utan at; 
det återkommer, och så väljer ni den värsta 
dagen på hela året!”  Han lovade att vänta 
vid kvällsbussen dagen därpå ooh få ett 
synnerligen hälsosamt utbrott av skade
glädje, när vi skulle återvända u t a n  att 
ha. fått se den mångomsjungna utsikten 
från Fuji’ » topip!

Framkomna till Subashiri ringde vi upp 
till meteorologiska stationen på Fuji ooh de 
rådde oss att vänta till dagen därpå, då det 
var ett fruktansvärt väder där uppe, men 
utsikterna voro mera lovande senare. Vi 
tillbringade alltså natten på ett litet ja
panskt värdshus ooh blevo trakterade med 
den dejligaste fjälllaxöring till middag. 
Men det blev inte en sekunds sömn den 
natten, ty en privat fest avdracks med en 
myckenhet saki under hög stämning och 
geishasång på andra sidan pappersväggen 
och den varade intill arla morgonstunden, 
dft vi voro färdiga att börja vår färd, så 
ingen av oss var i någon särdeles god form 
att bestiga sagoberget på 13,000 fot, som 
reste sig ur jorden på en enda natt för ett 
par tusen år sedan. Bättre till mods blevo 
vi inte, när vi kommo ut i silregnet och 
dimman.

På världshuset rådde de oss enträget att 
vänta ännu en uag, men Tyskland och 
Holland hade så bråttom, att de ej lyssna
de till Sveriges ivriga protester. Så började 
vi bestigningen ooh hoppades, att Fuji, 
som ej haft något utbrott sedan 1705 — 
fastän en ung amerikanska med livfull fan
tasi med stolthet berättade, att hon haft 
en kolossal tur, när hon passerade Japän, 
ty hon hade sett, vad som blivit få dödliga 
förunnat, nämligen ett eldsprutande ooh 
dundrande, så att jorden och luften höll på 
att skaka sönder ooh ett regn av aska oeh 
sten. Jag frågade om hon ej passat på att 
fotografera det unika skådespelet, men det 
hade hon glömt i. häpenheten — även den 
dagen skulle hålla sig lugnt och godmodigt. 
År 1860 bestegs det av den första europé
en. Dåvarande engelske ministern Sir Rut 
•herford Alcook utnyttjade sin rätt att resa 
inom landet och företog en expedition om
fattande 8 dagar. Lady Parker räknas vara 
den första kvinnliga bestigaren, på den ti
den var det förbjudet för damer att gå 
längre än till 8:de stationen. Nu är det 
möjligt att hinna det på en dag från Tokyo 
eller Yokohama.

Japanerna ha sedan långt tillbaka gjort

Utanför ett av » hotellen» på Fuji.

pilgrimisresor dit upp och pilacerat K ono 
hanasakuyahime, prinsessan som gör 
blommorna på träden — på dess topp!

Vi hade en gemensam ryggsäck med kon
server och en del kläder, så vi togo en 
gouriki (guide) med oss. Han hade varit 
upp© 1,500 gånger sade han och kände vä
gen bättre än rynkorna i sitt ansikte.

Redan vid första stationen kände jag, a t t  
jag hade ett hjärta, och vid andra stationen 
hade jag inte en torr tråd lp|å kroppen, så 
jag ställde jfrån mig kongor.uen (vand
ringsstaven) och efter att ha, tömt vattnet 
ur skorna över hibashin i golvet (en stor 
fyrkantig låda vari det eldas med kol) be
ställde jag en häst, skrudade mig i oljepap 
per, satt© på mig en stor Fujihatt och klev 
upp på min våta Rosinante. Mitt sällskap 
påstod, att jag såg ut som en blandning av 
Bliicher och Napoleon och förklarade att de 
skulle gå till toppen. Men vid 5: te statio
nen voro båda betänkligt gröna i de nyss 
så beslutsamma anletsdragen och svingade 
sig även de med möda upp i sadeln. Vid 
varje ny station värmde vi oss framför hi 
bachin, tömde vattnet ur skorna (vi hade 
alla vanliga promenadskor, dä man sagt oss 
att vägen var bred och bekväm) lappade 
ihop oljepapiperen med nålar, den starka 
vinden slet allt i trasor, och läto hästarna 
vila. De faktiskt kröpo med flämtande si
dor upip för den svarta, steniga stigen. Vid 
8 :de stationen, dit vi ikommo efter c :a 8 
timmars färd, voro vi alla så bergsjuka och 
frusna, att vi beslöto oss för att stanna 
över natten och invänta soluppgången! Att 
vi ännu kunde vara optimister efter en så
dan natt ooh en sådan dag! Vi kröp in i 
stenkojan, som var liksom murad i ett med 
fjället. Endast japaner befunno sig som 
luftgäster i detta ”  stenåldershotell”  denna 
■kväll. Vi lade oss på tatamia på golvet och 
drucko saki med dem ooh lyssnade till 
historier och skämtade ooh gladde oss åt 
morgondagen, som skulle öppna äventy
rets värld. Men vi skulle aldrig ha druckit 
saki, ty detta i förening med en sömnlös 
natt och ansträngningen vid stigningen 
gjorde att vi fingo ännu en vaknatt. Jag 
blev riktigt dålig, pulsen blev allt svagare, 
och vår gouriki försökte hälla i mig något 
hjärtstyrkande, en annan gned mina föt

Sportdräkten
är en viktig detalj för både 
nybörjare och mästare. Se 
vårt rikhaltiga lager!

E M M A  O L S S O N   Orsa

Rikhaltig sortering 

Sonora skivor

Stift

Grammofoner 

A .B .

Bröderna Ohlsén

BECKMANS
TRYCKERI

står alltid till Eder tjänst. 
MODERNT UTFÖRANDE. 
MODERNA STILAR.
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ORSA SKOLTIDNING
ter och en del pilgrimer, som anlänt un
der nattens lopp, kommo med goda råd och 
allsköns tabletter. Mina vänner voro be
kymrade, ty jag låg medvetslös en bra 
stund. Vi hade sträckt ut oss på golvet 
som vi gick och stod i ridbyxor, men japa
nerna, som vid livets alla tillfallen äro 
totalt ogenerade, klädde av sig framför el
den, flickorna borstade sitt långa, svarta 
hår och satte på sig sovkimonos. Jag låg 
liksom halvt i dvala hela natten ooh hörde 
folk komma in oupphörligt från den svarta, 
regniga natten där ute.

Klockan 4 på morgonen ropade någon i 
mitt öra: G om ko! — Moshimoshi! —
Goraiko! Soluppgången! Solen strömmade 
in genom dörren.

Min holländska vän sade: ” ©et har kom
mit en vit man under nattens lopp, men 
jag kan inte finna ut vilken nation han 
tillhör.”  På skämt svarade jag: ” Han är
nog svensk. Jag ska titta på honom.”  Vi 
voro ännu så bergsjuka, att vi knappt 
kunde stå på benen, jag kröp bort över 
golvet och såg en ung, tämligen orakad 
man, också han rätt grön i ansiktet sitta 
vid hibaöhin ooh plaska sig i ansiktet med 
kallt vatten. I förbifarten frågade jag raikt 
på sak: ” Are you swedish?”  ooh blev så 
förbluffad då jag fick ett jakande svar, 
att jag plötsligt kunde stå upp Han blev 
lika förvånad över min fråga, då han var 
mycket mörk och ansåg det vara egendom
ligt att en engelska kunde gissa hans na
tionalitet. Men så fick han sin andra chock 
över handfatet klockan 4 f. m. då han hörde 
att även min vagga stått i Norden! Han 
var journalist ooh skrev under signaturen 
” Lasse”  i Dagens Nyheter. Vi fann båda, 
att ” Världen är så stor, så stor”  och — på 
samma gång så liten!

Men nu skulle vi se på det stora undret. 
Vi gick ut i den kyliga morgonluften, ©et 
mest sagolika molnhav sträckte sig
från horisont till horisont. Det enda, 
som höjde sig däröver, var den lilla 
pik vi befunno oss på. Plötsligt blev det 
mjuka, grå havet rött och så blev det 
flammande guldet synligt. Vi voro så
spända på om molnen skulle skingras, att 
vi knappt kunde uthärda väntan. Men 
se, de drog sig tillbaka ocb fjälltoppar, 
sjöar, skogar, byar och fläckar av landet 
framträdde. Nu togo vi våra kongozues

igen och började vandra i zigzag upp till 
9 :de stationen. Den tionde är Chojo — 
det är toppen, vi nådde dit på l 1/  tim
me. Ohojo är själva magnetpilen. Det är 
själva hemligheten.

Det är bistert kallt här uppe. En hel del 
japaner gingo upp samtidigt med oss på 
morgonen. I fjällen har den japanska 
stadsbon en fart, som är helt olika det 
sakta lallandet i trätofflor i städerna. Han 
har till och med ett annat ansiktsuttryck. 
Han är ” todsanka’ ’ d. v. s. bestigare med 
kropp ooh själ.

Det är en egendomlig svart stad av sten 
där uppe vid kratern. En gata med värds
hus på båda sidor och små affärer, där 
souvenirer säljas och professionella foto
grafer stå skjutfärdiga.

De fasta synliga invånarna är inga prin
sessor, de sköta meteorologiska stationen 
där uppe. Där blev vi bjudna på thé, fick 
höra nyheter ooh så spelades — Solveigs 
sang på grammofon.

En hel del snö låg nere i kratern och 
på flera ställen på toppen, men det hade 
regnat så intensivt en lång tid, att största 
delen hade smält.

Från kraterns inre stiger ånga. Det tar 
timmar att gå runt. Där frågar japanen 
vad västerlänningen tycker om Nippon. 
” Lasse”  påstod, att en av hans vänner 
fått följande svar av en engelsman: 
” Disgusting mass of ashes and humbug!” 
Till skillnad från denna blaserade engels
man kom jag ned från Fuji med dess ro
man tifc i behåll. Oeli var gång jag varit 
i Japan, har jag alltid bott i närheten 
av detta underbara fjäll, vars rena, nobla 
linjer man aldrig tröttnar att betrakta i 
alla dess olika belysningar: tidigt på mor
gonen med molnen svävande över toppen, 
som det framstod, när jag gick till fönstret 
för att se, om det verkligen fanns kvar 
sedan kvällen förut, då jag sagt god natt 
till det under stjärnorna och sett ljusen 
från de olika stationerna — från tre håll 
bära vägar till Ghojo — som lysande pärl
band slingra sig mot höjden, där stjärnor
na fortsatte och ibland nymånen hängde 
som en tiara över K onoham asakuya 
hime. Under dagens lopp skiftade det åter 
många gånger och solnedgången visade en 
så betagande prakt av färgers spel, att 
man tycker det är helt naturligt, att japa

Två vyer från Fuji-Sans omgivningar.

nerna buga både vid foten av detta dröm 
berg och vid de elva altarena vid kratern.

Frampå f. m. ibundo vi ett par waraji 
eller stråsandaler under skorna ooh åkte 
så ” sunahashiki”  nedför en nästan tvärt 
brant väg genom den djupa svarta askan, 
som är nästan fri från sten och slagg. 
Det var nästan som att åka skidor i lös 
snö och gick med rasande fart. På 2 tim
mar voro vi i Umaegashi, där en skraltig 
Ford av 1923 står och skakar, som ville 
den bli av med stänkskärmarna. Man tar 
den efter den kanan och är snart 1 Subas 
hiri, där varmt thé odh heta svavelbad 
väntar. Nedfärden var nästan lika våt 
som uppstigandet och medan jag badade 
hade amahsan hängt upp min sweater över 
hibasdhin ooh bränt ett enormt hål i 
den. Med nya stråsandaler fastbundna på 
de bara benen, en slokande Fujihatt och 
shorts sågo vi verkligen ut som pilgrimer, 
återvändande från strapatserna.

För att ytterligare understryka hur väl 
denna benämning passade på oss måste jag 
få berätta följande lilla episod. Då vi be
gav oss i väg, tog var och en av oss en 
mycket liten penningsumma med, då vi ej 
tänkt ta en guide och hade mat med i 
ryggsäcken. iSå kom ju den oförutsedda 
utgiften med hyrandet av hästar ooh var 
gång vi satte oss ned, även om det var på 
en bänk utanför en av dessa härbärgen, 
kostade det 50 sen och blev dyrare ju högre 
upp vi kom.

När vi kom ned, vände sig ” Lasse”  nred 
ett förläget leende till mig och undrade, 
om han möjligen kunde få låna — 36 sen! 
Det fattades så mycket till köp av biljett 
till Tokyo. När vi tömt hela vårt förråd 
av sekiner befanns det att ” Lasse”  ej be
hövde gå till staden, men då hade vi ej 
heller ett enda öre emellan oss. Och voro 
glada, att vi köpt returbiljetter till bus
sen !

Det var tre trötta, men lyckliga pilgri
mer, som kommo åter från Nippons Mekka. 
En av våra drömmar hade gått i uppfyl
lelse och vi voro knappast besvikna, fast
än dagen därpå var strålande sol och ny
snö på Fuji! Y i hade sett soluppgången, 
om också bara ett oförglömligt ögonblick, 
från en av världens mest storslagna vul
kaner !

Gertrud Olausson.
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Från skolbänken, (forts. fr. sid. 3.)

EN SANN BERÄTTELSE .
En kväll kom en tant från en gård, 

där hon hämtat mjölken. Då hade en 
alldeles vit hund följt med henne och 
sprungit in på mormors gård. Nästa 
dag kom hon upp till mormors. Då ta
lade mormor om, att mammas mormor 
dött den kvällen. Det var också vid 
samma tid, som hon sett hunden.

Inga-Britt Ulilén, klass 5.

EN BERÄTTELSE FRÅN  
MYGGSJÖ.

Det var en gång en gubbe i Myggsjö. 
Han bodde djupt inne i skogen långt 
ifrån byn. En gång skulle han gå till 
en tjur mod en ko. Han gick, då det 
var skare på morgonen. Senare på da
gen, när han skulle gå hem, höll inte 
skaren. Då tog han två dörrar och lade 
efter varann. När kon stod på den för
sta. dörren, tog han den sista och lade 
framför. Och så gick det, tills han kom 
hem igen. Jag tror, att det tog längre 
tid att gå hem än att gå dit med kon.

Ingemar Svalas, klass 3.
KONUNG RÅDJURS SON.

Vad är det, vad är det? Det var 
ekorren som frågade. Och det var inte 
heller underligt, ty haren kom i en så
dan fart, så att han såg nt bara som 
en skugga, Men när haren såg ekorren, 
stannade han och svarade: "Kära du,
jag har en stor nyhet att berätta för 
dig. Konung Rådjur har fått en son. 
Och i morgon kväll skall det bli en stor 
fest. Den lille råbocken skall döpas. 
Alla skogens djur är ditbjudna, och 
jag har fått till uppgift att underrätta 
alla om det. Om du vill tala om det 
för talgoxen och bofinken, är du 
snäll.”  Ja, ekorren lovade, och de skil
des åt.

Den stora festen firades med mycken 
ståt. Och den lilla råbocksprinsen döp
tes till Skogshopp. Men när djuren ef
teråt kommit en liten bit från konunga- 
boistället, funderade de ut att de skulle 
fängsla konungen och taga hans son 
till konung. Det gjorde de också. Men 
följden blev, att det blev mycket olyck
ligt. Ty den lille prinsen hade inte fått 
någon uppfostran utan gjorde allehan
da dumheter. Så t. ex. talade han om 
för räven vart haren tagit vägen. Till 
slut måste djuren gå och be konungen 
om förlåtelse och släppa lös honom. 
Och konungen förlät dem och blev en 
bra djurkonung.

Anna Märta Granholm, klass 4.

RES
med eleganta 
och praktiska 
RES- 
effekter 
från

Carl A. Pettersson, Orsa

VINTERVERS.
Nu är vintern 
här med snö och is, 
än med rimfrost, 
än med dis.
Ibland skiner solen, 
på den vita snö.
Snart så få vi vår, 
och då blir det tö.
Nu så åka vi i backen, 
oj, vi ramla ju på nacken, 
men vi resa oss igen, 
det gör ingenting, min vän.
Vi knoga åter uppför, 
susa sedan utför.
Hojta, skrika, hej och hå, 
akta er, ur vägen gå!

Gunvor Spännar, klass 3.

DÖ VI VAM BÖRTA TÄNLÄKERM.
Jen dag fing vi bud fro tånläkrem 

att wi skulldem dit. Dö i kåm in sö 
bedöved an, se fick i wänta jen fleck. 
Se bured an, ä gard sö sårt, sö i ald ö 
birdo grina. Ä va. je keling, sö skräktä. 
Se war i upp i budi ö keft karamälla 
ö bulla ö sjoklad. Se for i ö Olle em. 
Dö i kåm em wa klucka fira. Mamma 
frågöd war i add we sö längdje! I sad, 
att i add gändji ö sölad ätter wäjem. 
Do sad mamma, att i fick int djera sö 
mer. Gard i sö nön mer göng, skuld i 
fo strik. Do wart i rädd ö sad, att i 
aldri mer skuld djer sö. Se djick i ö 
lagd mi. Ragnar Andersson, kl. 3.

ERIK ANDERSSON
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG
Förrättar AUKTIONER, BOUPPTECK

NINGAR Otth ARVSKIFTEN.
Ombud för Stodkholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar. Tel. 40.
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Petters skidtur. 
G reta Hed, k l. 5.

BJÖRNEN SOM INTE VAR  
NÅGON BJÖRN.

En vinter följde jag med pappa till 
en skog, som det är tre mil till. Vi åk
te häst dit. När vi kom fram, var det 
mörkt. Ibland följde jag med honom 
ner till landsvägen med timmer.
- En dag var jag i kojan ensam. Pap
pa hade sagt, att det fanns björnar i 
skogen. Med detsamma hörde jag nå
got knacka ovanför mig. Jag tog van
tarna och mössan och sprang efter pap
pa, för jag tänkte, att det var en björn. 
När jag kom till pappa, talade jag om 
för honom, att det var en björn på ta
ket. Men pappa sade, att det var en 
talgoxe, som hackade på skorstenen. Då 
gick jag hem igen. När jag kom hem, 
ropade jag opp genom skorstenen för 
att skrämma talgoxen. Men den hacka
de ändå. Jag satte mig i sängen. Se
dan ropade jag åt talgoxen, att den 
skulle vara tyst. Då pappa kom, flög 
den.

Gösta Liljedahl, klass 3. 

EN UTFLYKT.
Hela skolklassen var ute på Orsasjön 

och åkte på skaren. Solen sken. Sen 
när vi for hem då for flygmaskin 
opp. Och när vi kom till kanalen då 
for vi opp på vägen och for till skolan 
igen. Där satt fem stygga pojkar som 
inte fick följa med för dom hade varit 
olydiga.

Kerstin Walfridsson, klass I.

f : ;i  Pallins Diversehandel
MÄSSBACKEN.

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

Specerier, glas, porslin och manufaktur.
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NÄR JAG VAR HOS GULLI PÅ  
JULGRANSPLUNDRING.

En dag kom Gulli till mig och frå
gade, om jag ville komma till henne på 
julgransplundring. Vi var fem stycken, 
som var där. Först lekte vi några dans
lekar kring julgranen. Sedan blev vi 
bjudna på kaffe med dopp. Så lekte 
vi radio. Jag lade fram mina fingrar 
och så skruvade de andra på "radion” . 
Jag bara skrek, såsom jag- har hört på 
operetter i utlandet. Då kom Gullis 
morfar och skruvade på den riktiga 
radion. Men då steg jag upp, för jag- 
ville inte vara radio längre. Så börja
de ringdansen igen. Sedan började 
Gullis mamma lägga i påsarna. När 
hon gjort det frågade hon Gulli, om 
hon ville vara tomte. Men det ville inte 
Gulli. Jag frågade Gulli, om jag inte 
fick vara tomte, och det fick jag. Gul
lis mamma, visade mig ett rum, där jag 
kunde kläda om mig. Jag fick stå och 
hålla i brickan medan Gullis mamma 
delade ut påsarna. Jag fick ge en påse 
åt Arne, Gullis minsta bror.

Så frågade de andra mig, om jag 
hade lust att dansa, ett varv runt jul
granen. Jag var med och dansade ett 
halvt varv, men jag låtsades halta pä 
ena benet, så att alla skrattade. Men 
då ville jag inte dansa, mera. "Det var 
en tjänlig tomte” , sade Gullis mamma, 
Hon gav mig en påse och så fick jag 
gå och ta av mig tomtekläderna. Sedan 
för jag och min bror hem.

När vi kommo hem, var klockan halv 
tio. Pappa var förfärligt arg på oss, 
för att vi varit borta så länge.

Aina Hidtman, Klass 4.

HOS TANDLÄKAREN.
När vi gick i skolan förra terminens 

sista dag, sade läraren på räknetim- 
men, att alla, som var på ex. fem
hundra,, skulle få gå till tandläkaren, 
men jag ha,de inte tandkortet i skolan, 
så jag fick vänta tills på torsdag. Men 
då var jag sjuk, så att pappa ringde 
till tandläkaren. Då sade tandläkaren, 
ätt jag fick komma, nästa torsdag i stäl
let. Så gick jag, men när jag kom ner 
till järnvägshotellet, kom jag ihåg, att 
jag hade glömt tandkortet hemma. Jag- 
fick lov att vända om. Så kom jag änt
ligen till tandläkaren. Jag tänkte för-

stås, att jag hade kommit för sent, 
men jag såg Karl Artur, och jag fråga
de, om de hade frågat efter mej, men 
de hade inte gjort det. Så fick jag 
komma in. Jag fick sedan gå till tand
läkaren tre gånger, innan jag blev 
färdig.

Sven Jonsson, klass 3.

PLÅTEN.
En dag var jag hos Ingvar, och han 

sade, att vi skulle gå till kälkbacken. 
Yi gingo först till Göran och hämtade 
honom. Då vi kom till kälkbacken, var 
det is där. Vi gingo och letade plåtar, 
då Ingvar fick.se en takplåt. Han ropa
de på mig, och Göran sade: "V i tar
den här stora plåten och åker med.”  
Vi sköt den till backen och satte oss 
på. Det skramlade och dundra, så vi 
måste hålla för öronen. Längst ner i 
backen var det en "dutta", som vi 
inte visste om. Vi flög så långt där. 
Vi åkts, tills det var så mörkt, att vi 
inte såg vart vi åkte. Det var tara. att 
följa. Vi höll på fem minuter med att 
få upp plåten. Då kom Herbert och 
sade, att Ingvar skulle hem. Nästa dag 
åkte vi också, men då rev Ingvar sön
der sina, byxor.

Torsten Pettersson, klass 4.

EN SKIDTUR,
Pä söndagen for jag och några andra 

barn till Kransbacken. När vi skulle 
fara hem, sade Agne, att vi skulle åka 
efter ån. Jag var nästan rädd, att 
isen inte skulle hålla. Men som tur var 
höll den. När vi åkt en bit, såg vi räv
spår. De var så färska, att vi nästan

trodde, att vi skulle få se räven. På 
stranden stod skogen tät. Vi stannade 
och såg in i skogen. Där var också 
spår av räven. Så for vi vidare. Efter 
ett litet stycke såg vi rävspår återigen. 
Då sade Agne, att hemma hade mamma 
lärt honom, hur rävspår såg ut. Och 
natten därförut hade räven tagit en 
höna för dem. När vi åkt ett stycke 
till, var jag så varm och utmattad, att 
jag inte orkade åka längre.. Då vilade 
vi oss en stund. Så fortsatte vi färden. 
När vi kom hem, gick vi in i en gård, 
och där hade räven varit och tagit tre 
kycklingar. När jag kom hem, berätta
de jag- alltihop för mamma. Hon sade: 
»Tänk, om isen hade brustit!»

Gerd Andersson, kl. 4.

SAGAN OM H ÄXAN  OCH 
TROLLET.

Det var en gång en häxa och ett 
troll, som skulle gå bort till en jätte. 
På vägen dit blevo de osams. Så gick 
de och slogo varandra hela vägen. Men 
nu kom de till jätten. Jätten bjöd 
dem på äpplen, som var bara stora, ste
nar. Så berättade häxan, att trollet 
hade slagit henne under vägen, och 
trollet sade, att häxan hade slagit 
honom. Då blev jätten arg och bröt av 
näsan på både häxan och trollet, för 
han var så stark. Då blev häxan och 
trollet så onda på jätten, att de knuffa
de ut honom. Sen tog de alla, äpplen 
och sprang hem, och hade ett stort 
kalas.

Anna Jämten, kl. 3.

I SKOLBACKEN.
Bakom skolan finns en brant backe, 

som vi åker i. Gulli, Margit och jag 
har en lång bräda, som vi sitter på. 
En gång, då vi åkte, så sprutade det 
snö i ansiktet. Usch, vad vi blev våta ‘ 
Snart åkte vi igen, och då var Rune, i 
backen. När vi hade kommit ungefär 
i halva backen, så tog Rune brädan. Vi 
åkte på ändå långt ner i backen. Snart 
ringde det. Och vi gömde brädan, för 
vi var rädda, att någon sknlle ta den. 
Nästa, rast, då vi skulle åka igen, så 
halkade Margit. Just då kom pojkarna 
och tog brädan. Usch, vad vi blev 
rädda! Vi sprang därifrån med väldig
âr -̂ : Ingrid Neman, kl. 3.
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ORSA SKOLTIDNING

Bälter Anders Hansson, Per Wikner, Kap lans Hans Hansson, Hans Wixner, Gutå Hans Hansson, Pollack Karin Larsdotter,
Kerstin Holner, Karolina Palmén, Maria (Johansson) Uhlilin.

N å g o t  o m  undervisningsväsendet  i  O rsa genom  tiderna. V.

KÅRGÄRDE SKOLROTE.
Inom de s. k. Söderomsjönbyarna 

har skolundervisningen helt naturligt 
sina gamla, hundraåriga anor. Därom 
har veteranen Per Wikner berättat i 
Orsa Skoltidning n :r 1, 1932. Som in
ledning till denna historik ber jag få 
hänvisa till vad P. W. berättat. I denna 
södra del av socknen fanns stora, folk
rika byar: Näset och Lunden 5 gårdar, 
Kårgärde 3, Holen 36, Vångsgärde 
Liisselhed 38, Sundbäck 13, Torrvål 24 
och Maggås 33 gårdar. I de flesta fall 
ansågs det också ärofullt att ha mån
ga barn i familjen.

Att denna del av socknen skulle i för
sta hand bli föremål för ny folkskola 
var självklart. Kravet därpå stegrades 
med åren, och i början av 1880talet in
lämnade folkskoleinspektören, d :r 
Åmark, en skrivelse till kyrkostämman 
att åtminstone en mindre folkskola bor
de inrättas i Holn. Barnantalet i Kyrk
skolan var alldeles för stort, då över 
100talet barn där skulle omhänderhas 
av en oeh samma lärare. På kyrkostäm
man den 3 dec. 1882 förelåg denna frå
ga. Frågan bordlädes vid denna stäm
ma men upptogs på nytt efter en må
nad den 7 jan. 1883. Vid denna stämma 
framlämnades en utredning angående 
skolpliktiga barn i socknen. Barn födda 
1869— 70 utgjorde 123, 1869— 71 s:a 
191 och 1869— 72, alltså alla skolplik
tiga folkskolebarn 245. Huvudparten 
kom ju på Kyrkskolan, mindretalet på 
Skattungbyn och mindre folkskolorna i

Sportcremer
Solglasögon
i slörsta sortering.

Hedins Färghandel
Orsa Tel. 155

Finnmarken. Därför var det ju ound
gängligen nödvändigt med en ny folk
skola snarast möjligt. Stämman beslöt 
vidtaga åtgärder och uppdrog åt skol
rådet att utreda frågan och inkomma 
med förslagsritning, kostnad och bygg 
nadsplats. Den 4 febr. var förslaget 
klart och förelädes, stämman. Angående 
platsen framlämnades tvenne förslag: 
1 Lindänget. 2 Staisbacken, en plats 
mellan Holen och Vångsgärde. Då man 
ej kunde komma till enighet om platsen, 
uppsköts byggnadsfrågan men beslöts 
att tills vidare förhyra småskolehuset i 
Holen till lokal för en mindre folkskola. 
Småskolehuset då var beläget något 
söder om nuvarande skolköket. Som lo
kal för småskolan hyi’des Gössa Per 
Anderssons stuga i Holen.

I april samma år kommer frågan om 
byggandet av ett folkskolehus upp på 
nytt men då från byamännen i Magg
ås, Torrvål och Sundbäck, vilka ansågo, 
att förläggandet av skolhuset till Stais

Elna Granholm, Ernst Keding, Lilli Löhf.

backen var olämpligt för dessa byar, 
varför de föreslogo en plats intill Sund 
bäck. Därför beslöts återigen utredning. 
I aug. framlämnades kostnadsberäkning 
på de tvenne förslagen. Sundbäcksför 
slaget gick på en summa av 9,899: 80 
■och Staisbacken på kr. 12,018:38. Alla 
faktorer talade sålunda för Sundbäck, 
vilket förslag också segrade vid omröst
ningen. Den 9 dec. beslöts om byggan
det och utlystes entreprenad för an
skaffningen av timmer. Ett anbud blev 
antaget den 31 dec. Medan stockarna i 
början av nyåret framforslades, arbeta
des för högtryck av Staisbackenan

hängarna att få beslutet upphävt, in
nan man hann börja byggandet. Den 9 
mars framkom ett förslag till stämman, 
vilket fullkomligt rev upp det förut fat
tade beslutet. En omfattande plan för 
skolroteindelning framlämnades. För
slaget lydde: Skolområde 1: Söderom 
sjönbyarna, Maggås och Sundbäck. 2: 
Oljonsbyn, Torrvål, Viborg och Sten
berg. 3: Kyrkbyn, Staekmora, Slätt
berg. 4: Åberga, Mickelvål, Orsbleek, 
Kallholn, Nederberga och Björken. 5: 
Bäcka, Hansjö och Bjus. 6: Skattung
byn och Kallmora. 7: tvenne mindre 
folkskolor, en för finnmarksbyarna och 
en för Torsmo, Gravherg och Hornber
ga.  ■ i i :

Med detta blossar striden upp riktigt 
på allvar. Platsen för de nya skolorna 
kunde man ej enas om och inte heller 
indelningen av skolrotar. Byarna Magg
ås, Torrvål, Viborg och Sundbäck höllo 
fortfarande på, att skolhuset skulle 
byggas i Sundbäck, de övriga Söderom 
sjönbyarna föreslogo Kårgärdet, ej 
långt från Staisbacken. I maj uppkom 
nytt förslag om skola i Torrvål —  före
nad folk och småskola med examinerad 
lärare. Förslaget genomdrevs den 15 
juni. Men därmed segrade också slut
ligen Söderomsjönbyarnas förslag om 
skola i Kårgärdet. Timret vid Sund 
bäck fraktades till de nya. byggnads 
platserna. Kårgärde skola bygges och 
stod färdig att tagas i bruk januari 
1886. Folkskollärarinnan Carolina Pal

tJäncl Locler a fd id

till den fotograf i ska  
specialaffären vid behov 
av fotografiska artiklar.

Framkallning, kopiering 
och förstoringar

utfö ras på eget laborato
rium, som t i l l fö rsä k ra r  Eder 
det bästa resu lta t.

Tegmans Fotomagasin
O R S A

10



ORSA SKOLTIDNING

>

Augusta Bärn, Anders Persson, Ellen Johansson, Hans Belin, Elin Nordström, Anders Stabi, Matilda Olsson,
Bränd Per Persson, Ragnhild Garby.

mén förflyttas från Skattungbyn till 
Kårgärde, och därmed hade Orsa sin 
tredje folkskola efter en fyraårig strid. 
Småskolor skulle inrättas både i Holen 
och Vångsgärde. Mindre folkskolan blev 
nu egentlig folkskola, och därmed fick 
småskolan återtaga sin gamla lokal. 
Denna lokal var dock gammal och brist
fällig men fick dock tjäna ännu ett tio
tal år. 1897 revs den och förflyttades 
till Vångsgärde, där dugligt timmer in
fogades i nytt skolhus, och i Holen hyr
des nuvarande skolköket. Socknen sökte 
förvärva detta genom köp, men man 
kunde inte komma överens om köpe
skillingen, varför byn behöll sin lokal 
kvar och har det än i dag. Nytt små 
skolehus byggdes sedan av kommunen 
och blev färdigt att tagas i bruk 1903.

I och med folkskolans tillkomst i 
Kårgärde inrättades också slöjdskola. 
Till slöjdlärare antogs Mångsa Anders 
Erason i Kårgärde. Han innehade be
fattningen till och med 1888. 1889—
1900 var Hans Wixner lärare och från
1901 t. o. m. 1911 Hans Holner. 1912 
vidtog den nuvarande läraren. Slöj dlo 
ka.l har huvudsakligen varit Skolköket 
till 1921, då särskild slöjdsal inreddes 
vid Kårgärde skola,

Ännu en praktisk gren av undervis
ning har länge bedrivits inom Kåpgär 
de skolområde, nämligen skolköksunder 
visning. Den gamla skolköksbyggnaden 
uppfördes på 1880talet, och skolköks 
kurser ha hållits under årens lopp av 
Maria Olsson, Hildegard Hilde och nu 
de senaste årens fortsättningsskolekur 
ser av Helene Bergman. I början antogs 
både äldre och yngre elever från byarna 
runt om.

Den förste läraren i skolområdet var 
Kräk Olov Hansson. Hans son berättar: 
Jo se, far gick och bröt sej i benet, så 
han måste lära sej till skolmästare. Han 
dugde inte till nå’t annat. Han hade 
skolan i övre våningen i gamla Staffa 
gården. 60— 70 barn gjorde luften så 
tjock, att far miste luktsinnet.

Kårgärde skolområde har sålunda

S K O R  tm både läraren 
=  och lärjungen

bäst och billigast hos oss.

A .B . Orsa Skomagasin
ORSA TEL. 37.

varit en vaken bygd, som velat tillgodo
se tidens krav och omhulda uppfostrans 
och undervisningens olika grenar. Mån
ga äro de lärarkrafter som här under 
årens lopp offrat sig. Ett 40tal ha haft 
ordinarie anställning och dessutom ha 
en del extra då och då fått träda, emel
lan. En förteckning följer. Angående 
tjänstetiden är det, mången gång svårt 
avgöra om till eller avträdestiden var 
vt. eller ht men förteckningen är sam
manförd, så gott sig göra låter, vad 
som brister får väl vederbörande ha 
överseende med.

LÄRARE INOM KÄRGÄRDETS SKOLA.
Söderomsjöns byskola (Omfattande byar

na Holen—Vångsgärde, Sundbäck) : Kråk
Olov Olsson 1863—1869, Balter Anders 
Hansson 1870—1874.

1874 delas skolan i Holens byskola och 
Vångsgärde byskola.

Holens byskola; Per Wiikner 1874—1875, 
Kaplans Hans Hansson 1876—1881, Hans 
Wixner 1882—1883, Lind Anna Ersdotter 
1884.

iSkolan indragen 1885.
Holens småskola och Vångsgärde små

skola från 1886: Håll Kerstin Hansdotter

(Holner) 1866 t. o. m. vt. 1897, Erik Pet
tersson ht. 1897—1899, Margit Eriksson 
1899—1900, Fredrika Karlander 1900—1902, 
Olivia Lundvik 1903—1904, Elin Nordström 
1904—1906, Matilda Olsson 1006—1910, 
Anna Hedman 1911—1928, Lilli Löhf 1929.

Vångsgärde byskola: Kap] ans Hans
Hansson 1874—1875, Bälter Anders Hans
son 1876—1881, Giutå Hans Hansson 1882, 
Ulus Anders Samuelsson 1883, Polack Ka
rin Larsdotter 1884—1891, Augusta Bärn 
1892—1893, Anders Persson 1804—1895, 
Olov Dalborg vt. 1396, Hans Belin 1897— 
1910, Erik Pettersson 1911—1912, Dagny 
Andersson 1913—1915, Anders Ståbi 1916— 
1935.

•Skolan indragen 1935.
Holens mindre folkskola; Brittur Erik 

ErssonBritte 1883, C. Fr. Pettersson 1884 
och Hans Wixner 1885.

Kårgärde folkskola (Alla 4 klasserna till 
1892) : Carolina Palmen 1886—1911, Ernst 
Keding 1912—

Biträdande avdelningen kl. 3—4: Maria 
Johansson 1892—1897, Ellen Johansson 
1898—1905, And. Ståbi 1906—1916, Bränd 
Per Persson 1916—1918, Ragnhild (Grin 
dahl) Garby 1919—1922, Elna Granholm 
1922—

Joh. Boström.

Maria Olsson,
skolkökslärarinna Holens småskola 1904. Lärarinna Olivia Lundvik.

För musikaliska familjer är en
Marconiphone eller Telefunl^enradio

det oförlikneliga konsertinstrumentet.

Hans ‘Peterson, Orsa
Tel. 242.

RADIOSERVICE och RÖR.

J7 T o c l&elna

S K J O R T O R
enfärgade och randiga med fast 
eller lös permanentad krage. Ru
tiga (skotska mönster) med fast 
krage. Finnas även i gosstorlekar. 
Frack och smokingskjortor.
Stor sortering hos

A U G .  L A R S S O N
O R S A .
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Från skolbänken, (forts. fr. sid. 9.)

TECKNING - PÅ KOLNING av Erik Jemt, kl. 3.

PÅ KOLNINGEN.
Under jullovet har jag varit och 

hjälpt min pappa med kolningen vid 
Jonssons såg. Vi hade fyra ribbmilor 
och fyra skogsmilor. Ibland släckte 
jag kolen, och ibland fatade jag i kol
korgar. Ibland brukade pappa och min 
bror Ragnar gå 1 upp på milorna och 
klubba ihop dem. De har stora klubbor 
av trä, som de slår på milan med. Vi 
hade också en hund där, han heter 
Paff. Det var en rävhund, han var 
nära en meter hög. En dag fick min 
bror en räv med honom...

En dag då det snöade, gjorde jag en 
snöplog och plogade. Jag gick långt 
bort och plogade vägar. Då det blev 
julafton, for vi hem.

Erik Jemt, kl. 3.
MIN KATT.

Jag har en liten katt, som heter 
Maja. Hon är så söt och rar och har 
ett M mitt i pannan. På morgonen 
springer hon efter mamma och skriker 
och vill ha mjölk. Vi ha också en hund. 
Han heter Sabben. De äro så sams. 
Men ibland river Maja Sabben på no
sen.

Maja är så förståndig. En gång gick 
hon och lade sig i en korg, som det var 
kläder i. Då sade pappa: »Fy, på 
d e j!» Då blev Maja så rädd, så hon 
sprang under soffan och låg där, tills 
pappa hade gått ut. Då kom hon fram, 
och mamma gav henne mjölk. Sedan 
gick hon och lade sig i min säng.

Medan vi hade julgranen inne, rev 
Maja sönder nästan alla franskaramel
ler, som hängde nertill.

Sven Löf, kl. 4.

Be hemtalen!
Mamman i telefon till lärarinnan: 

»Jag får verkligen lov att tala om för 
dej, att jag har så mycket att stå i, så 
jag vet inte hur jag ska hinna med 
hemtalena».

Bränd KALK och KALK 
STENSMJÖL
av högsta kvalitéer til! 
fördelaktigaste priser, er 
hålles från

A .B . SKATTUNGBYNS KALKBRUK.
Mässbacken. Telefon 21.

EN ROLIG DAG I GRÅTBÄCK.
En dag hade Ulla och jag så roligt. 

Vi följde pappa till skogen. Där var 
fåglarna så tama, så vi fick ge dem 
mat i händerna. Ulla tog en bit smör, 
och den tog en fågel och flög iväg med. 
Sedan skulle vi gå längre in i skogen, 
men där var så mycket snö, så vi fick 
pulsa i snön. Då vi skulle gå hem, 
mötte vi en dressin. När vi kom hem 
till stationen så åt vi och gick ut igen. 
Då kom Lillan till oss, och vi lekte
t att en; Edit Eriksson, kl. 4.

TEKNING - I SKIDBACKEN av Göran Rudfeldt, kl. 5.
JÖSSE HARE I SKOGEN.

Det var en gång en hare, som tyckte, 
att det skulle vara livat att åka, skidor. 
Han såg sig om i skogen. Det var 
skinande vitt av snö. Björkarnas gre
nar voro vita av rimfrost. Och solen 
sken på snön. En ekorre satt i ett träd 
och åt på en grankott: Då frågade
haren: »Vet du, käre fru ekorre, var 
jag skall få tag på ett par skidorl» 
»Jag tycker, att det skulle vara så livat 
att åka skidor», sade haren. Då sva
rade ekorren: »En dag var det en häxa 
här, och hon trollade fram ett par 
skidor». I detsamma hoppade ekorren 
från gren till gren ner till en buske. 
Ur den tog han fram ett par fina ski
dor och ett par stavar. Då vart haren 
så glad, och så satte han på sig 
skidorna, cch de passade alldeles precis 
åt honom. Han tog ett par staktag och 
for iväg en lång bit. Så sade han far
väl åt ekorren. Med detsamma stakade 
han iväg ned för en backe. Huj, vad 
det gick, det kittlade i harens lilla 
mage!

Det blev kväll, och månen steg upp 
bakom grantopparna. Då for haren 
hem till sitt lilla bo igen. Följande 
morgon for han ut och åkte skidor. 
Och haren tyckte, att han aldrig haft 
så roligt nån gång, som när han åkte 
skidor. GarlOtto Myrberg, kl. 4.

Orsa Förmedlingsbyrå
T e l e f o n  338.

Rättegångar. Inkasseringar Boutred
ningar. Fastighetsförmedling. 

Fastighetsförvaltning.

A RKIV SK RA P.
Ert Orsautställning.

På olika håll arbetas just nu för 
att forska i vår sockens historia, 
bevara minnen från dagar som 
flytt, teckna upp och avbilda. 
Så arbetar en studiecirkel i an
slutning: till Orsa godtemplares 
folkbibliotek med huvudsakligaste 
syfte att leta rätt på och bevara 
bilder som belysa bebyggelsens 
förändringar och utveckling, att 
få säkra dato för viktigare hän
delser i socknens historia o. d. 
Orsa skoltidning har ju under 
hela den tid, den utkommit, för
sökt få fram berättelser, bilder 
och minnen från skolans värld. 
Nu, har biblioteket och skoltid
ningen beslutat att låta allmän
heten få tillfälle att ta del av 
residtaten av arbetet hittills. Det 

skall ske genom
EN UTSTÄLLNING I ORSA 
TINGSHUS UNDER TIDEN 

10—24 APRIL.
Kommimalnämnden har beviljat 
ett anslag av 100 kr. till utställ
ningen. Kopparbergs läns spar
bank kommer att deltaga i 
den. En kommitté med mö
belhandlare Eric B or g ert som pri
mus motor arbetar nu för fullt 
för att göra denna uppvisning så 
bra som möjligt. Vi återkommer!

Untorps och Gravbergs
mindre folkskolor komma på grund 

av allt för ringa barnantal a,tt indragas 
från och med nästa läsår.
Tre lärare avgå

mod pension den 1 augusti, nämligen 
fru Margit Hansson samt herrar An
ders Montelius och Erik Pettersson. 
Frisksportama

ha fått skolstyrelsens löfte att använ
da gymnastiksalen i Kyrkbyn.
Laga syn

av lärarbostäderna i den s. k. Rom 
sonska gården har skolstyrelsen beslu
tat att begära,.
Överlärartjänsten

har ledigförklarats med tillträde 
den 1 aug.
En smalfihnsapparat

har skolstyrelsen beslutat att inköpa, 
om fullmäktige ge sitt bifall därtill. 
Ritningar

till en ny småskola och gymnastiksal 
i Stackmora har av skolstyrelsen god
känts.

M E D D E L A N D E
Fr. o. m. den 1 februari 
förestås min frisérsalong av 
herr M A L T E  Å S L U N D .

V ö r d s a m t  L i l l i  M o r c e u s .
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Edv. Johansson.
I den höga åldern av 

82 år avled Edv. Jo
hansson i sitt hem den 
19 januari 1938. Han 
var född i Nås den 18 
okt. 1855. Redan vid 
unga år deltog han 
med liv och intresse i 
kristlig verksamhet, och 
han tänkte även ägna 
sig åt predikanttbanan, 

varför han genomgick predikantkurs. i 
Stockholm. Emellertid ändrade han 
åsikt och sökte in. vid folkskollärar- 
seminariet i Uppsala och tog där exa
men 1886. Han sökte och erhöll an
ställning som lärare vid Lind.grenska 
uppfostringsanstalten i Stockholm, där 
lian stannade till 1887 års slut. Den 1 
jan. 1888 tillträdde han en ord. lärar- 
befattning i Öje, Malung, där han 
tjänstgjorde till 1 juli 1902. Då flytta
de han till Orsa som ord. lärare vid 
Stackmora folkskola. År 1920 avgick 
lian med pension. Han inköpte då en 
gård vid Stackmorabergets fot och 
framlevde där sina. 17 lugna pensionsår.

Det ideella och religiösa arbetet fort
satte han dock med ända till sin bort
gång. Särskilt intresserade honom 
Evang. Fosterlandsstiftelsen, Folksko
lans Vänner och Blåbandsverksamlieten. 

Frid över hans minne!

John Boström.

Vad han göras
för att barn, som bo långt från 

Kyrkbyn, utan allt för stora, kostnader 
skola, kunna deltaga, i undervisningen i 
Orsa kommunala mel lanskola-? På för
slag a.v herr Artur Eriksson har skol
styrelsen beslutat att utreda detta, och 
fördenskull tillsatt en kommitté, vilken 
förutom förslagsställaren består av rek
tor J. Hellman, nämndeman J. Kamer 
och folkskollärare E. Keding.

BÖCKER.
ALBIN JOHANSSON: Synpunkter på eko

nomiska konjunkturer. (Föredrag vid 
lArosmässan i Västerås 23 okt. 1937.) 
K F :s bokförlag, Stockholm. Hift. 0:75.

Den 64-sidiga skriften innehåller många 
synpunkter på det ekonomiska livet, som 
angår en större skara än yrkesmannen, 
som samlas till Arosmässan. Vad förf. har 
att säga om avbetalningshandeln t. ex. bor
de läsas (och efterlevas!) av alla. Stilen 
är frisk och medryckande och exemplen är 
inte bara instruktiva utan även roliga. Allt 
som allt: framställningen är väl värd att 
uppmärksammas och begrundas.
E. SÖDERBERG: Växterna i täppan.

Hft. 2: — . Båda på K F:s bokförlag, 
iSthlm.

"vå  verkligt instruktiva blomsterböcker, 
som med sina praktiska anvisningar, sina 
upplysningar om olika växters levnadskrav 
och i någon mån de historiska notiserna har 
ärende till alla, som i större eller mindre 
omfattning syssla med Iblomsterodling. En 
stor mängd fotografier, därav flera i natur
liga färger, är ett avsevärt plus.
Östergötland. Utgiven av Östgöta nation. 

Lindblads förlag (i serien Hemby,gds- 
böokerna). Hft. 7: — ; klotb. 9: — och 
halvfr. 10 : — kr.

En vederhäftig hembygdsbok, som har 
stort värde bl. a. genom de många elemen
tära upplysningar om .geologi, jordens his
toria m. m. sådant. Denna serie av läse
böcker är av skiftande värde; en del land
skap ha behandlats i en stil, där den ut
präglade sagotonen är allt för betungande, 
andra landskap ha hugnats mied lugnare 
framställningar. Till den senare ikategorien 
hör östgötaibokan. — ” Östergötland”  re

kommenderas för referensavdelningen i 
skolbiblioteket.

K. W.
HILDUR DIXELIU 3: Ankaret på fjället.

Lindblads förlag. Pris 2 kr.; inb. 2:75.
En minnesruna över stiftssekr. Albert 

Carlgren och hans livs arbete vid Norrbot
tens arbetsstugor.

I en medryckande skildring med två f. d. 
arbetsstugulbarn som. huv.udgestalter visar 
förf. på arbetsstugorna och dess ” pappas” 
välsignelseibringande verksamhet för ” öde
bygdens fattiga små” . En liten lättläst och 
underhållande bok med goda miljö- odh na
turmålningar. Rekommenderas särskilt till 
ungdoms- och skolbibliotek.

Inkomsterna av iboken tillfalla Norrbot
tens arbetsstugor, O. B.
ASTRID KÄH R: Calmare Nyckel. Lind

blads förlag. Pris häift. 4: 50, inb. 6 kr.
I några raskt tecknade skisser föres läsa

ren in i vardagslivet på 1600-talet. Huvud
personerna i dessa scener samlas sedan om
bord på ” Calmare Nyckel” , vilken gjorde 
resan till Amerika, där den Svenska ikolo
nien grundades 1638. Skildringen slutar i 
och med att förhållandena någorlunda sta
biliserats där. Det är alltså en aktuell bok, 
vilken med anledning av Delaware-minnet 
Jean påräkna läsare. Då den dessutom har 
liv i skildringarna <av de olika människo
ödena har den ett djupare intresse. — Kan 
rekommenderas även för biblioteken.

K. W.
KNUT EKM AN: I storm och stiltje. Lind

blads förlag. Pris. 2: 50, inb. 3 :75.
En skildring av livet i ett fiskeläge på 

Gotland på 1800-talet. Bör tilltala alla, .som 
hysa intresse för kulturskildringar från 
gången tid. Hade vi flera sådana lekrman- 
naskildringar från olika delar av vårt land 
från brytningen mellan gammalt och nytt 
i förra seklet skulle det vara lättare för 
oss .senare tiders människor att uppskatta 
vår tids bättre förhållanden.

Hur det var i Orsa 1896.
Ja,g trivdes bra. i 

Orsa, och har efter
åt insett, det jag bort 
stanna ytterligare ett 
läsår och ej låtit över
tala mig att flytta till 
annat skoldistrikt. Jag- 
tjänstgjorde i Vångs- 
gärde under vårtermi
nen 1896 och hade 
gärna kunnat stanna 
till sommaren 1897, då 
jag sökte och vann inträde i Uppsala 
seminarium.

Någon bostad i skolhuset fanns ej då, 
utan jag förhyrdes in hos Gubb Olof 
Olsson i Lisselbed, där jag trivdes gott 
och fick många värdefulla råd av iden 
gladlynte, hederlige kommunalmannen. 
En faderlig vän var även folkskollära
ren Anders Uhlin i Torrvål. Nuvaran
de lärarveteranen E. Eriksson minns 
jag både vid lärarmöten och som orga
nist i kyrkan.

Skolmateriell åt barnen var det inget 
knussel med, utan sådant delades fri
kostigt ut till var och en. Det var inte 
utan, än att en utsocknes tyckte, det 
sparsamheten på det området blev e f
tersatt ibland.

När jag i början på mars fick lyfta 
min första- kvartalslön med hela 75 kr., 
då tyckte jag mig vara, mera förmögen 
än nn med en månadslön av 3 å 400 
kr. Även om penningvärdet för 40 år 
sedan var långt högre än i våra dagar, 
så bestod dock olikheten mest i folkets 
levnadsstandard.

Bland övriga, lärare minns jag Pet
tersson i Skattungbyn, D. Björk, J. 
Trygg, E. Pettersson m. fl. Fröken 
Carolina Palmen i Kårgärde var ju min 
närmaste överordnad. Det kändes hög
tidligt och måhända litet kusligt när 
inspektör Thunberg stegade in från 
landsvägen och bad att få höra något i 
bibi. historien om syndafloden. När jag 
framställt några frågor, tog inspektören 
.själv hand om småttingarna och samta
lade förtroligt med dem om sagda hän
delse och drog fram nyttiga lärdomar 
ur berättelsen.

Ja detta va,r nu litet sammanrafsat 
plock ur minnen från Orsa.

O. Dalborg.

MARTA TAMM-LC 11 I M' :  Bcrghagaber-
nen. Lindblads. Hft. 1:75, inb. 2:50.

Eörf. har förtjänstfullt skildrat livet på 
en uppländsk herrgård, i en fäbod i södra 
Lappland samt i staden Uppsala. Fram
ställningen är medryckande, språket en
kelt och innehållet lämpligt för pojkar cch 
flickor i skolåldern. Illustrerad.

A. B.

GLÖM EJ ATT
C  T / - /"V  "O  alltid köpas 
^  XV C / -tv förmånligast i

S e g e r s  Skoaffär
Tel. 232.

K. W.
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Frelins Konditori
Tel. 27.

Gott Kaffe! Läckra Bakverk!
Utsökt fin konfekt av egen 

tillverkning!
Medlem av Sveriges Konditorförening 

och Tårtförmedlingen.

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

Telefon 318.

Säg det med blommor!
De tala — med tystnadens väl
talighet. Köp dem, nyfödda, fris
ka och fina, hos Wikner i f. d. 
Brobergs Filial.

/  som äls^en!
köp brudbuketten i Wikners blom
steraffär på byxtorget.

Mödrar !
Vill Ni se Edra flickor och pojkar 
växa upip till tappra frontsoldater 
i det eviga krig som heter kamplen 
för tillvaron? ” Givetvis” , sa’ 
Hansbaok. Upprusta — nämligen 
deras hälsa! Ge dem varje dag en 
portion färska grönsaker av egna 
eller Wikners odlingar. Ooh skall 
denna upprustning, enligt sakkun
skapen, gångsättas några måna
der före den nye frontsoldatens 
inmarsch på slagfältet Tellus.

Människan lever icke
av mat och potatis allena...........
Själen måste även hava sitt, t. 
■ex. i form av blommor. E. Wik
ners Handelsträdgård, tel. 305 
Orsa, levererar sund föda för bå
de kropp ooh själ med ” den goda 
jordens”  tillhjälp.

” Och de voro alla tappra män”  
och ^ tu n n o r.

Blomman på deras grav i form av 
vackert bundna kransar och bu
ketter beställes hos Erik. Wikner.

I  fråga om blomsterknölar
ör storleken dirakt proportionell 
mot kvaliteten (ju större knölar 
desto bättre). Stora, utgrodda 
knölar av begonior, gloxinior och 
igladiolus till salu i Wikners blom
steraffär.

Rusta Eder för fjällfärden med

S O L G L A S Ö G O N
och S K I  D V A L  L 0  R  från

Nya Järnhandeln
Telefon 252.

Brandls Vilohem o. 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.

I  Skattungbyn.
Så här skaldade en student, som för 

omkring 30 år sedan vandrade genom 
våra bygder.

Blott skog och skog och idel skog 
och ännu mera skog.
Och närmast oss står skogen blå 
men dyster, djup och mörk.
Och längre bort står skogen blå 
med färgton mera ljus ändå.
Och allra längst i fjärran där 
står skogen blå, med skiftning skär. 
Men mörkare än skogen själv 
där nere flyter Ore älv.

Sturföllsåkern.
Ett par km. söder om Skattungbyn 

ligger en stor gammal odling, kallad 
Sturföllsåkern. Där växer nu grov tim
merskog, men långa, mossbevuxna sten 
rösen vittna, om forna tiders odlarbrag 
der. Ett röse är olikt de andra. Det är 
högt, runt i form och ligger på en 
höjd. Så här berättade gamle Lustback 
Erik om, Sturföllsåkern:

” Sö a men falla sagt åv fär mi. E a 
we löngt attanetter. Je keling djick 
börti Rettwajiskärtja,. Döss o kåm dar 
fro, add o je swart blajma ini andi. Se 
wart o sjok ö do. Ö se. wart dem sjoker 
öller, ö se do dem öller.”

” En svart blajma.”  Det tyder på, att 
svarta pesten, digerdöden, även här 
gjort bygd till ödemark. A. D.

D e fyra artiklarna
” Kring Oreälven och Orsasjön”  och 
artikeln om hur Orsa fått järnväg har 
utgivits separat i form av arbetsblad. 
Skolbarnen i Orsa erhålla dem gratis 
för sin,a arbetsböcker (förutsatt natur
ligtvis att läraren rekvirerar bladen 
hos materialförvaltaren).

I första hand bör dessa ” Arbetsblad 
om Orsa” , som de kallas, kunna kom
ma till användning vid hembygdsun 
dervisningen. Men även i övriga avdel
ningar kunna de användas. Arbetsblad
II (Hambraeus föredrag om finnmar
ken) kan vara bra att ha, när det i 
historien talas om finnarnas invand
ring i början av 1600talet. Arbetsblad
III (om geologien) kan väl försvara 
sin plats, när femte—sjätte klasserna 
ha geologi. Arbetsblad I (om skogen) 
bör vara alldeles utmärkt för fortsätt 
ningsskolans kurs i skogs,bruk, och 
Bengtars redogörelse över fondens till
komst och förvaltning: bör inpassas i 
fortsättningsskolans kurs i medborgar 
kunskap. Och arbetsblad IV  kan säker
ligen användas under ” lästimmarna”  i 
vilken klass som helst. Arbetsblad Y 
hör väl närmast till ” de sista dagarnas 
historia” .

Glöm därför inte att hos materiod 
; förvaltaren rekvirera tillräckligt anta) 

arbetsblad!

K. W.

Pröva vår
OUECHAMPONERING
och
HÅRINPACKNING!

Göta Liljas Damfrisering
Tel. 306.

Badhuset i Holen
hålles öppet Lördagar kl. 3—8 e. m.

Beställningar av skolbad tel,. Hölen 25

Slättbergs Badhus
Fredagar { “ " £  ^  ™ ;

Lördagar (Damer kl. 3—5 em. 
(Herrar kl. 6—9 em.

Mässbackens badhus
lördagar kl. 2— 4 damer 

,. 5— 8 herrar

CENTRUMradio
GRAMMOFONER.
COLUMBIA grammofonskivor.

Lifs Sportaffär
ORSA. — Tel. 281.

Wienerb ageriet
har försälj nng i Må SSBACKEN 
och SKATTUNGBYN tisdagar 
och fredagar.

Låt reparera S K O D O N E N
hos

E. NORLING.
Omsorgsfullt arbete. Moderata priser.

Nu är rätta tiden att 
inlämna Edra Gyklar för

RENGÖRING o. JUSTERING
Däck, slangar och tillbe
hör på lager.

Harald Ericsson J bsa

Om klockan drar sig
eller strejkar — gå till

Urmakare GUST. HELGESON
. . Tel. 399. 

NYA UR PÅ LAGER. 

Allt i moderna

glasögon
Goda kvalitéer. 

Noggrann tillpassning.
Läkarrecept exp. omg.

Thorby
Punktal o r s a .
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Pryd bemmet med BLOMMAR!
Rikhaltig sortering i årstidens blommor. 

Frakt, Rotsaker m. m.

O. LINDQVISTS
FRUKT & BLOMSTERHANDEL. 

Tel. 92 och 120.

Kvalitetsvaror från

n  C  ^

Tel. 25

Erik Wesström
Ut f ör

VÄRM E, VATTEN och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag.

Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstclefon 119.

Elektriska spisar 
Kokplattor och Bakugnar

MORA—ORSA ELEKTRISKA AFFÄR 
Tel. 192 O r s a  Tel. 192

K U D D S T O P P
(Kapok)

pr pkt om 1 kg. 1 : 50.
Fjäder (dun) pr pkt om 1 kg. 1: 95, 

Vaddtäcken (liksidiga) 9 :50, Herrkal 
rcnger (Lahmans), storl. 4 1:65, D :o, 
d:o, storl. 5 1:80, D :o, d :o, storl. 6 
1: 95, Herrundertröjor (Lahmans), storl. 
4 1 :65, D :o, d:o, storl. 5 1:80, D :o, 
d :o, storl. 6 1: 95, Heirhängsien 1: 95, 
1: 50, 1:25, Livremmar 1: 20, —: 95,
— : 75, Herrnäsdukar, vita, pr 1 /2ds. 
1 :25, Herrparaplyer, prima kvalité 
5 : —, 4 :—, Damparaplyer, d :o  5 : —,
3:95, Barnparaplyer, d :o 3 :4 5 , 2:95, 
Blusskydd are, i ylle, nyinkomna i alla 
färger, och i priser till 3: 35, 
Damstrumpor, i ylleflor, från 1:35,
Damnattlinnen, i flanell 3 :35, 2 :95,
Damunderklädningar, silkepl. 3:20, 2:95, 
2 :65, F lite k underk I ädningar, silfcepl. 2 :50, 
2:40, 2:25, 2 :—, Corseletter, Corsetter, 
Strumphållare, Bysthållare, Strumpe
band, alla slag, billiga priser, Städroc 
kar, flera slag 2 :95, Herrfilthattar, ku
lörta 2 : 25, D :o, svarta 1 : 95, Herrsport 
mössor, alla sia,g 1 :75, Pojksportmössor, 
d:o 1:50, Tvättbräden 1:35, — : 85, 
Rishalmkvastar — : 65, Sopborstar, från 
— :45, Skurborstar — : 25, — : 20,
Spisborstar & Panelborstar — ; 25, 
Disktvagor, 2 st. — : 25, pr st. — : 15, 
Lutpulver, stora burkar — : 25, Fick
lampsbatterier, färska — : 25, Stavbat
terier, färska — : 20, Kaffekoppar pr 1/2 
duss. 2: 25. Fråga efter allt på

CENTRALBODEN
(BAZAR & KORTVARUAFFÄR) 

ORSA.  Tel. 298.

B ILR IN G A R —— —
såväl nya som begagnade, i lager.
Vulkanisering & regummering.

Orsa Ringcentral — Tel. 299

PRISTÄVLINGEN
i Orsa skoltidnings julnummer 1937

var visst lite svår? Det var endast något 
över 20 rätta lösningar, som kom in inom 
rätt tid. Först öppnade rätta lösningen 
var insänd av Erik Gustafsson, Fack 29, 
Holen, vilken alltså får 5 kronor kontant. 
Vi återge bildmotiven med första pris
tagarens ord :

1. Kallmora skola.
2. Dfen s. k. Skattungbjörken.
3. Unolbron, taget från Hansjösidan.
4. Vägskälet vid Lindänget till Torrvål 

■eller vatthon, som den kallas.
5. Oreån, taget uppe jrlå Kransbacken.
6. Hans West villa i Mässbacken, mitt

emot Pallins affär.
7. Holens majstång.
8. Åkerborgs villa i Vångsgärde , taget 

från söder.
9. Telefonstation och ekonomibyggnaden 

till komministergården, taget emellan 
ibilstation och Göte,borgsbanken.

10. Gammelgården, taget från norr.
11. Orebron, vägskälet till Hansjö, taget 

från Skansen.
12. (Södra järnvägsövergången och Harald 

Erikssons reparationsverkstad.

Övriga pristagare, vilka alltså få Orsa 
skoltidning gratis under 1938:

2. PerErik Karlsson, Kallmora 261, Mäss 
backen.

3. IngaBritt Ersson, Box 159, Orsa.
4. Anders Rehn d. y., Vångsgärde, Orsa.
5. ElsaLisa Persson, Box 241, Mäss 

ihaoken.

Extrapris, motiverat med att lösningen 
var avfattad på vers, till sign. K. L., Box 
1334, Hansjö, Orsa. (Men lösningen var 
inte felfri!)

Av barn och . . .
Lille KarlErik, som gått endast nå

gon vecka, i skolan, får en dag följa en 
kamrat hem. Där har mormor i gården 
kokat knäck. En rad härliga strutar 
och en stor knäckkaka, ligga, på bordet. 
Kamraten ger KarlErik den stora 
knäckkakan. Mormor blir ond och ban
nar pojken för hans slöseri. Då reser 
sig KarlErik kniper hårt om knäckka
kan, ställer sig i försvarsställning, ser 
mormor anklagande i ögonen och sä
ger allvarligt: ” Våran lärarinna har 
sagt att Gud älskar en glad givare!”

M A TV A R O R
SPEC ERIER
M A N U FA K TU R

PER W IK N ER S  D IV ERSEH A N D EL
H O LE N  Etablerad 1 8 8 0

Renovera Eder C Y K E L
hos

E. HELLSTRÖMS Rep.verkstad.
Däck, Lyktor samt övriga delar i lage:. 

Tel. 217.

Alb. Petterssons
Sadelmakeri.  Tapetserareverkstad. 

Telefon 164.
Möbler och madrasser omstoppas. 

Nya madrasser och markiser 
på beställning.

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

Byggnadssnickerier.
Butiksinredningar,
Trappor m. m.

Enå Snickerifabrik
Telefon 78.

Ra kn ing  och  
Klippning

utföres omsorgsfullt och billigt.

A. S te n b e rg
Trunna.

TEL 30.
Auktioner, boutredningar, inkasseringar, 
rättegångar, fastighetsförmedling, inläm
ning och utlösen av lagfarter m. fl.

handlingar hos domaren. 
Auktionsgods motta,ges för blivande auk

tioner i tillgänglig lokal.

Låt oss även i 
år stå till 
Eder tjänst!

Moderna lokaler med 
hygienisk varuplacering, 
kurant lager i god sor
tering och ett rejält be
mötande av personal un
der fackmässig ledning.

O R SA  FÄ R G H  A.NDEL, Y. Ferneman. —  Telefon 340.
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fordras lämpliga vallor.
Är glidet bra blir humöret 
bättre och nöjet större. 
Varje före fordrar sin spe
ciella valla.
Välj bland lagret av 
TÖKLISTER 
SKARKLISTER m. m.

B I R G E R  O L S S O N S  
J Ä R N H A N D E L

O R 8  A.

Berätta skolminnen!
Boströms serie av skildringar från 

utvecklingen av skolväsendet i de olika 
skolrotarna har väckt stort intresse i 
vida kretsar. Red. har därför beslutat att 
vädja till orsaborna att hjälpa oes 
att bevara skolminnen på så sätt, att vi 
.inbjuder envar att berätta skolminnen. 
Det behöver inte vara långa haranger 
—  det kan räcka med en god, belysan
de historia från skollivet förr. Det kan 
också bli längre skildringar av skol
livet sett från föräldrars och barns 
synpunkt. Varje publicerat bidrag 
honoreras med två kronor —  det är 
inte mycket, men vi tror att det inte är 
huvudsaken. Vårt gemensamma intresse 
för skolan och för att bl. a., på detta 
sätt ge en så allsidig och levande bild 
av den är det viktigaste. Bidragen sän
das till red. av Orsa skoltidning, Box 
247, Mässbacken.  . 

Inga anonyma bidrag införas! Vill 
inte skrivaren ha sitt namn i tidningen 
utan en signatur, så ska i varje fall 
namnet uppges för redaktionen.

Försök att datera händelsen så exakt 
som möjligt!

Biblioteken i Orsa
1937.

Skolbibliotek:
Kallmora folkskola 
Komim. mellanskolari 
Nederberga folkskola 
Slättbergs folkskola 
Stackmora folkskola 
Torrvåls folkskola 
Torsmo folkskola

Sockenbiblioteket i
C Tlansjö folkskola . . . .  

Kyrkbyns folkskola 
Kårgärde folkskola 

/ Ökattungbyns folkskola 
Åberga folkskola ........
Studiecirkelbibliotek:
ABF:s i Ordenshuset,

Kyrkbyn ...................
IOGT :s i Ordenshuset, 

Kyrkbyn ..................
IOGT :s i Ordenshuset, 

Mässbacken .............

Antal Antal Antal
band lånt. boklån

214, 37 980
1456 144 2628
342 41 1026
607 52 632
561 72 1004
386 85 1285
146 5 132

446 79 389
928 203 1952
853 111 1197
767 41 419
749 80 910

326 176 630)

2850 515 5587)

533 89 685
Summa 11.169 1.730 19.456

Motsv. s :r  för 1936 10.473 1.808 20.316 
Förändringar j 696 — 78 — 860

Från såväl sockenbiblioteken som studie 
cirkelbiblioteken lämnas ut bok

lådor till skogsarbetarlag.

H ålles öppet  för boklån:
Söndagar 1.30—2.30 c. m.
Lördagar 2—3 e. m.
Lördagar 2—3 e. m.
Söndagen 12.30—1.30 e. m.
Onsdagar 7—8 e. in.

Torsdag 6.30—7.30; söndagar 1—2 e.m.

Söndagar kl. 3—4 e.m.

Alla boklån äro avgiftsfria och stå
öppna för alla!

Badstatistik för Orsa 1937.
Badhus: Bastu Karbad Skolbad

Män Kvinnor Män Kvinnor Gossar Flickor Summa
Hansjö ............ 1345 462 44 68 783 715 3417
Holen .............  898 368 . 30 26 650 743 2715
Mässbaeken . . .  662 335 22 03 657 478 2177
ISlättberg .......... 327 106 7 2 666 1108

Summa 3232 1271 103 119 4692 9417
Motsv. summor 1936 3870 1668 116 108 2704 2663 11129

Förändringar — 638 — 397 — 13 V  11 — 675 — 1712

Den ypperliga  svenska filmen  
om en svensk siorman

visas på

Röda Kvarn i Orsa
4— 6 mars.
Reservera fredagen el. lördagen 
fö r  att se filmen.

Bevara skolkorten!
Till artiklarna om de olika skolorna 

vill vi gärna, ha kort. av barn och lärare 
i gångna tider. Det kan många gånger 
vara förknippat med svårigheter att få 
tag i sådana kort. Nu vet vi förstås att 
det i f lera hem finns sådana kort. Men 
var? Därför vädjar vi också till orsa 
hemmen att låta skoltidningen få eller 
få låna skolkort från förr. Vi ska för
söka att återställa dem i oskadat skick 
—• om inte skoltidningens fotoarkiv får 
dem förstås! Det sista är vi givetvis 
mest tacksamma för. Men vi äro också 
glada, om vi bara får låna dem så pass, 
att vi hinner att kliehéra dem för an
vändning, uä.r turen kommer till resp. 
skola att behandlas. Sänd även dessa 
kort till red. av Orsa, skoltidning, Box 
247, Mässbaeken, eller ring till Mäss 
backen 43 och tala om, var sådana kort 
finnas att få låna.

O R SA  SK O LTID N IN G
(N :o 28.  1 mars 1938.)
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