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O R SA  SKOLTIDN ING

AKTUELLT.
Skolradio.

E rfarenheter och önskemål .

Konserterna båda de att slippa höra!
Mäktig medlem av redaktionskom

mittén har begärt att få höra min upp
fattning om skolradio, vilken begäran 
härmed efterkomm.es om ock med tve
kan, enär vad jag här kommer att säga 
grundar sig på allt för liten erfarenhet 
om saken i fråga.

Vi ha ej någon radioanläggning i skol
salen, utan då barnen åhört skolradio, 
har det mestadels skett i min bostad. 
Detta gick bra för några år sedan, då 
barnantalet var litet, men låter sig 
knappast göra nu då jag har över tret
tio barn i avdelningen. Skola vi höra 
på radio numera, måste jag flytta in 
min radioapparat i skolan och proviso
riskt ordna med antenn och jordledning. 
Detta, i förening med att det hörs myc
ket sämre i skolsalen, gör, att vi nu 
sällan lyssna på, vad skolradion har på 
sitt program. Det är dock skada, ty 
den har säkert en uppgift att fylla.

När vi först började åhöra utsänd
ningarna för skolbarn, hade de förstås 
helt och hållet nyhetens behag, och vi 
hörde på både »ruftb och stubb». Med 
tiden blevo vi emellertid mer kräsna. Vi 
kommo underfund om, att ett enstaka 
lösryckt föredrag hade vi ej någon vi
dare behållning av. Nej, det vi skulle 
åhöra fick lov att på något sätt vara 
aktuellt. Barnen ha givetvis största 
nyttan av, om de få höra på något, 
som man just då läser i skolan. Jag är 
förvissad om, att de tillgodogjorde sig 
en hel del av t. ex. Värner Rydéns sam
tal i medborgarkunskap, emedan vi just 
då behandlade detta i fortsättningssko- 
lan. Likaså, hade pojkarna i vår jord- 
bruksbetonade fortsättningsskola myc
ken glädje av de föredrag, som skildra
de »Ett besök vid en mönstergård». 
Folkskolebarnen ha med intresse lyss
nat till en del geografiska föredrag, 
norsk uppläsning, farbror Ljunggrens 
hälsoråd eg att förglömma, m. m. Där
emot har intresset varit mindre vid en 
del lektioner i isvenska språket, och där 
eleverna ej alls varit med på noterna
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Från föregående säsong kvarblivna räst- 
par bortslumpas till V R A K P R IS E R .

PER MEDÉN.
Söndagen den 30 april höll kommi

nister Per Medén sin avskectapredikan i 
Skattunge kyrka, som var fullsatt med 
åhörare. Den 1 maj tillträdde han kyr
koherdetjänsten i Ramsbergs pastorat 
och lämnade därmed en tjänst, som han 
innehaft under femton år.

Kyrkoherde Medén har under denna 
tid såsom i all annan sin ämbetsgärning 
visat även skolan och vad dit hörer sitt 
varma nit och intrese. Han har varit 
medlem av lärarföreningen, medverkat 
vid lärarmöten med föredrag och an
daktsstunder, vid besök i skolorna med 
förståelse och noggrannhet tagit del av 
arbetet, velat vara för såväl barnen som 
läraren den blide vännen och gjort skol
avslutningarna till högtidsstunder ge
nom sin medverkan. Det finnes alla 
skäl att nu vid avflyttningen säga till 
Kyrkoherde Medén ett varmt tack för 
allt gott han velat och verkat inom Orsa 
skoldistrikt.

Folkskolestyrelsens ordf.

har varit grammofonkonserterna, ägna
de åt klassiska tonsättare. Dessa kon
serter bådo de att slippa åhöra. Det 
blev förstås drygt för dem att sitta tysta 
och stilla så länge, då de ej alls försto- 
do sig på, vad som bjöds. Ingen enda 
sade: »Detta skall hädanefter bliva min 
musik!»

Kårgärde den 4 maj 1933.
Ernst Keding.

Anknytning till skolarbetet i övrigt.
Liksom radion för vuxna personer 

har stor betydelse som bildningsmedel, 
har den även värde som hjälpmedel att 
meddela kunskaper åt ungdom. Detta 
senare gäller då speciellt skolradion, 
vilken för det ändamålet vänder sig

bl. a. till de högsta folkskolklasserna, 
vilkas elever också visat, att de kan till
godogöra sig föredragens innehåll.

För att erhålla förvissning om, huru
vida något fanns kvar som resultat av 
vad som avlyssnats i radio, fick barnen 
en dag omtala, vad de kommo ihåg från 
skolradiostunderna. Det visade sig, att 
föreläsningarnas ämne och huvudinne
håll fanns kvar i minnet, ja till och med 
en del, som åhörts föregående läsår. Och 
det är ju påvisbart resultat!

Emellertid måste nog anknytning i 
möjligaste mån göras till skolarbetet i 
övrigt, lyssnandet icke ske för ofta men 
med så mycket mera urskillning med av
seende på ämnesvalet. Försiktigt an
vänd har skolradion sin betydelse även 
för folkskolans elever.

Anders Byrén.

Ändrad fason på undervisningen i 
Hansjö.

Skolradio har jag prövat bara ett par 
gånger, och det råkade båda gångerna 
vara samma röst i högtalaren, men barn 
älska ju nyheter, och trots att rösten 
var entonig och hemsk och mera lämplig 
vid en profetia om ragnarök, hörde bar
nen stilla på. Hur ska det inte bli vid 
ett trevligt framfört föredrag! Jag fun
derar på att lägga om. undervisningen 
och själv stå i tamburen och tala till 
barnen genom högtalare.

Axel Rosén.

Intervju bland barnen i Kallmora.
Under vårterminen 1933 har vi i 

Kallmora ganska flitigt använt oss av 
skolradio. Genom frågor, som skulle 
besvaras skriftligt efter sista radio
halvtimmen, sökte jag utröna barnens 
inställning till den nya undervisnings
formen.

På frågan »Vad har du tyckt bäst 
om?» svarade flertalet: »Teater». Och 
dock har det varit dylik endast en gång. 
Möjligen räknade barnen dit även de få 
gånger, då det varit sketcher i stället 
för föredrag. I andra, resp. tredje 
rummet kommo norska uppläsningarna 
och musik.

På frågan om vilket, som varit roli
gast, när det varit föredrag eller lek
tioner med lärare och barn framför 
mikrofonen, blev det ett tydligt utslag 
till formån för lektioner: 24 röster mot 

(Forts, å sid. 15.)
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En laerepenge.
Lille Else hadde h a tt  fødselsdag. Hun 

hadde f å t t  meget ra r t, fo r lille E lse hadde 
mange onlder og ta n te r  som v a r glad i 
henne, fo rd i hun v a r  så snild pike. Hun 
hadde ingen b rp r eller søster, derfor sy n 
tes onklem e og'-tantene a t hun m åtte  ha 
mange leker isteden.

Av alle lekene E lse hadde f å t t  v a r det 
særlig én hun v a r  b litt så  fo rferderlig  glad 
i. K an dere g je tte  hvad d e t v a r !  ;--------Jo
—  det v ar en nydelig, s to r dukke som kun 
de sove. Den hadde fin t undertøi og kjole, 
som v ar til å  t a  av, og lyserøde strøm per 
og lyserøde sko. K åpen var av silke, og det 
v ar h a tten  også. Men det valkreste av alt 
var de brune øinene. De så  p å  Else akku
r a t  som om hun skulde h a  k jen t henne 
bestandig, enda det Ibare v a r  to dager 
siden hun hadde f å t t  den. Og n å r  Else 
snakket til dukken sin, så  s å  hun p å  øinene 
a t den fo rstod  hvert evige ord hun sa.

Om kvelden kledde hun den fo isik tig  av, 
la klærne pent p å  den lille stolen og sa tte  
de lyserøde skoene under. Så la hun duk 
ken sin ned i dukkevognen, som fo rresten  
v ar litt fo r  liten. Men Else hadde f å t t  en 
ny pu te av mor, siå den lå  godt allikevel. 
Med det samme hun la  den ned, lukket den 
øinene sine pen t igjen. Else la  teppet godt 
over den, sa tte  sig ved siden av og s a n g : 

Jeg er søvnig, jeg  er tre tt, 
pen og ren  og god og mett.
Tøiet la jeg  pent ifra  mig, 
vasket mig og gikk og !ad mig. 
Under sto len  mine sko, 
s tå r  i orden begge to.

Hun s a tt  ennu litt, fo r å være sikker på 
a t  dukken sov godt, så  lis tet hun sig fo r 
siktig bort.

Idag  hadde m or lovet Else a t t  hun skul
de f å  ta  med sin nye dukke og dukkevog
nen i parken. F ø rs t hadde mor sag t nei,
— men Else hadde tigget og bedt så lenge,

. a t  mor t i l s lu t t  hadde g itt efter, og nu  v ar
hun p å  vei til pailken. Dukken s a tt  pent 
opreist, s å  m est mulig av deu fine kåpen 
kom tilsyne. Av og til s tan se t hun og r e t
te t på ha tten  eller de brune krøllene hen
nes. De voksne som gikk forbi smilte til
henne. Men b a r n a ---- de stod aldeles stille
og s tirre t med store øine p å  den nydelige 
dukken, pg ønsket bare a t  det v a r  deres.

Lille E lse fa n t sig en benk like ved sva- 
nedammen. H un sa tte  dukken 'bedre op i 
vognen fo rå t den kunde se p å  de deilige, 
hvite svanene som  svømmet så  fredelig 
omkring, så  re tte t bun p å  vognteppet og

Erik Andersson
U t f ö r  f N K A S S Q U P P D  RAG  
F örrättar B O U P P T E C K N IN G A R  och 

A R V S K I F T E N .
Omhud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar.

För Orsa 
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Kirsten 
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skulde mettop se tte  sig, da hun blev v år en 
liten fa ttig  pike som stod like ved og så på 
henne. E lse så  a t  hun hadde hull pjå 
strøm pene sine, og så var hun så  blek. De 
sto re øinene s å  så  ra re  og tr is te  u t a t t  
Else blev ren t bedrøvet. L angt borte lekte

Han kasiet dukken i dammen.

nogen store g u tte r som også hadde hull p å  
klærne sine, og så  fa ttig e  ut.

,,'Hvem h a r du f å t t  den pene dukken 
a v ? ” sa den lille piken.

„Jeg h a r  f å t t  den av tan te  Ragnhild på 
fødselsdagen min,” svarte  E lse og trakk  
dukkevognem nærm ere til sig.

Den lille piken kom nærmere. „S å pen 
dukke h a r  jeg aldri s e tt,” sa  hun.

„Vil du se hvor s to r  den e r? ” E lse tok 
dukken sin op av vognen. „Se her, siå s to r  
er den, og se hvor fin  kjole den har. —  
Jeg kan' ,ta den av. —  Se, den kan  lukke 
øinene sine også.”

Den lille piken stod  aldeles beta tt. „Å 
neimen —  å gid” —  var a lt hvad hun fikk 
frem.

„H a r du så  fin dukke? spurte  Else.
Den lille piken blev alvorlig.
„Jeg h a r  ingen,” sa  hun, „men mor la 

ger sommetider en av filler til mig.”
Else stod og så på henne og kunde ikke 

begripe a t hun ikike hadde en eneste dukke. 
P lu tselig  -sa den lille piken: „ F å r  jeg lov å 
holde dukken din (bare bittelite g ra n n ? ”

Else svarte  ikke s traks.
„ Jag  skal holde den så forsik tig  — . så 

forsik tig .”
D a sa  E lse : „Nei, det kunde komme 

flekker p å  den fine kjolen, og s å  kunde 
dukken min bli redd fo r dig.”

Den fa ttige  piken traklk sig sky tilbake. 
P lutselig  Ibegynte dat å skjelve om munnen 
hennes, og sto re tå re r  trille t nedover de

bleke kinnene. E lse blev så  fo rsk rekket a t 
hnn visste ikke hvad bun skulde gjøre. Da 
kom en av de sto re guttene,- som hadde 
lekt lenger borte. „Å er det du s tå r  der 
å skriker fo r  —  hø —  vil du svare ,” sa 
han.

„Jeg f å r  ikke holde dukken,” svarte  den 
lille piifcen.

„E r det noe å skrike fo r  det, d a ! —  Kom 
h it me’ å ’ med en gang, sier jeg. T ru r du 
kanskje jeg er redd fo r dig fo r det om du 
h a r  ei fin  dokke?”

Else v a r  så  redd a t hun skalv. Hun rev 
dukken op og klemte den inn til  sig.

„Kom med dokka med en gang, hører du
—  ellers ta r  jeg å hiver a ’ i  dammen så  
kan du h a  det så  godt. —  Vil du komme 
med a ’?”

H an tok f a t t  i E lse, snudde henne mot 
sig så han  fikk  ta k  i duklken, rev den f ra  
henne, og k as te t den i dammen.

Else sa tte  i et skrik. H un sk rek  og 
jam ret sig, så  en eldre m ann som hadde 
s it te t p å  en benk lenger borte, kom løpen
de. H an h ja lp  hénne å f å  dukken op 
igjen.

Else s to rg rå t og trykket den inn til sig, 
og brydde sig iiklke noget om a t  hun selv 
blev aldeles vlåit. Da hun snudde sig, fikk  
hun se den slemme gutten  langt borte. H au 
løp av-sted og drog den lille pilken med sig. 
Lenge stod  hun og trykket dukken inntil 
sig, redd fo r a t nogen skulde komme å ta  
den f r a  henne igjen. Så sa tte  hun sig på 
benken, tok lomm etørklædet s itt og begyn
te å tø rre  vannet av den. H un vilde tø rre  
h åre t også, men d a  fa lt  hele parykken av 
og bare limet s a tt  igjen. H un reiste  duk 
ken sin op fo r  å  ta  .kåpen av, men t e n k ,  
dukken åpnet ikke øinene sine m e re !

„Dukk emor —  dukkemor, —  det er mig,
—  vær ikke redd, det er bare mig, Else. 
Se p å  mig, bare h itte  lite g rann !” —- Men 
dukken sov og sov.

D a  fo rstod  Else det. Dukken hennes v a r  
død. A kkura t slik hadde bestem or været 
i øinene da h u n  døde. Tåre e fte r tå re  
trille t nedover E lses kinner, og hun lot 
dem hare trille. Hun s a tt  med dukken på 
fanget, rugget henne frem  og tilbake og 
h ikste t -høit. Da kom den gamle mannen 
som hadde h ju lpe t henne å f å  dukken op 
og s a tte  sig ved siden av henne p å  ben
ken. H an  strøk  Else over håret, og han 
slkalv i stemmen da han s a :  „S å-så , lille 
b a rn ; legg nu dukken din ned i  vognen og 
k jø r  hjem til m or.”

,,Men hun er jo  død”, sa  Else.
„Neida, vennen min, -den bare  sover, un  

skal jeg hjelpe dig —  se så, gå nu hjem 
til m or.”

Else neide til den gamle m ann og drog 
tungsindig -avsted. Der lå  -dukken i -den 
pene vognen v å t o-g p jusket, fo ru ten

(Forts, å sid. 13.)
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Kämpande ungdom - sökande ungdom.
I Carl Cederblads uppmärksammade 

bok Bildningens väg har författaren i 
första kapitlet en indelning av ungdo
men i våra dagar, vilket bjuder på en 
mängd roliga och träffande iakttagel
ser. Tyvärr förbjuder utrymmet att 
ägna hela kapitlet den uppmärksamhet, 
som det skulle förtjäna.

Cederblad indelar ungdomsskarorna i 
två stora huvudgrupper: »Den ena har 
ej alls några intressen eller blott svaga 
känslor för idéerna, den andra står ge
nast med lågande blickar samlad kring 
sitt gamla fälttecken eller söker med in
tensiv iver efter nya.»

Den första gruppen är den ojämför
ligt största. Dit höra tre undergrupper: 
de välklädda, träget arbetande medel
måttorna, som inte bry sig om idéer och 
sådant som ligger vid sidan av kampen 
för brödet; idrottsungdomen, vars hög
sta mål i livet är sista fotbollsmatchen; 
och de många, som stå vid järnvägssta
tionerna., fylla biografer och kaféer och 
flockas kring och på dansbanorna, och 
vilkas högsta intresse f. ö. är att verka 
så nära överensstämmande som möjligt 
med sista modet i fråga om kläder.

Det är den sista av dessa tre »under
grupper», som bör vålla uppfostrare en 
tankeställare: Ha vi gjort allt vi kunnat 
göra för dessa ungdomar? Cederblad 
säger: »Det är två saker, som brista (i 
våra skolors uppfostran) : psykologisk 
kunskap och idealitet.»

Slutligen övergår förf. att tala om den 
stora gruppen av ungdomar, de som 
kämpa och de som söka. Vi tillåta oss 
att göra ett utdrag ur denna del av 
kapitlet.

Kämpande ungdom.
Först är det idésoldaternas grupp. 

Den utgöres. av kårer av ungdom, som 
med skäl tröttnat på allt det menings
lösa virrvarret i världen, på käbblet 
och fraserna och på omöjligheten att ut
rätta något. Nu vill man ha en fast 
punkt för att från denna göra en in
sats, ja kanske rent av lyfta världen. 
Den blir då en idé, livsåskådning eller 
en auktoritet i någon form, som duger 
att följa.

Gruppen är brokig på flera sätt. Den 
är lika rik på mångfald som idéernas 
värld själv är. Här blandas unga ideo
loger, som veta allt och intet om värl

Karl-Erik Forsslund 
”Med Dalälven”

nedsatt pris Orsa—Våmlras kr. 2 :50.
18 andra delar kr. 30: •—.

A.-B. Bröderna Ohlséns Bokhandel, 
Orsa.

den, med det vardagens dugliga och 
lugna folk, som har idealitetens värme 
i blicken. Det är en skala, i vilken inga 
led fattas: från vilt skönlockiga fanatici 
med högspända själslägen ända bort till 
den trivialaste enfald, knuten vid en 
fix idé. I mellanregistret finns det 
många bra människor, rensmakande till 
karaktären och effektiva. Dock är den
na ungdom minutiöst noga indelad. 
Över dess huvuden bäras heliga tecken 
och nationella symboler, uråldriga eller 
dagens senaste, där fladdra alla folkrö
relsernas brokiga fanor och deviser, men 
var och en vet, vilket tecken som är 
hans. För varje rörelses livskraft och 
framtid är det avgörande, om dess fält
rop vinner just ungdomen.

Ingen skall emellertid tro, att solda
ternas kårer, ur allmänna synpunkter 
äro likvärdiga. Inom dem finnas av
gjort högre och lägre typer ifråga om 
ideologi och stridens etik. Varje kår om
fattar likväl sin idé, sin auktoritet med 
tron, hoppet och kärleken. De äro lyf
tande makter. De gjuta gruppen sam
man i gripande gemensamhetssinne. 
Man delar kamratskapets fostran och 
glädje, stridens fröjd och martyrskapets 
krona. E tt kunna de ha gemensamt, 
kommunisten med fascisten, S. D. U. K.- 
isten med N. F. U.-aren, schartauanen 
med pingstvännen, det är tapperheten, 
viljan att klä skott för en sak, det är 
även redobogenheteii till offer för det 
man tror på och lever för. Då dessa 
dygder finnas, bära de människorna in 
i det större sammanhang, som heter hjäl
telivet, och i deras själar tändes den 
heta, kanske nästan osynliga låga, som

driver en svag och bräcklig soldat till 
bragd i livets bittra strider.

Men stora faror hota den kämpande 
ungdomen. De komma inifrån, ej ut
ifrån. När tron låses fast i dogm, som 
inte ger eller tar skäl, när hoppet om de 
blanka vapnens seger isviker och andra 
vapen tillgripas och när kärleken till 
idén blir vrång och vändes i mörkt hat 
till motståndaren, då är man ej längre 
en mänsklighetens kämpe utan en sekt
väsendets trångsynte träl, en blind fa
natiker, en farisé, kanske en våldsman 
och förtryckare.

Sökande ungdom.
Så är jag framme vid den sista grup

pen. Det är sökarnas. En ung man, 
arbetare' och studiecirkelmedlem, skrev 
nyss till mig: »Jag har ingen bestämd 
tro (d. v. s. religiös), men jag tror på 
livet, jag tror, att jag skall finna mig 
själv, och detta ger mig mod att fort
sätta att leva. I  detta ’självfinnande ’ 
anser jag det kan ligga en makt, grun
dad på det föredöme en ärlig människa 
måste bli, då hon funnit sig själv. I sina 
gärningar kommer hon att visa sig be
sitta den förståelse och kärlek, som är 
religionens A och O.» Dessa lågmälda 
och enkla ord få i det föreliggande fal
let, genom andra vittnesbörd (som här ej 
är utrymme att anföra) en allvarlig och 
gripande klang. Den ungdomliga och 
orubbliga föresatsen att ur livets kaos 
söka rädda sitt inre jag och sitt livsvärde 
genom att gå till djupet av sitt väsen 
och där söka vad som är klartänkt och 
sant, rättvist och kärleksfullt samt sam
la detta till en fast enhet, till den fasta 
punkt inom sig, varifrån han vill lyfta 
även andras bördor, är stor som tanke 
och har hjältelivet som livsprogram.

Det är åtskilliga hundratal av dylika 
vittnesbörd av olika slag, naiva, smått 
självsäkra eller manligt ödmjuka ocli 
fast fattade, som ha kommit mig att 
tro, att inom de folkliga grupperna 
finns en kärna av allvarligt sökande 
svensk ungdom, som är begåvad och 
sann, fast avvägd och handlingsstark. 
Omkring denna kärngrupp röra sig gi
vetvis andra ungdomar med idealitetens 
stänk i själarna men utan ambition att 
reda upp närliggande och nödvändiga 
mål. De äro för lösa i köttet att bli 

(Forts, å sid. 14.)

Värdesätter N i en god 9 I V U  S
Gör då e tt bésök i

Segers Skoaffär
Telefon 232. O RSA.
Goda kvalitéer till 
mycket låga priser.
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Strövtåg i Finnmarken.
i i .

För Orsa Skoltidning av Kyrkoherde Per Medén.

Finnmarkens helgedomar.
Den som färdas genom de stora sko

garna, når omsider leende bygd — finn- 
marksbyn. Där finnas två platser, som 
förtjäna namnet »Finnmarkens helgedo
mar». Den ena är skolan, den andra 
kyrkogården. Dessa båda äro i en sär
skild mening allas tillhörighet. Vid lev- 
nadsvandringens början öppnar skolan 
sina dörrar för de små, som få taga de 
första stapplande, men så småningom 
allt säkrare och mer målmedvetna ste
gen i vetandets värld. Vid vägens slut 
bereder kyrkogården den sista jordiska 
boningen åt livsvandraren.

En finnmarksskola.
En skola i Finnmarken är ju i och för 

sig inte märkvärdigare än skolan annor
städes. Men nu är en skola verkligen 
något utomordentligt märkvärdigt och 
underbart. Det kan vara värt beaktan
de, att den samfundsskapelse, som vi 
kalla skolan, är ingenting mindre än den 
kristnade kulturens värdefullaste gåva, 
sammanfattningen och sinnebilden av 
dess välsignelser. Genom själva sin till
varo, genom sin lagbundna ordning, ge
nom den grundliga utbildningen av lä- 
rarkrafterna äger skolan stora möjlig
heter att giva barnasinnet goda och för
blivande intryck, främja karaktärens 
daning och draga de klara, rena linjer
na för ett lyckligt, rikt och i bästa me
ning människovärdigt liv. Skolans gå
va till alla Sveriges barn är dess mäktiga 
åskådningsundervisning om livets värde
fullaste skatter, sådana som vakenhet, 
flit, punktlighet, lydnad, sanningskärlek 
och gudsfruktan.

Vilken oskattbar andlig tillgång sko
lan är, det uppleves på ett alldeles sär
skilt sätt i Finnmarken. Frånvaron av 
de många kulturens gåvor, som höra de 
större samhällena till, gör att ödemarks- 
skolan framträder som en ljushärd av 
enastående art. Det yngsta släktet, de 
små, som i dessa de stora ödeviddernas 
land leva naturen så nära, ha åtskilligt 
av naturbarnets öppenhet, omedelbarhet 
och friskhet, och de taga därför emot 
vetandets skatter som ett nytt och vac

K r o n  Röd fä r g
Färdigkokt linoljeblandad Falu rödfärg är 
marknadens förnämsta, säljes i praktiska 

förpackningar till förmånliga priser. 
Köp ej av kringresande agenter.

Gynna ortens affärsmän.

Skolbarn och lärarinna i Rosentorp.

kert budskap från en alldeles ny värld. 
Nedskrivaren av dessa rader glömmer 
knappast någonsin glansen i tindrande 
barnaögon vid finnmarksbarnens konfir
mationsundervisning.

Kristendomslektion.
_ E tt minne, som bland många andra av 

mig bevaras med det upplevdas hela liv
fullhet, är en kristendomslektion i Ro- 
sentorps skola för åtskilliga år sedan. 
En pojke berättar om Faraos magra och 
feta nöt. En av de små åhörarna reser 
sig oeh framkastar ivrigt frågan, ställd 
till den berättande pojken direkt: »Ja, 
men hur många var dom då?» Så hän
der det, att en flicka står litet försagd 
och kan inte få över sina läppar, det som 
skall sägas. En kamrat tilltalar henne 
uppmuntrande: »Ja, säj dä’ som du me
nar!» Eller barnen ha fått lära sig att 
hålla händerna knäppta, när de svara. 
Men en sådan god vana kan ju  glöm
mas. Emellertid vaka barnen själva över 
varandra. Bäst det är hörs i klassen ett 
utrop: »Än händerna då, Gunhild!»

Pedagogikens nyaste oeh för visso in
te sämsta upptäckter äro här omsatta i 
praktiken: »Barnen ska’ fostra var
andra». En modern pedagogisk riktning 
har som bekant hävdat den uppfatt
ningen, att det är inte läraren, som skall 
fråga barnen utan barnen som skola 
fråga läraren. Men de små i Rosentorp 
ha gått ännu ett steg längre. De rikta 
frågorna till varandra under timmarna 
och det på ett sätt så att undervisningen 
verkligen främjas.

Skolan blir kyrka.
I våra finnmarker blir skolan en hel

gedom också i en rent bokstavlig me
ning. Den tages i bruk som samlings
plats för den gudstjänstfirande menig
heten vid de tyvärr alltför sällan åter

kommande tillfällen då någon av präs
terna gör predikobesök. Höjdpunkten 
av gudstjänstfirandet är finnmarksbor- 
nas konfirmation och första nattvards
gång. Skolan blir då kyrka.

När konfirmationen var förestående i 
Näckådalen, deltog hela byn i förbere
delserna till denna högtidlighet. En av 
åldermännen, som var snickarkunnig, 
förfärdigade ett altarskrank. Den vack
raste bonaden letades fram och blev al
tarduk. Barn och ungdom hjälptes åt 
att plocka markens finaste blomster och 
av dom binda girlander, som helt säkert 
värdigt upptogo tävlingen med vad mer 
konstförfarna händer skulle kunnat 
åstadkomma. Och den innerlighet, vär
me och kärlek, varmed den. enkla befolk
ningen omgav en av människolivets och 
den kristna kyrkans största högtidsstun
der, var någonting mäktigt gripande.

Sång och musik.
Det finns hos våra unga finnmarks- 

vänner en rikedom av ideella krafter, 
som längta efter att få komma till sin 
rätt. I Rosentorp är musikbegåvningen 
ett framträdande särdrag. En sommar, 
när prästen vistades däruppe några 
veckor i oeh för konfirmationsläsning, 
brukade ungdomarna i olika åldrar sam
las i skolan varannan dag till övning i 
musik oeh sång. Som instrument an
vändes fiol, cittra och gitarr, och med 
orkesterns toner blandade sig sångarnas 
egna röster. Under prästfruns ledning 
spelades och sjöngos sånger med liv och 
lust. När prästfolket en afton tänkte 
begiva sig ut på en fisketur i Finnsjön, 
tilläto sångarna ingalunda denna avvi
kelse från dagsprogrammet utan bådo så 
bevekande, att övningen skulle få ha sin 
gilla gång. Minnesvärd är den där som
marsöndagen då sångarvännerna i akt 
och mening att dela med sig av sina ny
förvärv i tonernas värld gjorde ett gäst
uppträdande i grannbyn Kvarnberg och 
i dess skola med syn- och hörbar hän
förelse utförde sitt musik- och sångpro
gram. Den gången behövde inte åhö
rare och åskådare efterlysas.

Den sista söndagen av prästens som-

D a l a - T i d n i n g e n
FALUN

Den b ä s ta  tidningen, då det ä r  frå g a  
om a t t  fö lja  den religiöisa verksam heten 
och de ideella rö re lsernas arbete i länet.

K v arta l 2 : 25. M ånad 1: — . 
PRENUM ERERA! ANNONSERA!
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Noppikoski.

marvistelse var inne. Efter gudstjän
sten och nattvardsungdomens högtids
stund skulle intet mer av offentlig art 
förekomma. Men det unga Rosentorp 
kom framtågande till sin skola i så stort 
antal och med så tydlig avsikt att få 
ännu ett budskap i tal och ton, att ett 
improviserat möte måste hållas och det 
i den anda och stämning, som stunden, 
så att säga gripen i flykten, förmår att 
giva.

Vänner däruppe, låt oss vara trogna 
mot allt gott och rent och sant och ädelt, 
som gömmes i gamla minnen!

De dödas helgedom.
På Kvarnbergs kyrkogård är en kall 

vinterdag i januari en talrik menighet 
församlad. E tt begravningsfölje, förde
lat på åtta slädar och skrindor, har mel
lan upptornade snömassor färdats vägen 
fram från Noppikoski, Älvho och de när
belägna finnbyarna. Psalmsången stäm
mes upp. Den ljuder sällsamt gripande 
i ödeviddernas land, där det är så tyst, 
att man. stundom tycker sig höra själva 
tystnaden tala. De tre skovlarna mull 
betyga människolivets förgänglighet, och 
de lästa bibelorden uttala den kristna 
trons förvissning om en väg från mör
ker till ljus, från död till liv och visa 
hän mot den Mäktige, som kallar sig 
Uppståndelsen och Livet.

En begravning förefaller vid ytlig 
iakttagelse vara någonting, som ter sig 
tämligen enahanda. Men måhända läm
nar en dödens minneshögtid i Finnmar
ken varaktigare spår i minnet än någon 
av våra andra begravningar. Låt oss 
kasta en kort återblick på ett levnads-

Konlirmand- och 
E x am en s- Kl äder

Telefon 21.

i rikhaltig sortering 
till billiga priser hos

Vårens ankomst.
En vacker dag det är, 
och solen är som vanligt lika kär 
och ifrån taken det nu härjar ticka 
och hönsen gå redan ute och picka. 
Nej, men titta! Se, dar!
En stare är ju  redan här.

Nu blir säkert vår, 
och tuppen som i spetsen går, 
är ännu lika stolt 
i sin fina fjäderkolt.
Och han ropar kirckeliku 
till sin lilla rara fru.

Mina vänner, glada, unga 
hörja nu om våren sjunga, 
och om djupa, mörka skogen 
samt om hästen som drar plogen. 
Du som ej har tid därtill 
hör på lärkan med sin drill.

Tänk så roligt att få vandra 
upp mot älven med varandra, 
upp mot häcken porlande 
uti dalen sorlande, 
ut till sjön, där flaken simma 
nu i denna morgontimma.

Tack, kära sol
du som i fjol
ger oss den glada våren
och tar hort den dorgsna tåren.
Du kom som alla vårar förr 
att öppna på vår stängda dörr.

V i o l a  D i f f n e r.

öde, som fått sin jordiska avslutning på 
finnmarkskyrkogården.

Ett människoöde.
Den döda är en jämförelsevis ung 

kvinna, som lämnat efter sig mannen 
och fem barn, det äldsta en yngling i 
värnpliktsåldern, det yngsta barnet en 
gosse på 1 * 1/ 2 år. Hustrun hade varit 
sjuk, dock ej mer allvarligt, när mannen 
en dag lämnade hemmet på hennes upp
maning för att gå till sitt arbete. På 
eftermiddagen fick han vid påringning 
höra, att hon var bättre. Dagen där
efter kom bud, att hon dött under nat
ten. En 10-årig dotter var inackorderad
i en by nere i socknen. Någon hade be
rättat för henne, att modern blivit bätt
re. Flickan var så glad. Senare kom 
budet: »Mor är död.» Den lilla sade: 
»Nej, det är inte min mor.» När det se
dan blev bekräftat, att det verkligen var 
sant, blev den moderlösa lilla alldeles 
stel och blek. Hon kunde inte ens gråta.

Gripande är att iakttaga med vilken 
fasthet och sund levnadsvisdom skogs
bygdens enkla människor möta livets 
tyngsta händelser. En närstående ytt
rade till den dödas man: »Du har allt 
fått ett hårt slag, du.» »Ja», samtyckte 
han med ett tonfall, som vore det fråga

Skogskoja vid Myggsjöån.
H är ha folk ho tt å re t om.

om något, som nu var så och ej kunde 
vara annorlunda.

»Hon kunde styra och ordna så bra», 
var omdömet om den hänsovna. »Bar
nen blev så väl fostrade.»

En tragedi.
Detta hem hade förut drabbats av 

hårda prövningar. För åtskilliga år se
dan omkommo två gossar genom drunk
ning. Familjen bodde då i en koja vid 
Ore-älven utefter Myggsjö-vägen. Mo
dern hade varit ner till Orsa. Gossar
na skulle gå emot henne till Älvho. Men 
de små syntes inte till. Hade de gått 
vilse i skogen eller fallit i vattnet? Da
gar, veckor förflöto, innan svaret kom. 
Efter fem veckor hittade några flottare 
i en timmerbråte någonting, som såg ut 
som en hösäck. Det underliga föremålet 
befanns vara liket av den ene av gos
sarna. Ansiktet var fruktansvärt upp
svällt. Den andre påträffades senare. 
De små hade gått ut på tvättbryggan 
vid ån och fallit i vattnet. Denna smärt
samma upplevelse synes ha grundlagt 
det hj ärtlidande, som slutligen skulle 
komma att ända modems liv.

Det händer emellanåt bland Finnmar
kens befolkning, att en obemärkt männi
skas liv låter några glimtar u r en armo
dets hjältesaga skymta fram. De sprid
da dragen, som samlas från en avslutad 
levnadsvandring, bli uppfordrande, väg
ledande för de efterlevande, som ännu 
befinna sig på färden. Yad en god, 
uppoffrande mor givit genom sin lev
nad, övergår till barnen såsom ett dyr
bart arv, vars värde ej ens kan mätas. 
Men arvet skall förvaltas.

Foto O. Berggren. Per Medén.

Våren är kommen
och 'därmed rätta tiden a'tt

p e rm a n e n t a  Ede r t  hår

T el.: gli V änd E der d ä rfö r  med
208 g§§ fu llt f ö r t r o e n d e  till

A n n a  Ericsons D a m f r i s e r i n g  

11! ORSA.
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Orsamotiv i litteratur.

Utsikt från Skattungbyn.

frånHerm ods
i Malmö kan ge 
Er ett uppslag,, 
som blir av av
görande betydel
se för Er framtid.

Orsa skoltidning. 24/o lyoo.

Kyrkskolan i Våmhus.
FRED RIK  BÖÖK fyllde den 12 

maj 50 år. D etta ger oss anledning 
a t t  ur boken ” R e s a  i S v e r i g e ” 
göra e tt utdrag, som berör Orsa- 
naturen .

Måndagen den 30 juni bröto vi upp 
från Siljansborg, ty  vädret gav ett löfte 
om bättring, som dock snart sveks, och 
körde över Mora till Orsa, Vid alla byar 
stodo majstängerna kvar, och vi beund
rade den uppfinningsrikedom, som 
smyckat dem, med lyror och hjärtan, 
med ringar och trianglar, med korsade 
dalpilar och Salomos insegel. Blicken 
ut över Orsa var underbar; på andra 
sidan Orsasjön vaggade de milsvida 
skogarnas strandlösa hav, och all denna 
grönskande och blånande poesi hade 
dessutom en angenäm prosaisk inne
börd: det är den som gör att Orsa soc
kenbor slippa betala kommunalskatt. 
Man fattar utan svårighet, att detta 
perspektiv över guld och gröna skogar 
ger tillvaron lyftning och tjusning, så 
att fantasien leker fritt kring maj
stängerna.

Från Orsa begåvo vi oss över Stack- 
mora till Skattungbyn, och här växte 
utsikten i vidd och djup, så att den nåd
de in i det sublimas rymd. Landsvägen 
går högt uppe på åsen, långt nere under 
våra, fötter drog Oreälven sin mörkblå, 
blixtrande fåra med sågverk och broar, 
och på andra sidan böljade de mörka 
furuskogarna så långt som blicken kun

de nå — i ett enda ögonkast tyckte jag 
mig se mera skog än förut i hela mitt 
liv. Här och var glänste ljusgröna 
fläckar i den blågrå mattan: det var åk
rar och ängar, de odlade bygderna i 
tiomilaskogens vildmark, och den spi
rande säden, de röda stugorna lyste upp 
som ett flyktigt leende i ett allvarligt 
ansikte. De stora vita molnen rullade 
iiängs horisonten, solen sken och moln
skuggorna vandrade över de oändliga 
vidderna, så att de skiftade i grönt, 
blått och svart. I ett festligare panora
ma kunde icke den subarktiska storsko
gen möta en europeisk slättbo. Det var 
överväldigande: jag kände att vår resa 
uått till en vändpunkt, till skogslandet. 
Skall jag vara fullkomligt ärlig, så 
måste jag vidgå, att det kändes icke blott 
lockande utan också litet ängsligt att 
dyka in i ensamheten och furudunklet.

(Ur Fredrik Böök: Resa i Sverige.)

En vårdikt.
Våren är en härlig tid, 
för det tycker allä.
Ja, då grönska äng och lid. 
vårsångerna skalla.

Blommorna de komma upp, 
solen lyser klart på fästet. 
Ja, då gala gök och tupp, 
skatorna de bygga nästet.

Barnen bolla, hoppa rep, 
mormor stickar strumpor. 
Valparna de göra knep, 
med så nätta rumpor.

Hönsen ligga mycket snällt 
uti sina vackra reden. 
Blåsbälgen den blåser gällt 
hos den trötta smeden.

Far han plöjer upp sin teg, 
tittar på gör lilla Ulla.
Mor gör upp en duktig deg, 
sedan bakas bulla.

G ö t e  J a n s s o n .

Ovan Siljans sl^olförening
samlas i år till vårmöte i Vånihus den 
27 maj. Programmet ser riktigt lovan
de ut. Enligt vad red. kunnat lista ut 
blir det på ungefär detta sätt.

Kl. 10 f, m. inledes mötet med an
daktsstund i kyrkan. Därvid predikar 
kyrkoherde Franzén från Älvdalen.

Gudstjänsten beräknas pågå till kl. 
11, då skolmötet öppnas officiellt i bap
tistkapellet. Hälsningstal, val och för- 
eningsangelägenheter beräknas också ta 
en timme i anspråk, varför kafferasten 
kan ta sin början kl. 12. Kaffet serve
ras i sockenstugan alldeles intill bap
tistkapellet.

Kl. 1 håller folkskolinspektör E. G. C. 
Brandt en dubbelföreläsning om För- 
dldrarna, staten och barnen. Känner vi 
dr Brandt rätt utnyttjar han tiden väl 
till kl. 3. Då är vi i alla fall mogna för 
middagen. Denna serveras i kyrksko
lans båda salar. Priset lägsta möjliga, 
det har kommittén lovat.

Kl. 5 e. m. talar rektor Wendela Wes- 
ter-Wåhlström från Falun om Småsko
lan 75 år. Denna liksom dr Brandts fö
reläsning blir i Baptistkapellet.

Kl. 6,30 em. samlas vi återigen i kyr
kan, nu till en sångstund, och att denna 
blir njutbar svarar Våmhus kyrko- och 
hembygdskör för (dirigent är kantor 
B jörnemo).

Det digra programmet avslutas med 
samkväm i kyrkskolan kl. 7,30 e. m.

Väl mött i Våmhus!

Fryksåslåten, ord och musik av Axel 
Hambraeus.

Pris 10 öre.

Karta över Säljas bl. a. i Fryksås- 
Orsa stugan och pensionat

Solsäter, Fryksås, samt'. 
Pris 25 ö re. i Ohlséns Bokhandel.
Den behållning, Som uppstår vid för- 
säjningen av dessa trycksaker, går till 
samma goda ändamål, som behållningen 
på Orsa Skoltidning: Stipendiefonden 
för Orsa skolbarn.

Wuj. niiw—■ i* A* ro ro 
pä  varje tvättställ fe

Barnen bolla, hoppa rep, 
mormor stickar strumpor. 
Valparna de göra knep, 
med så nätta rumpor.

Hönsen ligga mycket snällt 
uti sina vackra reden. 
Blåsbälgen den blåser gällt 
hos den trötta smeden.

Far han plöjer upp sin teg, 
tittar på gör lilla Ulla.
Mor gör upp en duktig deg, 
sedan bakas bulla.

G ö t e  J a n s s o n .
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Skolåldern och tuberkulosfaran,

För Orsa Skoltidning av med. dr Gustaf Neander. Svenska Nationalföreningens
mot tuberkulos sekreterare.

Det är allmänt bekant, att faran för 
tuberkulos, särskilt lungsot, är störst 
inom åldern 20—30 år. Man har ibland 
funnit, att vartannat dödsfall eller 
t. o. m. ännu mera inom denna ålder kan 
vållas av tuberkulos. Även den spädaste 
barnaåldern är ofta svårt utsatt för tu
berkulos och dödligheten i denna sjuk
dom ibland ganska hög. De flesta döds
fallen i den späda åldern vållas emeller
tid icke av lungsot, utan av annan tu
berkulos, t. ex. hjärnhinneinflammation.

Men inom själva skolåldern är enligt 
vad man i allmänhet anser dödligheten 
i tuberkulos tämligen ringa. Av de 
nära 8,000 dödsfallen i tuberkulos, som 
inträffa årligen i vårt land, torde blott 
omkring 300 inträffa bland barnen inom 
skolåldern.

Emellertid har skolåldern säkerligen 
en. mycket större betydelse för tuberku
losens spridning än vad man på grund 
av det låga dödstalet kanske är benägen 
a.tt tro.

Utan tvivel händer det icke så sällan, 
att barnen ådraga sig tuberkulos i denna 
ålder, fastän sjukdomen kanske först 
längre fram i livet ger allvarligare 
symptom. Lungsoten kan ibland upp
träda med mycket obetydliga sjukdoms
tecken, men ändå vara smittoförande. 
En sådan lindrigt sjuk, men smittfarlig 
person kan utgöra en stor fara för sin 
omgivning. Om vi antaga, att ett barn 
i en skolklass lider av en sådan lungsot, 
kan detta medföra, att en hel klass ned
smittas, och man har säkra exempel på 
att så skett.

Det riktigaste vore, att alla skolbarn 
i hela vårt land noggrant undersöktes 
av läkare vid början av varje termin. 
Därigenom skulle dels sådana dolda, 
men mycket farliga smittkällor upp
täckas, dels också många andra former

Ingen klädlyx till examen!
En folkskolestyrelse i södra Dalarna 

har med tanke på de bekymmersamma 
tiderna uppmanat föräldrarna att till 
de offentliga skolavslutningarna iaktta
ga måtta i fråga om barnens kläder.

»Våra konstgödselmedel
en samling av dc vanligaste i handeln 

förekommande enkla konstgödselmed
len, till de jordbruksbetonade fortsätt- 
ningsskolornas tjänst utarbetad av 
Jordbrukstekniska byrån, Göteborg», 
kan erhållas gratis av varje sådan fort- 
sättningsskola. Samlingen är den bästa, 
som vi fått till fortsättningsskolorna.

DR GUSTAF NEANDER.

av sjukdom, svaghet eller lyten upp
täckas och komma under vård i tid.

Men vi veta, att frågan om en nog
grann och sakkunnig läkartillsyn över 
skolbarnen ännu är långt ifrån sin lös
ning, åtminstone vad angår Sveriges 
landsbygd.

Det är därföre tillsvidare synnerligen 
angeläget, att lärare och lärarinnor ha
va sin uppmärksamhet riktad på bar
nens allmänna hälsotillstånd och genast 
föranstalta läkarundersökning, så snart 
några misstänkta tecken visa sig, såsom 
hackhosta, trötthet m. m.

Bland de tuberkulösa sjukdomarna är 
det icke blott lungsoten, som bör upp
märksammas på detta sätt. I skolåldern 
uppträder icke sällan tuberkulos i lymf
körtlarna samt i bensystemet och led
gångarna, som kan medföra missbild
ningar och vanförhet för hela livet, så
som puckelrygg eller .styvhet i höft eller 
knäleder. Lyckligtvis äro dessa sjukdo
mar ofta mycket mottagliga för behand
ling, om denna börjas i tidigt stadium.

Lärare, föräldrar och kamrater böra 
därför lägga märke till om ett barn t. ex. 
klagar över trötthet eller smärtor i ryg
gen, svårighet att sitta rak eller dylikt 
— detta kan, men behöver naturligtvis 
icke alltid vara tecken till en begynnan
de tuberkulos i ryggraden, likaså om ett 
barn börjar halta eller på annat sätt för
ändrar sin gång -—• detta kan vara det 
första tecknet till tuberkulos i ett knä 
eller en höft. Genom tidig behandling 
kan en sådan åkomma kanske läkas helt 
och hållet utan att kvarlämna minsta 
men; om den försummas kan den med
föra vanförhet för hela livet.

Tuberkulosarbetets huvuduppgift in
om skolåldern är i huvudsak av förebyg
gande art. Det gäller att hålla ögonen 
öppna för de smittrisker, som finnas och 
lära sig känna igen de tidigaste tecknen 
på en ådragen sjukdom, men också sam
tidigt att härda och stärka den unga 
kroppen och göra den motståndskraftig 
mot såväl tuberkulos som andra sjukdo
mar. Ljusa, luftiga och i övrigt hygie
niska skollokaler hava härvid stor bety
delse liksom ock härdande lekar och 
sund idrott.
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O R SA  SKOLTIDNING

Ur ”Gångna tiders 
seder och bruk 
i Orsa.”

V Å R S Å D D E N .
Förestående artikel ä r  e tt u tdrag  ur en 

skildring om gångna tiders seder och bruk i 
Orsa av nämndemannen Näsnissa Olof Sa
muelsson i Oljonsbyn. Exempel på övriga 
avdelningar ä r :  Fäbodeflyttningen. — Mid
sommartiden. —• Midsommarmarknaden i 
Mora. — Kölslåttern. — Slåttern på hem- 
ängarna. — Sädesbärgningen. — Mora 
marknad. — Gruvgången. — Hökörning 
från kölarna. —

Av det införda u tdraget synes, a t t  förf. 
är väl inne i s itt ämne och a t t  han tillika 
äger förmåga a t t  utform a innehållet. Det 
skulle vara av sto rt värde a t t  få denna 
skildring utgiven i tryck, innan de gamla 
g å tt bort, som kunna berätta. De som nu 
äro unga, veta helt säkert mycket lite t om 
dessa ting. Vem bekostar utgivandet? 
D etta borde vara en uppgift för H e m 
b y g d s f ö r e n i n g e n  och s o c - k n e -  
männen.

RED.
Då tiden nalkades , för vårbruket, till

såg husbonden att åkerbruksredskapen, 
plogen och slätharven (de enda som 
funnos på den tiden), voro i fullgott 
skick. Mindre brister avhjälpte han 
själv i gårdens smedja (en sådan hörde 
vanligen till varje gård), men vid större 
reparationer eller vid nyuppsättning an
litades oftast en by- eller soekensmed. 
Därjämte skulle harvkälken nysulas 
(ånndras på orsamål). Denna användes 
alltid vid de dagliga transporterna av 
nämnda redskap till och från åkrarna, 
varvid en nysulning slets ut varje vår. 
Sulorna upptäljdes till lämplig grovlek 
av björk eller gran samt passades intill 
medarnas undersida och fastgjordes 
med. dymlar, vilka inslogos i hål, som 
borrats genom medarna och sulorna.

Sådden började med gråärterna den 
10 maj på åkrar i bygdens närhet och 
någon dag senare i de egentliga ärtåk
rarna. Därefter anträddes färden till 
de en eller två mil avlägsna höstfäbo
darna, där sådden av ärter och korn 
samt potatissättningen utfördes i en 
följd under vistelsen däruppe. E tt 
eller två ar åkerjord avsattes för sådd 
av rovor under midsommartiden.

Då våren kom sent, efter en snörik 
vinter, var färden dit upp och hem där
ifrån en liten intressant, eller om man 
så vill, en allt annat än nöjsam historia 
för sig. Man hade nämligen att färdas 
efter en klövjeväg, där snön bitvis låg 
fotsdjup i skogarna, och över sanka

Dammsugare
förstklassigt svenskt fabrikat kr. 135:— .

Mora-Orsa Elektriska Affär
Tel. 192. O R S A . Tel. 192.

marker, där vattnet nådde halvvägs upp 
till buken på hästen. För gående var 
visserligen en spång utlagd på sistnämn
da ställen, men denna låg vanligtvis på 
en halv fots djup i vattnet och var där
till liksom intvålad av osynliga händer. 
Med männens goda vilja kunde medföl
jande kvinnor få sitta upp på klövj en 
på hästryggen över dylika vadställen, 
men de kunde ock, liksom männen, få ta 
sig fram på spången, varvid i bästa eller 
sämsta fall en rova sattes nu och då.

Efter hemkomsten från fäbodarna 
vidtog sådden av korn. Växtföljden var: 
korn på gödslad jord (dindjsädi), korn 
året därpå på samma jord, ogödslad 
(twisädi), och tredje året gråärter, utan 
gödsling. Fjärde året låg jorden i trä
da.

Någon tid före kornsådden skulle på 
åkrarna gödsellassen, under vilka fanns 
käle, delas i tvenne delar. Kälen skulle 
blottas för att fortare gå ur. Detta ar
bete hörde kvinnorna, helst kullorna, till 
likaväl som männen. Sedan kälen för
svunnit och tiden var inne för sådden 
infunno sig åter — varför inte kullorna, 
ty här var ingen mannamån -— i åkern 
och spridde gödseln, vilket arbete utför
des med liv och lust. Något söm be
nämndes »grovarbete» kände kullorna 
inte till. Nu var det husbondens tur. I 
tidig morgon lade han harven på harv
kälken och därovanpå plogen och så- 
lopen. Frösädessäcken lades över häs
tens rygg. Som många husbönder hade 
jord i samma åker och samtidigt samma 
ärende dit, blev det på en. gång utomor
dentligt livligt på vägarna. Dessa voro 
över hövan usla, då de knappast aldrig 
reparerades. Om någon någonsin bok
stavligen »kört i samma hjulspår», då 
ha orsabönderna i det avseendet »upp
fyllt all rättfärdighet», sig själva ove
tande, eller om man så vill, gammal vana 
uttog sin rätt till yttersta skärven. Till- 
läggas må, att vägarna under tidernas 
lopp tillkommit bit för bit, utan någon 
som helst plan, och därvid fått sin 
sträckning i alla möjliga krökar, avsmal- 
ningar och utvidgningar samt stundom 
i en hart när oräknelig mångfald. I sist
nämnda avseende var exempelvis Oljons
byn beryktad för sina irrgångar och la
byrinter, i vilka t. o. m. personer från 
grannbyarna lätt gingo vilse.

Morgonens rörliga liv på gatorna 
koncentrerades i kornåkern, där alla ha
de sina små tegar om varandra. Utgå
ende från åkern som; enhet, företedde 
även denna en hart när obegränsad 
mångfald, uppdelad som den var i ett 
flertal områden genom ansenliga kuller- 
stensrösen, vilka fått olika sträckningar. 
Även nämnda områden hade ett flertal 
ägare. Till en början utfördes plöj
ningen (höstplöjning förekom aldrig), 
varvid den ene körde hit och den andre 
dit, de möttes och skil.jdes allt i ett en
da virrvarr. En del smackade på häs
ten och stretade med plogen, andra 
stannade och pustade. På plöjningen

följde sådden, som avslutades med kant
sådd av tegen. Därefter kom den s. k. 
sneddharvningen och sist harvning längs 
efter. Under middagsvilan pratade man 
och rökte svensk tobak. Alla åkrar hade 
egen benämning, exempelvis Storåkern, 
Råggärdet, Lindåkern, Torvgärdet o.s.v. 
Därjämte var visst datum bestämt för 
såddens början i både den ena och den 
andra, och då sista hand lagts vid sista 
åkertegen, tillslötos grindarna dit in. 
På enahanda sätt fortgick sådden i åker 
efter åker och avslutades den 9 juni. 
Sist . kom vältningen, vilken på grund 
av de små åkertegarnas spridda läge till 
stor del blev körning med välten efter 
vägarna.

Potatissättningen utförde. en var på 
lämplig tid. Linet såddes någon dag 
under kornsådden och hampan under 
midsommar.

Då och då hände, att de, som saknade 
häst, till någon del fingo vänta med 
sådden tills den slutförts av hästägama. 
För de förra var legosådden synnerligen 
brydsam, då kontant ersättning därför 
icke kunde åstadkommas och därtill 
stundom icke heller frökornet. Men i 
detta, liksom i andra bekymmersamma 
lägen, fann man på råd. Redan från 
början anade hästägarna, vad komma 
skulle vid såddens slut. De knappade 
fördenskull hela tiden in något litet på 
utsädet, varför någon mindre del av det
samma blev över. Och vad gubbarna 
väntat, slog vanligtvis in på pricken. 
Just soip de lade sista hand vid egen 
sådd, kommo de, som skulle leja, vanli
gen åldriga gummor, vilka stundom 
sysslade med sådant bakom kulisserna, 
till vilket länsmannen hade ett gott öga. 
Nu vankades en styrketår för gubbar
na, vilken de läto sig väl smaka, och 
därmed blev råd för både sådd och frö. 
Dryckesvarorna tog ut sin rätt.

Vid ett sådant tillfälle fingo männen 
»litet för mycket» av den efterlängtade 
varan, och det blev mer hett i den enes 
ådror än tillbörligt var. Just som den
ne var i färd med att förgripa sig på en 
annan med något tillhygge, reste sig den 
tredje, en man med breda axlar och 
stora nävar, och med dem grep han tag 
i fridstöraren samt yttrade: »Um int du 
lättör bli men Åndösbila du, ska du fo 
kenn wen måj snusdosa smäkär» (om du 
inte låter bli min kusin Anders, ska du 
få känna, hur min snusdosa smakar), 
och därmed föll fridstöraren ihop som 
en fällkniv, och friden blev återställd.

II. Samuelsson.

FRÅGA: V ar köper jag fisk bäst och bil
ligast i Orsa? Nyinflyttad fiskvän.

SVAR: Numera i Orsa F isk- ooh Viltaffär,
te!. 180 . F örr fingo vi hålla till godo med 
fisk nån gång, när de kringfarande ej glöm
de bort, a t t  vi fisjkvänner funnos till. Jag  
köper alltid färskt och billigt i Orsa Fisk- 
och V iltaffär, platsens bästa i branschen. 

(Annons.) Lärarfru.

Gynna Orsa Skoltidn ing} annonsörer!
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o

Snart är det slut på skolan för den 
här terminen. Tänk, så roligt! Det 
är ju minst lika härligt, som att det blir 
vår. Oeh att ni är stormförtjusta över 
våren, det märks på alla edra glada vår
dikter. Så duktiga ni ha varit! Det är 
bestämt den nymornade solen, som har 
väckt till liv lusten att dikta hos er. 
Det är väl heller inte märkvärdigt, att 
man, när det är så fint i naturen, vill 
tala om det så vackert man möjligen 
kan. Det finns t. o. m. några stycken, 
som ha skrivit små skådespel om våren. 
Det är en god idé att skriva teaterpjä
ser. Det ska ni försöka på flera gånger.

Och nu ska ni få höra en hemlighet, 
som vi nog har snuddat vid ibland. Det 
gäller papperet i den här tidningen. 
Det är dyrt, ser ni. Och dyrt att trycka 
på det. Den här gången har jag tagit 
in alldeles för mycket av edra bidrag. 
Jag kunde inte låta bli. Dikterna och 
sagorna, berättelserna och teaterpjäser
na voro alldeles för roliga. Om jag inte 
hade en liten smula respekt för den 
där farbrodern, som råder över utrym
met i vår tidning, skulle jag naturligt
vis ha plockat in mycket, mycket mera. 
Ni förstår nog, att det måste stå an
nonser och så’nt där i tidningen också.

Tack ska ni nu ha allesammans för att 
ni hjälpt till så bra. med tidningen den 
här terminen. Tappa inte taget, tills 
vi råkas då plugget börjar på nytt.

”Älläll”.

■. . en  burk sa r d in e r  e l le r  
något  a n n a t  g o tt  kan  vi 
k o sta  |>å oss, om vi köper  
T r e  E s s  — utan  a tt  det  
kiinns i h u sh å l lsk a ssa n  — 
ty Tre Ess är b il ifg t .  Och  
d et  är e t t  gott  m argar in  —« 
ett  g a m m a lt  v ä lk ä n t  m ärk e.

S iiijc s  i p r iv a t a  a f f ä r e r

H är hälsar G u d r u n  J ä r n e k  våren 
välkommen i sin lilla dikt, som hon också 
illustrerat. — Men kära Gudrun använd 
t u s c h ,  när du rita r  för skoltidningen 
nästa gång!

OM VÅREN.

Det är underbart om våren, 
alla buskar knoppas re’n.
Våren sommar har i spåren, 
fågeln sjunger från sin gren.

Bäcken porlar, frisk och munter, 
fri frän is, som täckt den nyss. 
Alla barn i skidor struntar.
»Vi ha vår, kom hit och lyss!»

Djuren gladligt gå till mötes 
våren, som ger mat och bo.
Fåglar komma ifrån södern, 
njuta hemmets lugn och ro.

Se, där lyser blått i hagen, 
sippan upp mot solen ler.
Barnen där gå hela dagen, 
taga alla, som de ser.

Efter vår det kommer sommar, 
varm och skön med lek och bad, 
snart också konvaljen blommar, 
vår gör mången sorgsen glad.

När R u t h  B e r g  berättar om hur hon 
och Inga leker får nog många • av oss lust 
a tt vara med och baka lertårtor.

EN DAG OM VÅREN.
En vårdag föreslog Inga, att vi skulle 

baka. Vi hade förstås inte någon riktig 
deg, utan vi bakade av lera. Vi tog ut 
en stor filt och ställde till en lekstuga. 
Vi lekte, att Inga var gubbe, och jag var 
gumma. Sedan lekte vi, att Inga hette 
Petter och jag Maja. En dag kom Pet
ter hem och sade: »Hör du, Maja, i dag 
fyller jag 50 år, ska vi ställa till något 
kalas?» »Jag skall baka lite bröd då.» 
Jag bakade en tårta av lera, och därpå 
skrev jag: »På 50-årsdagen från Maja». 
Sedan dukade vi ett bord och hade ler
tårtor och kakor, och till kaffekoppar 
hade vi kanelburkar, till strösocker hade 
vi sand, oeh vatten det var kaffe. När vi 
haft det kalaset, plockade vi undan allt, 
vad vi haft. Sedan gick Inga hem, och 
jag gick in och åt. Sedan var det tid 
att gå efter mjölken.

H är kommer det där lilla skådespelet, 
som jag talade om, A n n a  B e r g  har 
skrivit det.

Våren.
Personer: Solen oeh Fågeln.

Solen: »Goddag, du lilla söta fågel. 
Jag hörde just din vackra drill i dag. 
Först undrade jag, vem det var, men 
sedan fick jag se dig sitta uppe i en 
gran.»

Fågeln: »Ja, jag satte mig just här, 
bara för att du skulle med dina strålar 
värma mig. För det var så, att jag kom 
från Egypten och skulle fara till Sve
rige, och då trillade jag ned i Östersjön, 
men det gick bra att komma npp igen, 
för jag blev räddad av ett fartyg. Sedan 
for jag bort i ett träd och satte mig, för 
att jag skulle torka.»

Solen: »Ja, det var väl en lycka för 
dig, att du blev räddad.»

Fågeln: »Ja., det var en stor lycka 
för mig. Och det är så skönt att få vara 
hemma i det kära Sverige. Det är bara 
ett fel, och det är, att det är så kallt i 
Sverige. Men om sommaren är det här
ligt.»

Solen: »Ja, det är sant det. Det är 
bara vår än,. men snart kommer somma
ren med lysande blomster på ängarna.»

Fågeln: »Nu skall jag till och bygga 
mitt bo. Och det boet skall bli ett litet 
och vackert bo.»

Solen: »God kväll, nu lyser jag ej 
mer.»

Fågeln: »Nu kvittrar jag ej mer. God 
kväll, god kväll.»

Till examen 
Sfyor och fläder

Kooperativa föreningen 
Ovan Siljan.
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ORSA SKOLTIDNING
H a g a  K e r s t i n  E r i k s s o n  t a r  be

rä tta t  en historia, som hon har hört av 
prästen. Och du kan själv .se, a t t  den är 
rolig.

VAD NYPRÄSTEN BERÄTTADE.
I går var det möte här i skolan och 

Nyprästen var här. Först sjöngo vi en 
sång, och så predikade prästen. .Där
efter berättade han om Lillmia.

Lillmia fick följa mor till kyrkan, 
men hon brukade jämt somna.

Hon hade en liten bror. En dag kom 
prästen åkande dit för att döpa lille
bror. När prästen hälsade på Lillmia, 
räckte hon fram vänstra handen. Präs
ten sa, att han ville ha den vackra han
den. Men Lillmia tyckte, att båda hän
derna voro lika bra. När bror blivit 
döpt, sjöng prästen: »Se, Jesus är ett 
tröstrikt namn.» Och Lillmia var så 
glad, för att hon kunde den sången.

En söndag därefter fick hon åter föl
ja mor till kyrkan, och hon somnade 
som vanligt. När hon vaknade och fick 
se prästen, ropade hon: »Nej, se dån är 
han!» När prästen steg ner från pre
dikstolen, ropade hon igen: »Nej, se, 
han kröp ner i körgen!» När han gick 
in i sakristian, ropade hon: »Nej, se, 
han gick in i föjse. Finns det nå ku å 
där?»

När det var slut i kyrkan, sjöng fol
ket: »Se, Jesus är ett tröstrikt namn.» 
När de andra slutade, stämde Lillmia i 
med andra versen. När prästen hörde 
det, så stämde han i också. Och när 
klockaren fick höra att prästen sjöng, då 
stämde han i. Till sist sjöngo allesam
mans med.

Både jag och alla de andra tyckte, att 
det var en rolig berättelse. Och så var 
mötet slut.

D et är alltid så roligt a t t  få in bidrag 
från finnmarksbarnen. De ge oss en liten 
förnimmelse av de stora skogarna där norr
ut. Den bär gången är det E d i t  E r i k s 
s o n  i Näckådalen, som har skrivit om en 
färd till Fjäsko. E t t  underligt namn! Ba
ra  det lå ter oss vädra, a t t  det ska bli 
något in tressan t!

EN UTFLYKT TILL FJÄSKO.
En vacker morgon i fjol vår gingo 

lärarinnan och vi skolbarn till Fjäsko. 
Det är ett gammalt nedlagt fäbodställe. 
Vägen dit var mycket dålig. Vi fingo 
många gånger klättra utmed åbrädden. 
Efter en timmes vandring voro vi fram
me. Stugan stod på en backe invid ån. 
Ån var mycket stor nu, ty det var under 
flottningen. Den var alldeles full med 
timmer. Länsar voro utlagda på åns 
båda sidor. För timmerflottningen ha
de de byggt en stor damm. Damm
luckorna voro stängda, och vattnet öka
de i dammen.

Firma Pallins Diversehandel
M Ä SSBA CKEN .

Affären i Mässbacken Rikstel. 2. 
Filialen i Kallmora ,, 32.
R E K O M M E N D E R A S !  

Specerier, glas, porslin och manufaktur.

Vi blevo snart hungriga. Då slogo vi 
oss ner bredvid ån och dukade upp vår 
matsäck. Lärarinnan kokade kaffe, 
som smakade härligt där ute. Sedan vi 
ätit och druckit kaffe, rodde vi i en eka.

På eftermiddagen kommo flottarna 
dit. De buro var sin båtshake. Vi för- 
stodo nu, att de skulle börja slussa tim
ret genom dammen. Vi skyndade ner 
till ån. Vattnet hade ökat, så att dam
men hade blivit full. Dammvakten kom 
först och drog upp luckorna med ett 
järnspett. Vattenmassorna trängde sig 
fram med en sådan fart, att det dånade 
så vi knappt kunde säga ett ord till var
andra. Vattnet riktigt kokade i timmer- 
rännan. Timmerstockarna följde med 
så lätt och ledigt.

Strax ovanför dammen stodo karlar 
på stigbommar, som voro lagda ute på 
ån. De slogo sina båtshakar i timret 
och knuffade iväg det. När stockarna 
kommit nära dammen, följde de med 
vattenmassorna in i timmerrännan. Vi 
stodo och sågo på hur de reste sig på 
ända och slogo mot varandra, så att de 
dansade runt, då de från timmerrännan 
åkte ut i ån.

Då karlarna fått timret ut ur dam
men, skyndade de utmed åbrädden. De 
sågo till, att inga stockar blevo efter 
och bildade bråtar. Snart voro vi åter 
ensamma där. Dä klockan var sex, 
gingo vi hem.

O u n n a r  B y r é n  bar skrivit på båda 
sidor av papperet. D et ä r  förbjudet — på 
ena sidan ska det vara. Men varghistorien 
är bra i alla fall.

EN VARGHISTORIA FRÅN  
TORRVÅL.

Det var en gång en gubbe, som skulle 
till Hättberg. Han skulle förbi Skav- 
åsen. Där var det en offerhög, där man 
skulle offra, för att det skulle gå bra un
der vägen. Det var på den tiden, då det 
fanns vargar i Orsa. När gubben gick 
uppför Skavåsbacken, så kommo vargar 
och sprungo emot honom. Då sprang 
han och gömde sig. När vargarna kom
mit till vägen, så hade gubben gått in i 
skogen så långt, att vargarna inte kunde 
spåra honom. Men då han kom fram på 
vägen, så sprang han lite, och så gick 
han, och så sprang han. Så höll han på 
en stund, tills vargarna inte hördes mer.

Vargarna gingo till Torrvål, och där 
blev en av dem skjuten. Och det varg
skinnet hänger än uppe i kråkas i Torr
vål.

I n g r i d  S c h  ö t t  har också skrivit 
e tt lite t skådespel, som ni nästan skulle 
försöka er på a tt spela.

EN LITEN STACKARE.
Personerna: Birgit, Maj, Pippi, Mamma, 

lille Jan.
Birgit (ute och går i skogen, tvärstan- 

nar) : »Nej, vänta, jag hörde ett pip i 
riset.»

Ljudet: »Pip, pip, pip.»
Birgit: »Härifrån kom det. (Letar 

en stund och får syn på en liten fågel

unge.) Nej, vad ser jag, en liten fågel
unge, som inte kan flyga ! (Pippi för
söker hoppa undan.) Nej du, din lilla 
raring, jag fick allt tag i dej i alla fall.»

Pippi: »Pip, pip, pip, pip.»
Birgit: »Nu går jag allt hem med dej. 

Du är väl hungrig, kan jag förstå. Men 
Pippi ska du heta.»

Lille Jan (som kommer och möter 
Birgit vid trädgårdsgrinden) : »Kommej 
Bibbsen äntligen? (kan inte säga Bir
git). Jan haj längtat så eftej Bibbsen.»

Birgit: »Å, din lilla raring, men följ 
med in nu, ska du få se, vad Bibbsen har 
h itta t!»

Pippi: »Pip, pip.»
Jan: »Va vaj de som pep? Det vaj 

visst fjån dej.»
Birgit: »Ja, vänta, tills vi kommer 

in !»
Jan (då han får se fågeln) : »Mamma 

och Maj, kom, kom fåj ni se!»
Pippi ( helt förfärad över det väldiga 

skriket): »Pi-i-i-ip, pi-i-i-ip.»
Mamma (inrusande): »Vad i all värl

den skriker du för?»
Maj (hack i h ä l): »Ja, samma säger 

jag! Nej, se, en sån rar liten fågel!»
Birgit (stolt) : »Ja, är den inte? Tyc

ker inte ni också, att den ska heta 
Pippi?»

Jan: »Jaha, så ska den heta. Men 
höddu Bibbsen, fåj inte Jan en liten bit 
av den?»

Birgit: »Ja då, det ska du visst få, 
det.»

Pippi: »Pip, pip!»

L a r s  M a s s e r  börjar bli en gammal 
och van medarbetare i tidningen. Dlot är 
bra, Lasse! F o rtsä tt du!

Omkring mormors stuga växer det 
björkar, som äro fulla av löv. Och litet 
längre bort växer det barrskog. Stugan 
är gammal och grå. Men den är fin än
då, där den står ibland gröna björkar 
och grönt gräs. Till stugan hör också 
en liten trädgård. Där växer äpplen, 
och så har Karin, mormors hjälpreda, 
satt köksväxter där. Nedanför fönstren 
är det små blomland, och där växer 
ringrosor, vallmo och reseda.. E tt litet 
hönshus hör till gården. Där finns en

Semesterhemmet Solsäter,
Fryksås fäbod, 496 mtr ö. h.

m ottager helinackordering. 1 /6 —15/9 .

E. H A M L IN , Fryksås, O r s a .

n

MORMORS HJÄLPREDA.
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Studiecirklar i Orsa.
Så vitt red. har kunnat finna ha följande cirklar varit i arbete i Orsa under 

arbetsåret 1 maj 1932—30 april 1933:

Ämne Organisation Medl. Möten

Inom A. B. F. :
Bokföring Järnvägsmannaförbun-

det, Kyrkbyn 10 11
Arbetarrörelsens Soc.-dem. ungdoms

historia klubben, Mässbacken 10 20

Inom I. 0. G. T.:
Instrumentalmusik Logen n r 922, Orsa 16 2 59 lektioner 

32 samspelsövn.
7 offentl. kon

serter
Instrumentalmusik Logen n r 2496, Mäss-

backen 17 74 lektioner 
15 samspelsövn. 
10 offentl. kon

serter
Amatörteater Logen nr 922, Orsa 8 38 övn., 6 offentl.

uppträdanden
Litteratur Logen nr 922, Orsa 11 6 möten
Litteratur Logen nr 2496, Mäss

backen 7 5 »
Esperanto Logen nr 2496, Mäss-

backen 8 14 »
Nykterhetslag- Logen nr 2496, Mäss

stiftning backen 15 5 »
Ungdomscirkel Logen n r 922, Orsa 7 9 »

Alltså sammanlagt 10 studiecirklar med 109 :medl., 72 möten, 133 musik-
lektioner, 47 musikövningar, 17 offentliga konserter, 38 teaterövningar och 6 
offentliga teateruppträdanden.

Det är inte alls illa. Och ändå kan man inte säga, att det skjuter upp cirklar 
som svampar ur jorden!

VÅRSÅNG.

tupp och fem hönor. Nu har en höna 
fått kycklingar, som äro små och gula. 
Hönan är mycket rädd om dem. »Krock, 
krock, krock», låter hon, när hon kallar 
på dem. Och de äro lydiga och följer 
henne.

Inne hos Karin och mormor är det så 
trevligt. Mormor har det bra på alla 
vis, ty Karin gör allt åt henne. När 
Karin ger hönsen mat, sjunger hon:

»Kom pullorna små, 
mat ni skaii få,
kom, kom, kycklingarna gula, 
skall ni få en smula, 
kom tuppen med kammen röd, 
skall du få en smula bröd!»

Karin bruKar grädda våfflor var sön
dag. Hon är bara nio år men är så 
duktig ändå.

H är nedan får ni läsa en rik tig t trevlig 
visa om två kaniner. S i g r i d  O l s s o n  
är m ästärinnä till den.

fivas kaniner.
En heter Kurre och en heter Sara
båda äro vita, mjuka och rara
och i galopp
hejsan och hopp
tvärs över gården de fara.

Eva hon samlar på blad och på klöver
bär ifrån ^ö^e/ all mat som blir över
Stretar och drar
allt Vad hon har
Kurre och Sara behöver.

*

Ock så kan du k itta  vårdikter lite t var
stans i tidningen. Allesammans äro de 
vackra, trevliga ock t. o. m. lustiga ibland. 
Författarnas namn återfinnes under varje 
dikt.

Skolnytt
Tjänstledighet.

Folkskolestyrelsen har beviljat lära
rinnan i Skattungbyn fröken Magda 
Jenner tjänstledighet även under den 
kommande höstterminen.
Ny bolc.

Läroboken Grunddragen av Dalames 
geologi skall inköpas, och kommer det att. 
utdelas ett ex. därav till varje lärarav- 
delning inom de båda högsta klasserna 
vid distriktets folkskolor.
Läfarvalet överklagat.

Det senaste lärarevalet har överkla
gats hos domkapitlet i Västerås. Lärare 
G. Dahlberg från Ore anser sig näm

ligen bättre meriterad än den å tredje 
förslagsrummet uppförde och sedermera 
valde Gulis Erik Eriksson. Ärendet 
har nu återremitterats till folkskolesty
relsen och de å förslaget uppförda, för 
att giva dem tillfälle att yttra sig där
över.

Den, som har första förslagsrummet, 
A. Lustig, Slättberg, är för sin del nöjd 
med förslaget. E. Grop säger sig ej 
kunna yttra sig om förslaget, allden- 
stund han ej sett merit- och tjänsteför- 
teckningen .över samtliga sökande, var
för. han överlåter åt domkapitlet att 
granska, om förslaget är lagligt. Gulis 
Erik Eriksson, anser, att förslaget är 
riktigt och yrkar, att besvären lämnas 
utan avseende. Detta är ock Orsa folk- 
skolestyrelses mening.

r>En av Sveriges bäst redigerade skol
tidningar».

Betygsättningen gäller Orsa Skoltid
ning och fälldes av farbror Sven under 
en pratstund med barnen i radio för 
inte så länge sen.

Det gläder oss!

Läraren: ■— Vad. kallas tiden före 
påsk?

Sven; —  Vasaloppet.

Nu våren är kommen med liv och med 
ljus,

med blommor och sippor i mängd.
Och uti skogen hörs vårvindars s'us 
och blomstrande står nu var äng.
Nu fjäriln syns vingad och lärkan hörs 

slå
sin drill emot himmelen opp.
Hon prisar sin skapare högt i det blå, 
hon sjunger för blomma och knopp.

S a m  K n o r r i n g .

Barn, föräldrar och arrangörer av fest
ligheter

erinras nu inför sommarens många 
festtillfällen om följande bestämmelse 
i »Ordningsstadga för Orsa skol
distrikt» beträffande skolbarnens »ute
liv». § 5, mom. 6 säger härom:

»6. Lärjunge är förbjuden att efter 
kl. 9 e. m. besöka dansbana och andra 
offentliga tillställningar, biografer in
räknade. Att efter sagda tid utan gil
tig anledning vistas på vägar och all
männa platser vare likaledes förbju
det.»

Läraren: — När är du född, Per? 
Per: — Vid 3-tiden.
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Orsa
lärareförening
har under april—maj visat en ovanlig 
livaktig*het. Den 12 april hade före
ningen extra sammanträde för att be
handla förslaget om folkskolans förstat
ligande. Hr Ernst Keding inledde frå
gan. Efter en kort diskussion uttalade 
sig föreningen på följande sätt om de 
av S. A. F. utsända frågorna:

1. Vill kretsen principiellt uttala, sig 
för folkskolväsendets förstatligande? 
Svar Ja.

2. Vill kretsen förorda, att lärarlöner- 
na, däri inbegripna de nuvarande natu
raförmånerna, helt bekostas av staten? 
Svar Ja.

3. Yill kretsen uttala sig för att skol
byggnaders uppförande och underhåll 
omhänderhaves av staten? Inget utta
lande.

4. Yill kretsen tillstyrka, att kostna
den för inventarier och undervisnings- 
materiell till övervägande del bekostas 
av staten? Svar Ja.

5. Anser kretsen mellaninstanser för 
folkskolväsendet behövliga? Svar Ja.

6. Vill kretsen förorda, att mellanin
stanser, motsvarande de av skatteutjäm- 
ningsberedningen föreslagna skolkrets- 
styrelserna, inrättas? Svar Nej.

7. Kretsen uttalade sig att de nya mel- 
laninstanserna böra övertaga såväl dom
kapitlens som länsstyrelsernas befogen
heter och inrymma betryggande pedago
gisk fackkunskap.

8. Anser kretsen, att de kommunala 
skolstyrelserna bör bibehållas oförändra
de även efter statens övertagande av de 
större kostnaderna för skolväsendet? 
Svar Nej.

9. Kretsen ansåg, att ordföranden i 
skolstyrelsen bör utses av mellaninstan- 
sen, vilken även bör upprätta förslag till 
lärartjänster.

10. Dessutom uttalade kretsen det 
önskemålet, att boställsordningen bör bi
behållas och att förflyttning av lärare 
ej bör medföra försämrade arbets- och 
lönevillkor.

Ordf. i Röda Kors-kretsen, fru Hell- 
man, ville höra lärarnas mening om 
framställda önskningar, att barnbespis
ning skulle ordnas. Visserligen var det 
dåligt ställt i flera familjer, vittnades 
det, men ändå går det an med maten. 
Sämre är det med kläder. Därför utta
lades vid sammanträdet, att lärarna böra 
undersöka huruvida något eller några 
barn ha det dåligt med kläder och med
dela detta till Röda Kors-kretsen, så att 
denna om möjligt skall kunna träda 
hjälpande emellan.

Före föreningsangelägenheterna hade 
ordf. med några ord påmint om den 
bortgångne kamraten Anders Berger och 
lyst frid över hans minne.

Den 1 maj höll lärarföreningen sitt 
sedvanliga vårmöte. Även denna gång

E n liten visa om våren.
Och nu är oåren kommen 
till jorden igen 
och vintern är bortgången 
för flera veckor sen.

Och nu ha barnen roligt 
när våren har kommit igen 
och då det börjar bli soligl 
ha barnen ett rysligt fläng.

Och blåsippan tittar ur gräsbädden 
opp

och barnen bli så glada, 
att de göra skyhöga hopp 
får vårens glada saga.

Och sjön han öppnar sej 
och pojkarna börja att meta 
och barnen de ropa: ” Tjo och hej!’ 
för vårens soliga dagar.

Å k e  M o r aeu s.

sammanträdde vi i kyrksalen. Före- 
ningens ordf., hr Keding, öppnade mö
tet med ett tal, vari han erinrade om de 
bekymmersamma tider, som. vi nu leva i 
och som sannerligen inte lämna skolan 
oberörd. Efter val av funktionärer för 
mötet, övergicks till behandling av räk- 
nebokskommitténs »digra betänkande». 
Folkskollär. Hj. Hedman föredrog detta. 
Kommittén hade granskat fyra olika 
räkneböcker och föreslog nu, att före
ningen skulle begära hos skolstyrelsen 
att få begagna Iiellstens lärobok, hos 
vilken de funnit få fel men många för
tjänster.

Kommitténs utredning och förslag 
föranledde en lång debatt, som sträckte 
sig både före och efter samkvämet och 
mötets föreläsning. Slutet blev att för
eningen skulle hos skolstyrelsen begära 
rätt åt dem som så vilja att under ett år 
få pröva Hellstens räknebok, varefter 
föreningen skulle fatta avgörande beslut 
vid nästa majmöte.

En kommitté hade utrett frågan om 
ny läsebok för småskolan. Den var dock 
ännu inte riktigt färdig med sitt förslag, 
utan begärde bemyndigande att få prö
va sig fram ännu ett år.

Föreningen instämde i småskollärarin
nornas begäran, att de skulle få inköpa 
ett par bredvidläsningsböcker åt små- 
skolebarnen.

Yid mötet förekom vidare ett mycket 
intressant föredrag av fil. lic. E. Heller- 
ström från Mora över ämnet »Förhål
landet mellan kroppsbyggnad och ka-

En lærepenge.
(F o r ts ,  f r å n  sid . 3.) 

parykk, og Else v isste a t den v a r  død.
D a hun kom hjem, s a tte  hum dukkevog- 

nem f ra  sig  ute p å  verandaen, sprang  like 
i armene p å  mor, og begynte å sto rg rå te . 
Mor blev aldeles forskrekket, fo r  så  fo r
tvilet hadde hun a ld ri se tt sin lille pike.

„Neimen Elsemor, kvad er de t p å  færde 
med dig idag d a ? ”

„Å mor, hun er død.”

A, mor, hun er død.

„Hvem, —  hvem er dpd, —  svar nu E lse
m or.”

„Dukken min er blitt aldeles ddd, —  å 
mor, å mor. ’ ’

Da g råten  hadde g itt sig, fo rta lte  Else 
sin anor altsam m en. H un fo rta lte  om den 
lille fa ttig e  piken som vilde holde dukken, 
og om den sto re slemme gutten. Mor s a t t  
ganske stille en lang stund. Så sa hun: 

„Ja , Elsemor, nu h a r  du  nok f å t t  dig en 
lasrepenge som du  sent vil glemme. Hvis 
du hadde la tt den lille, fa ttige  piken h o l 
d e  dukken din, s å  hadde du g jo rt henne 
glad. Da skulde dui ha se tt hvor de t h ad 
de lyst op i de s ta k k a rs  bedrdvede 0inene 
hennes. Men du fikk  henne til å  g råte  
istedet —  fo rd i du  v a r  redd fo r  a t  den fine 
dukken din skulde f å  en flekk p å  k jolen; 
derfo r gikk det så  galt. H usk a l l t i d  på, 
lille E lse, a t den s tö rs te  glede en ikan ha, 
det er å gjdre andre glad.”

Lille Else er b litt s to r nu. Mem aldri 
h a r  hun glemt den lasrepenge hun dengang 
fikk. Illu stra tör Stven Spegel.

Rar 
isteden 
saerlig 
gjette 
nydelig

ORDLISTA.
egendomlig, sällsynt
istället
särskilt
gissa
förtjusande

raktär». Föreläsaren avtackades med 
hjärtliga applåder.

Under en välbehövlig paus i det digra 
programmet drucko deltagarna kaffe på 
Brandts pensionat. Därvid medverkade 
kantor Björnemo från Våmlius med yp
perlig sång, och folkskollär. Hj. Hedman 
och Erik Göransson spelade ett par 
pianosoli.

Fredagen den 5 maj höll rektor J. 
Hellsten, Falun, föredrag inför lärarför
eningen om »Delberäkning i skolan».
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Målning skyddar
Skänker trevnad

Anlita den utbildade fackmannen! 
H an kan sin sak och garanterar 

e tt fullgott arbete.
Infordra kostnadsförslag.

V I U T F Ö R A  A L L A  S L A G S  
M Å L N 1 N G S A R B E T E N  T IL L  

B IL L IG A S T E  P R IS E R .
Möbelmälning j dalastil.

Orsa Lackeringsverkstad
Loka l: Gcdtemplarhuset. Rikst. 265.

Berglunds Konditori
utför

B E S T Ä L L N IN G A R  av olika slag, 
tårtor och efterrätter efter behag 

Telefon 66.

B E S Ö K
Ossian L. Moraeus

v ä lren o m m erad e
Rak- & Frisérsalong

TRYCKSAKER
AV ALLA SLAG.

A.-B. W asatryckeriet
Mora. Rt. 842.

M Manufaktur R  1 S 11 ABra Billigt
a lltjä m t liksom  hittills hos

P E R  W 1 K N E R
D iversehandel i H o len  från  1 880

Lindqvists Fru^t- & 
Blomsterhandel

Telefon 92.

Alla årstidens finaste alster i 
B L O M M O R ,  F R U K T E R  m.m.
B egra v n i ngskr ansar u tf ör es.

Nya Skrädderiaffären
C A R L  H E L G E S S O N .

Rekommenderas.
Tel. 274.

undertöi underkläder
kjole klänning
kåpe kappa
siden 1) sedan, 2) sidan
snaclce prata
p en vacker
pute kudde
teppc täcke
töi tyg, kläder
vaske tv ä tta
liste smyga
opreist upprätt
mulig möjlig
komme tilsyne bli synlig
stanse stanna
deilig härlig
s vömme simma
nettop just,- precis
hull hål
gutt pojke
lukke stänga, sluta
betatt betagen
sommetider ibland
fille trasa
treklce d raga
bittelite grann aldrig så litet-
noe- (noget) något
slem elak
lommetörklae näsduk
torre torka
parykk peruk
fang lcnä, sköte
rugge vagga
liikste snyfta
neie niga
pjusket ruskig
huske komma ihåg

Kämpande ungdom -

sökande ungdom•

(Forts, från sid. 4.)
medräknade i eliten. Den rätta sorten 
finns flerstädes och i olika avtoningar, 
än är det klara glimtar av intellektuella 
eller moraliska kra fter, än känslans djup 
och värme, som man anar; än är det go
da praktiska grepp, som skymta.

Man har inom det svenska arbetslivet 
sett drag av ärlig vilja till samförstånd; 
i flera politiska partier ser man hos ung
domen lust att komma ut ur gammal 
förljugenhet och ofruktbara klichéåsik
ter. På det religiösa området kommer 
säkerligen den Linderholmska reformrö
relsen att vinna anslutning av ärliga sö
kare. Bondeklassens försumpade kul
turproblem visar J. U. P.-ungdomen 
praktiska tendenser att vilja lösa. för att 
återskänka denna, samhällsklass gammal 
god stil och nya utvecklingsmöjligheter 
o. s. v.

Denna ungdoms typ är utspridd i alla 
samhällsklasser, om ock små kretsar fin
nas. Har man fått korn på typen, så 
ser man den, när den skymtar förbi, och 
man känner då samma stöt i bröstet som 
när man i vårkvällen plötsligt varsnar 
de dragande flyttfågelsstrecken — ser 
glimten av vingar. Sökaren kan ha alla 
yrken, är Kanske en blivande arbetsleda
re med vida vyer, en forskare eller bara 
en fattig student i sin vindskupa eller en 
anspråkslös seminarist eller skolflicka, 
för vilken livet öppnar sig mellan bokens 
blad. Han kan vara en nut-idspräst, som 
i ångest ropar till den okände guden, en 
ung bonde, som tankfull vandrar hem 
från föreläsningen eller en ensam lära-

A N N A  P E T T E R S S O N S
C A F É  & M A T S A L A R
R e k o m  m e n .  d e r a s !

Gott kaffe
och hembakat b röd!

VACKRA, VÄRDEFULLA

H E D E R S G Å V O R  
och Presentartiklar

i alla prislägen 
hos

TH O R B Y  - ORSA

C. F. Carlssons
ÅKDONSFABRIK

Rekommenderar sina •tillverkningar 
vid behov.

Reell behandling. Humana priser. 
Tel. Orsa 188. Bostaden Holen 15 b.

Låt Renovera
Eder bil lios oss, vi utföra alla' arbeten 

noggrant och billigt.

Orsa Motor & Mak. Verkstad
Telefon 28.

L Å T  R E P A R E R A  S K O D O N E N  H O S

E. NORLING
O BS.! N E D S A T T A  P R IS E R .

Omsorgsfullt- arbete.

! Reparationer E
av CYKLAR och MOTORCYKLAR.

E. HELLSTRÖM S
R E P A R A T IO N S V E R K S T A D .  

Telefcn 217. Telefon 217.

Alb. Petterssons
Sadelmakeri. —  Tapeteerareverkstad. 

B IL L IG A  P R IS E R .  Tel. 164.

Möbler ocb madrasser omstoppas. Nya 
madrasser . på beställning.

Obs.! Tillverkning av M A R K IS E R .

Wohlmers Mjölkaffär
Telefon 83.

Tjock grädde för vispning. Hembakat 
vetebröd och småbröd.
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Vårnyheter inkomna.
Ccllijns Horrkostymer och Rockar. Evs 
Damkappor och impregnerade Rockar. 
Jumpers, siipcivers, Kapptyger, Kläd- 

ni ngstyger i god sortering hos

EMMA OLSSON,
G A R N - cch M A N U F A K T U R A F F Ä R ,  

Tel. 125. O R SA . Tel. 125.

Orsa Ringcentral
IN N E H .  A L F  A N D E R S S O N .

Vulk- och Gummireparationer enl. mod. 
metoder. Försäljer däck och slangar. 
Tel. 299. (Verkstad i Särströms gård.)

föder nya

Vår-ROCK
K Ö P E R  N I BÄ ST  
OCH  B IL L IG A S T  I

A.-Bol. BefgiindsHerrekipsring
Tel. 5. O R SA . Tel. 5.

Karin Ersson
Tel. 128 b. S L Ä T T B E R G .  Tel. 126 b.

Välsorterad Speceri- & Diverseaffär 
REKOMMENDERAS.

M A T B O R D E T !

- lläfef
— från —

N E L L E B E R G S  B A G E R I.  Telefon 47.

VIRKE och VED
•köpes fördelaktigast från

Bjus Sågaktiebolag
Telefon 121 c.

Sportartiklar |§|
ST Ö R ST A  S O R T E R IN G  
T IL L  LÄ G ST A  P R IS  I

Nya Järnhandeln
Telefon 252.

För Skolpgliip
finnas hemsydda golvbyxor på lager. 

Välgjort arbete, billiga priser.
Clas J. Helgeson

Rikstelefon 86.

Vår specialblandning
i  Röda påsen

är allm änt omtyckt. Pröya det och Ni 
. skall iinna det gott.

Säljes endast hos

Bengtssons, Orsa
Telefon 106.

rinna i skogsbyns ensliga skolhus. Oftast 
lyser dock sökarens ansikte fram bland 
arbetarungdomen. När »lustans tåg går 
stimmande längs fuktig trottoar», sned
dar han eller hon igenom med böckerna 
under armen på väg till studiecirkeln, 
kamraterna och problemen.

Den sökande ungdomen är modern i 
bästa, mening. Den älskar verkligheten 
och flyr skenet, den söker vetenskapens 
stöd, den har ringa sinne för tanke- 
sövande mystik och tål ej magi i någon 
form. Minst tror den på våldet och för
trycket. Sökardriften kommer ur sam- 
vetskravet, ur en stark.andlig expan
sionskraft och ur viljan till gärningar. 
Dess ideal är den kämpande bildningens.

Den ungdomen är vårt bästa folk! 
Skall denna ringa skara av ljusets sö
kare och ljusets soldater ha värme, styr
ka och mod att stå rycken mot en hel 
värld av konventionell förfalskning, rå 
mammonism och den bullrande flärdens 
tomhet? Skall den kunna bära idealite
ten, det varma sinnelaget och sannhets- 
kravet till nästa generation av vårt folk? 
Svaren på dessa frågor äro livsviktiga 
för vår kultur. De ges i tidens fullbor
dan av den »nutida ungdomen».

St^olradion.
(Forts, från sid. 2.)

endast 4, som röstade på föredrag. 
Bland ämnena intogo hälsolära och geo
grafi de främsta rummen.

När vi sedan kommo till fråga 4: An
giv de tre radiolektioner, som du tyckt 
vara de allra bästa! kom förklaring till 
svaren på frågorna 1 oeh 3. Skoltea- 
tern med scener ur Hotbergs Erasmus 
Montanus fick 11 röster, fil. lic. Sten 
Bergmans föreläsning om Den infrusna 
mammuten i Sibirien 7 röster, fil. lic. 
Iwan Bohlins om Kaffe, te och kakao 
5 röster, prof. Erik M. P. Widmark 
Ljus oeh hälsa 5 röster och med. dr C. 
Aug. Ljunggren »Farbror Doktorn ger 
hälsoråd» 5 röster.

När slutligen de unga intervjuoffren 
skulle tala om något, som de ville höra 
i radio, kom också nu teater i främsta 
rummet: 14 röster. 4 ville höra »musik» 
och 2 önskade höra föredrag om Da
larna.

Kring de geografiska föredragen har 
vi grupperat de närmaste geografitim
marnas arbete. Före och efter föreläs
ningen om Härjedalen t. ex. arbetade 
barnen med att göra arbetsböcker just 
om detta landskap. Likadant gjorde vi 
i hälsolära.

Till slut ett par personliga önskemål. 
Låt oss få radiolektioner även i sådana 
ämnen, som stå i undervisningsplanen 
eller cirkulär från skolöverstyrelsen, 
men så lätt bli bortglömda! Jag åsyf
tar sådana frågor som nykterhet, tra
fikkultur, sparsamhet, fredsarbetet.

Karl Wennberg.
I Kyrkbyns folkskola har jäg under 

ett par år försökt med skolradio, sam-

H ANS PETERSON
O ro a .  K Ö R S K O L A .  Tel. 242.
Försäljer Automobiler och Motorcyklar. 

Radiomottagare av marknadens för
näm sta fabrikat.

Svalan
iär den populära velocipedi n. 
Nyhet! R O S T F R IA  E K R A R .

Maskin A.-B. John Eriksson, Falun.
Försäljare :

Orsa: Harald Erikssons rep.-verkstad.
Telefon 156.

Mässbacken: Gilbert West, Rep.-verkstad

Stackmoia Aktiesägbolag
Tel. 171 a och 117 b.

Välsorterat lager av T f ä i r a r m *  
hyvlade cch chyvlade 1 Cl V u l  u l

Ribbved tih lägsta pris.

Bränd K a l k  och 
K a l k s t e n s m j ö l
av högsta kvalitéer till 
fördelaktigaste priser, er- 
hålles från

” A.-B. Skatlongbyns Kslkbruk
Mässbacken. Telefon 21.

D å  det gäller Köp
av Kostym, överrock, Hatt, Skjorta, 
Slips, Underkläder, Arbetskläder ml. tn.

gör oss e tt besök, det lönar sig.

O  rsa B e k l äd n a d sa f f ä r .

A l la  s l a g  a v  UR
repareras under garanti till billiga priser.

G. Helgeson, Urmakare
Verkstad i Spärrs gård, Västeråkern.

BI  L - sk jutsar  - B I L L I G T
Ring Mässbacken 19!

ARTUR ER/KSSON 

V id  behov av C Y K L A R
— nya eller gamla — vänd Eder till
Gilbert West, Mässbacken.

Herr- och Damskrädderi
MODERNASTE UTFÖRANDE, 

BILLIGASTE PRISER.

Em A .  B i U s t r ö m
Sandhed. Orsa.

Till växtinsamlingen.
Växtpapper. Lumppapper. Familjepapper. 

Herbariepärmar.

Erik Bäckmans Tryckeri
Tel. 247. O R SA . Tel. 247.
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Byggnadssnickerier
billigast från

Boggs Snickerifabrik
Hansjö. O R SA . Tel. 157.

Modern ängtork.

&ik Nylén
Målare

Rums-, möbel-, skylt- och dekoråtions- 
målning.

Siättberg. O R SA . Tel. 291 b.

Hem vist  f ö r  tu r is te n  — 
u t f ly k ts m å l  fön  Onsahon.

F r e I i n s  K o n d i t o r i
Tel. 27. — Fryksås 255 b. 

T U R IS T S T U G A N  I F R Y K S Å S
M ottager gäster för helinackordering. 
Nyinr. gästrum. Konditori o. matsérv.

Brandts Vilohem och Pensionat
Rikstelefon 173.

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

m. m. Kvartslampa finnes. 
Allmänheten inbjudas til| alla ovan

stående bad cch behandlingar. 
Helinackcrderingar till moderata priser.

SEMESTERHEMMET TALÖ
i Staokmcra beläget 275 m. över havet 
är ett utmärkt mal för Eder promenad. 

GOTT K A F F E  S E R V E R A S .

Beställningar pä m iddagar osh supéer 
mottagas tacksamt. Tel. 117 c.

(Gamla Apoteket, invid Lillåbron.) 

CAFÉ och MATSAL.
Hemtrevliga lokaler för enskilda fester, 

bröllop och begravningar. ■
Moderata priser! Telefon 294.

Tallrais Vilohem
God inackordering för längre eller kortare 

tid. S tora trevliga rum. Alla nutida 
bekvämligheter. Tel. Orsa 19.

R E K O M M E N D E R A S .  
Rikst. 17 och 115.

Lindänyets Pensionat
_________ R E K O M M E N D E R A S . __________

Vid sfyolresor till Orsa,
anlita

N Y A  P E N S IO N A T E T .  Telefon 42.
God m at serveras billigt.

Birger Olssons Järnhandel
Tel. Namnanrop.

Fotbollar
CAMPING - FISKE - SPORTARTIKLAR ,  , I 
Crescent- Hermes- Wiklunds- Velocipeder, lOlOOilSSKOf 
HUSKVARNA MÅLSKJUTNINGS GEVÄR

Storåbro Bryggeri Konfirmations- 61
rekommenderar sina tillverkningar av M orsdagskort

dricka, läskedrycker m. m. Nyinkommen stor sortering.
Rikstelefon 1189. Orsa Tobaks- & Papper shandel

manlagt omkring ett tiotal gånger. I 
regel voro utsändningarna lyckade. En
dast någon gång stördes vi av knatter 
från någon elektrisk apparat.

Föredragen voro oftast mycket värde
fulla. Det gick dock bättre förut att an
ordna skolradio, nämligen den tid, då en 
klass undervisades i en sal i Gamla folk
skolan. Då kunde jag flytta radioappa
raten genom ett par dörrar in i skolrum
met, dit min klass då fick komma. Nu
mera användes ej denna sal. En radio
apparat är ju så pass ömtålig, att man 
ej gärna riskerar att flera gånger i vec
kan flytta den någon längre väg. Det 
blir således ett problem för de lärare, 
som ej bo i skolbusen, hur en radioappa
rat skall knnna anskaffas. Där stå vi 
här i Kyrkbyn. Idealet vore, att få en 
apparat med därtill anslutna högtalare, 
uppställda i de högre klassernas rum. Ty 
behållningen blir bäst, om eleverna få 
sitta på sin vanliga plats i skolrummet.

Erik Göransson.

I anslutning till dessa uttalanden om 
skolradion kan det förtjäna omnämnas 
att en flicka i Kallmora folkskola, Mar
git Henriksson, lyckades erövra ett av 
»Farbror Doktorns» pris i dennes pris
tävling om de. bästa hälsouppsatserna.

V åren har kommit.
Nu kommer våren, och göken gal i 

lunden
i den tidiga morgonstunden.
Solen skiner på himlen blå, 
blommorna ute i backen stå, 
allt är så vackert på ängen.

Stugorna lysa så i'öda 
där de i solen glöda.
Myrorna krypa på marken, 
hackspetten backar i barken, 
allt har fått liv i skogen.

Älvarna nere i dalarna brusa.
De ljumma vindarna sakta susa, 
Staren bar kommit med vårbud bit, 
många andra fåglar göra också visit, 
så nog är det vår, må ni tro.

K a r i n  E r i k s s o n .

Pristävling.
Nu ska vi sätta er förmåga att förstå 

och tolka norska på prov. Försök att 
översätta den norska berättelsen, som 
är införd på sid. 3 i detta nummer. 
Skriv den alltså på en svenska, som dels 
ska så nära som möjligt ansluta sig till 
meningen i norskan, dels ska vara god 
svenska! Helst ska du översätta hela 
berättelsen. Men blir det för mycket, 
så ta en spalt eller ett stycke. Den som 
gör den bästa översättningen får som 
pris en bok på norska. Sänd översätt
ningarna till Orsa Skoltidning, Orsa.

Pristävlingen D E T  V A R  EN  G Å N G ......

lockade 83 barn, därav 2 utom Orsa, a tt 
pröva sina historiska kunskaper. Av 
dessa hade 31 alla rä t t  och 62 e tt eller 
flera fel. Första pris, en ordentlig kom
pass, erhöll R y tta r Nils L ennart Anders
son, Lindorna, Torrvåls folkskola. Andra 
pris, en ficklampa, fick Bengt Pettersson, 
Kallmora folkskola, 3:e pris, e tt mun
spel, erövrade Åke Moraeus, Kyrkbyns 
folkskola, och 4 :e pris, boken K atten  
Måns äventyr av Torborg Dahllöf, gick 
till Bruks Nils Eriksson, K årgärde folk
skola.

Lagpriset, en väldigt stilig tavla från 
P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, med 
motiv Gravsättning under vikingatiden, 
erövrades av Kallmora folkskola, från 
vilken skola hade inkommit 9 rä tta  lös
ningar.

Och så pröva vi våra k rafter på en ny 
uppgift i detta  num m er!

ORSA SKOLTIDNING
utgives av Orsa Lärareförening.

Redaktion : K arl Wennberg, Mässbacken. 
R t. 3 (även ansvarig utg.)
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Lisa Lorenz, Orsa. R t. 164. 

Expedition : Joh. Boström, Orsa. R t.
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Annonsp ris : 20 öre mm. enkel spalt i
texten och 15 öre mm. på annons
sidorna. R abatt vid längre annonse
ring.

Prenumeration kan' ske endast hos exp. 
P ris 1: 20 kr. p r helår (4 nummer). 
Lösnummer 30 öre.

All behållning på Orsa Skoltidning skall 
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