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ORSA SKOLTIDNING

AKTUELLT.
Slättbergs badstuga.

Bastubadet —  den urgamla men un
der långa tider nästan bortglömda bad
formen — börjar åter komma, till he
ders även på landsbygden. Större eller 
mindre badhus anläggas ganska flitigt 
överallt i landet, och myndigheterna 
understödja dessa anläggningar genom 
att på vissa villkor lämna statsbidrag.

Här i Orsa ha vi nyss fått. vårt för
sta badhus i Slättberg, vilket en hel del 
orsabor väl redan stiftat närmare be
kantskap med.

Då ordf. i Slättbergs Badhusförening, 
hr Hans Jämtén, en dag råkade komma 
inom räckhåll, passade sign. på att få 
några upplysningar om badstugan och 
dess tillkomst. Hr Jämtén var genast 
villig att låta sig intervjuas, och så bör
jade »förhöret».

»Hur länge ha ni umgåtts med pla
ner på att bygga en bastu här i Slätt
berg?»

»Jaa, det är ganska svårt att säga. på 
rak arm. Planer ha vi nog haft både 
jag och andra, men dem ha. vi gått och 
burit på för oss .själva ända till den 30 
januari 1932, då Laggar Hans Ersson 
på en bystämma föreslog en undersök
ning av möjligheterna att bygga ett 
badhus här i byn.»

»Och undersökningen visade att det 
fanns möjligheter; det förstå vi, då 
bastun nu är ett faktum. När gjordes 
slag i saken?»

»Den 14 maj hölls, konstituerande 
sammanträde, och den 5 juli inregi
strerades föreningen. Sedan kunde vi 
sätta i gång med en del förarbeten i 
fråga om tomtplats, bastutyp m. m.»

»Efter många om och men bestämde 
vi oss för den typ, som vi ansågo vara 
den lämpligaste för orten. Den blev ju 
ganska dyr, men vi voro rädda för, att 
den mindre typ som föreslagits skulle 
vara för liten. Jag kanske bör nämna, 
att Svenska föreningen för folkbad läm
nar råd och anvisningar alldeles gra
tis.»

»Får jag kanske be om några närmare 
detaljer om bastun, dess storlek och in
redning m. m. ?»

»Den är byggd av trä med undantag 
av pannrummet, som är murat. Storle
ken är 8,5X6 m. ungefär, och utrym
met fördelas på ett avklädningsrum 
c :a 3 X  3 m. stort, ett tvättrum med bad
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kar och dusch, ungefär lika. stort som 
avklädningsrummet, bastu c :a 2,5X3 
m. samt pannrum och vedbod. Upp
värmningen sker med kombinerad ång- 
varmvattenspanna.»

»Naturligtvis kostar en sådan inrätt
ning en massa sköna tusenlappar. Hur 
ha, ni lyckats skrapa ihop dem?»

»Vi sökte och erhöllo från Pensions- 
styrelsen ett bidrag av 2,000 kr. Res
ten ha vi erhållit dels genom försälj
ning av andelar å 1 kr., dels genom lån 
och dels i form av gratis arbetskraft. 
Vi ha fått inte mindre än 200 mans- och 
ett 25-tal hästdagsverken utförda gra
tis, vilket ju inte är illa.»

»Hur stor kostnad har den dragit i 
nu befintligt skick?»

»Omkring 7,000 kr., däri inberäknat 
de omnämnda gratisdagsverkena.»

»Ha ni ännu kunnat göra, er någon 
föreställning om, hur rörelsen kommer 
att gå ihop?»

»Ja, det ser rätt skapligt ut. V i ha 
i genomsnitt haft omkring 100 badande 
i veckan, och om denna siffra håller sig 
något sånär, går det nog bra. Nu ha 
dock många av dessa badat på extra tid, 
vilket givetvis medfört ökad bränsleåt
gång, då bastun måste eldas upp för 
bara någon timme. Vi ta dock inte 
emot badande på extra tid till mindre 
antal än tio åt gången. Vi anse oss 
nämligen inte kunna elda. npp bastun 
för mindre än en femma..»

»När öppnades bastun för allmänhe
ten?»

»Redan på julafton hade vi några 
badande, men först vid årsskiftet voro 
vi färdiga att hålla den öppen regel
bundet.»

»Den har alltså varit i gång ungefär 
en månad då. Hur många månader un
der året ha ni tänkt er att hålla den 
öppen?»

»Enligt Pensions,styrelsens bestämmel
ser för erhållande av statsbidrag måste 
den vara i gång minst åtta månader un
der året. Vi kunna således stänga un
der månaderna maj— augusti, men det
ta kommer att bestämmas helt och hål
let av badfrekvensen. Få vi bara till
räckligt antal badande, blir det nog att 
hålla den öppen året om. Det kan ju 
vara skönt med ett bastubad även un
der sommaren.»

Med dessa visa ord slutade hr Jämtén 
och sign. hade endast att instämma.

A. L.

Skolnytt
Orsa folkskolestyrel.se

valde vid sitt januarisammanträde 
prosten O. Berggren till ordförande, 
nämndemannen Bengt ar Erik Ersson 
till v. ordf. och folkskolläraren C. F. 
Pettersson till kassör. Således omval 
över lag.

Fria. skolbad
ha. vi nu i Orsa, sedan folkskolestyrel- 

sen träffat överenskommelse med Slätt- 
bergs badhusförening om bastubad för 
skolbarn mot en avgift av 15 öre per 
barn.

En avdelning
av skolbiblioteket finnes hädanefter 

även i Kallmor a med läraren där, Karl 
Wennberg, som bibliotekarie.

Till ordinarie
lärarinna i hushållsgöromål vid Orsa 

fortsättningsskolor har utsetts skolköks- 
lärarinnan fröken Helena. Bergman och 
till ordinarie folkskollärare inom skol
distriktet med tjänstgöring tills vidare 
vid Nederberga folkskola folkskollära
ren Gulis Erik Eriksson.

Nästa badstuga Sörmed- 
sjön?

En badhusförening har bildats även 
för byarna Holen, Vångsgärde, Torrvål 
m. fl. Även i andra byar har det talats 
om cch planerats för badstugor, men 
några bestämdare former tycks icke ar
betet ha tagit mer än i det nämnda om
rådet. _ „

De som annonsera i Orsa Skol
tidning gynna stipendiefonden för 
Orsa skolbarn.

Gynna då också annonsörerna!

Erik t y / esström,
I ______ I  O R S A
U t f ö r

VÄRME-, VATTEN- och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag

Reel behandling!
Billigaste priser!
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Bastun i Slättberg.
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Mett äventir 
' kwölkojo.

I w.a knåft niä år dö rrrunnå bädded 
nid mi i kwölskrindo jen kölldån mars- 
da, 6 i för först göndjen skuld fi mi 
Jerk-bror ö slätts kwöli dö liddjmila 
skuld rajvas. Falla wa dån förut ö 
akted milo sö ån add kwö’å.

I add frägå lov fro skolan jenå wiku, 
ö nu bar e åv sex fjälungsweg tä skogs. 
I wa kar ela- tidi ettör wejen dö i fick 
äld i semå ö stir Brunte, men i sfcjem- 
nindji dö wi kåmum fråm, wart i rädd 
för men egnån falla. Därer ippnest. o 
jenå eversnidda rajtkoju, ö jen swart, 
skäggun kall kuxt ajt ö elst wöss wel- 
kumin. Ä wa falla, men åj ur än såg 
a jt ! Sö bi öller i kwölskojen, men ä 
wånt, nu slajkt i skuld t.ålå, e wa mett 
'äventir. Kwölmila wa ajtrivin, sö när 
sö böttnibröt, sö i å bror men skuld 
rajv ajt sjöver mess falla for nord o 
Skarungsmer etter jett tjeleslass wi 
addum slaj um sumårn.

Å wa middåjn, ö i ö Jerk såtum ö 
åtum kolbulla dö wi fingum främmånd 
åv jen eller kwöler. W i budum o 
kvönnkaffe, ö bror ö kwölern söm wa 
»sturg-össer» åt ö glömed um kullor, 
skrämt, bjennå ö mitsi ellör, ö dr o o 
munnen ö glista sö i såg bara wajter 
tenner ö röda läppa i twem sotugo ån- 
sikt. Rässöm ä wa dro läpper ijop si, 
äver wurst allvasåmmer. Gåjnum koj- 
dörer,’ sö stod o glänt för rätsen skuld 
gö ajt, såg wi jen snogugån kar kåm 
ka.jtnd sö swettn rånn nitter åndliti.
Ästn ligg--------nidi sjun ! Kum ö jåp
m i -------- fort. börti Wallsjun!

Ä wa Dåmm Joan sö add ätsi nid 
Pålark-brenskån, ö nu add kajt nära 
jett alv etter jåp, ö- djerå nug kund 
sålå. W i kajt um ajt öderijop, ö i figd 
mi sö litn i wa, ö pulsed i spöri ettör 
bror men. W i skuld um ju bört ö dra 
upp ästn sö låg ö såm i ajsköllt wattn. 
Öller tänkt o ästn, indjen kåm ijug mi 
fåren wi addum kämi löngst fro kåjo, 
men ajto jenå stura mer såg Jerk mi

Då man lärt sig att

2 x 2  ä 4 ^
vet man också att

H A N S S O N S
M A N U F A K T U R  AFFÄR
är rätta inköpskällan, då man skall 

köpa kläder.

ö röft til: Int wörker du fia! Gök ätter 
djenest ö sjå etter kwöli, e jett alvt mil 
dar ästn ligg, ö wi skum kajta. I wisst 
i skuld lida, ö vänded att. Indjön tänkt 
att ä wa bara jen niä års pö-jk sö nu 
djirk esmin i skojen, esmin i ko jo, esmin 
tim nirivigo kwöl —  je alv witterfär- 
tjänst. Men i djard mi glad, sjunged ö 
wissled för mi sjöv dar i djirk mi watn- 
bitto runt kwölstattsen wen älvtåjmå. 
Öllt djick bra tast i stjemnindji, dö ä 
birdo snåjja ö wart jett gräsli ajrweder. 
I birdo bi änsglin. Räddest war i um 
mi sjövån, se tänkt i o falla sö int kåm 
cm mi elass, ö bror, um dem råmmel 
nidi sjnn sjöver ö int fo upp estn. Tänk
um falla ö åk nid sen äst i s jn n --------
Uch ä wa. sö kusli öllt!

Windn wen, ä bräked i twörrfuror ö 
snon öked ela ettermiddåjn. I wisst 
att i slajkt weder wa warger ajtä, ö fok 
add jn sitt wargspöri nord o bespandjen 
i witter. Dit wånt ö alls löngt. Tänk 
um — . Tist —  nn råmed ä. E wa 
berguven sö skräktä fro nerbjar, ö dar 
war ä ju jett bjennidä add Jerk sagt, 
bara. jett stenkast fro kojo. I wart 
rädin för öllt. Dö i skuld stjol upp koj- 
dörer, ö kux o kwölstattsen såt ä fast, 
je snödriva add lagt si för.

I rubbed i jaldn, lagd o jen kwö-1- 
brånd, ö kröp att o låvån. I wänted, 
men indjen kåm. Klucka två djick 
Jerk ö karer, nu wa klucka niä, men 
indjen kåm — . Tänk um munnä wisst 
sö sind e um mi nu — . Um i add aft 
k att o emå ändo sä läka mi, tänkt i.

Men assint — . Öllt wa kusli! I ärd 
bara ldueka knåpp tiek-tack, ö je måjs 
sö skräved i brebejjen millumå dö i ald 
åndån. I bad: »GuUsom haver barnen 
lcär» —  ö sunged söndjen söm falla lärt 
m i:

Gick och tänkte aldrig mer 
jag min faders boning ser, 
här i mörker, köld och nöd 
blir jag död, blir jag död.

Se sömned i åv trättet, ö indjen to
m i--------ö indjen mer än Jerk wdsst att
jån i kåjo sövd jen 9 års pöjk esmin i 
wilda skojen, mi jen warmån kwölstark 
ajto kåjböckån — . Klucka tiä warkned 
i dö nön rickt upp kåjdärer. Ä wa 
Jerk. Sö glad söm i do wart, ari aldri 
weri. I gret, men ä wa bara glädje
tårer — .

Ästn add dem föndji upp, fast putert 
warä, ö ån livdä, fast ån laj i ajsköllt 
wattn sö ländje. Kåjwidn wa slut, ö dö 
Jerk add jeti lite, SKulld ån gö ö fäll 
jenå twörrfurn börta kåjo. Ån wild i 
skuld stån innä, men nu war ä i sö1 int 
gav mi. I ädd figl mi nr löngt söm 
elst, elddör en tä bi sjöv jessn. Wi 
barum em nöga. kabba o ärdn, djardum 
jenå riktiga kwällsbrasu, ö- se såt wi 
ländje ö väntedum o falla. Ingo stjalla, 
ö indjen falla ärdes til, bara ajrweder 
sö wen i skojen.

Tä sist sömned i för öder göndjen. 
Dö i add sömnå djick Jerk tist ajt 
jessn, bört ö mel falla i ajrweder, söm 
än trodd add ätsi willa o Wallsjha, eld 
ätsi nid i summen råk söm Dåmm Jo-an. 
Men Brnnte wa gåmmål ö vån tä ta si 
fråm, ö falla försiktin i märkni, ö- du 
klucka wa två um noti skäked falla ö 
Brunte åv si snon ajto- kåjböckå, etter 
jen trättsåmman da för bådnm. Se falla 
add jeti ö lest kväiisbeni kröp ån bört a 
wöss o rajsbäddn o låvån, ö- i tror att wi 
öller tri sömnedum snårt i sum m u tro 
att: »den Gud vill bevara, han är utan 
fara».

Illustratör Axel Itosén. J&mt Hans.

Ästn ligg-nidi sjun!
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Till minnet  av An d e r s  Berger.

ORSA SKOLTIDNING

Nyårsnatten 1932— 33 kl. 10,5 o em.
Käre kamrat,

Anders B erger!
Jag minnes så väl när vi en vacker 

höstsommardag (troligen 1891) träffa
des på ångbåten över Siljan. Du bette 
Anders Andersson, hade en synnerligen 
mild och behaglig röst och gjorde ett 
vänt intryck på alla. sätt. Du var på 
resa till landstingsseminariet i Falun 
och jag på resa till Härnösands semina
rium. Några år senare träffades vi i 
Orsa, jag kände igen den väna rösten, 
bekantskapen var helt gjord. Vi ha 
varit kamrater sedan dess, och har det 
tilläventyrs någon gång blivit en liten 
fnurra på tråden, så har den alltid snart 
åter rätats ut, utan att varken brista el
ler försvagas. Vi ägde troligen inte nå
gondera förmåga att bliva några stora 
och strålande ljus, ha väl knappast var
ken drömt eller önskat oss något sådant 
heller. Vi ha arbetat och strävat så gott 
vi kunnat. —  Du trängde djupt in i na
turens underfulla värld, särskilt avdel
ningen för elektricitet, ljus och meka
nik. Det är icke endast en sen afton
stund, som jag med stort intresse följt 
dina klara, lättfattliga förklaringar över 
det underbara på dessa områden. Men 
du var aldrig uppblåst och övermodig, 
du hade bestämt aldrig själv uppfatt
ningen, att du visste mer än vi andra. 
Vi voro intresserade och hade håg och 
lust att fördjupa oss i sådana där äm
nen, vi njöto utav att försöka, uppfatta 
och tillägna oss de resultat vartill andra 
kommit. På skolans, vårt gemensam
ma. fält, var du lika intresserad och lika 
anspråkslös. Vi följde vår naturliga 
läggning. Inte åstadkom vi några syn
nerligen påtagliga resultat, men vi ar
betade i jämt tempo. Vi älskade bar
nen och skolan och ville göra vårt allra 
bästa för dem. Ofta stodo vi undrande 
och spörjande inför många företeelser, 
men aldrig skonade, vi oss själva. Vi vo
ro fullt medvetna om såväl vår egen 
som barnens ofullkomlighet. Ingen an
såg oss såsom några stora förmågor, och 
ingen väntade underverk av oss. Vi vo
ro endast vanliga människor, betraktade 
oss själva såsom sådana och väntade 
ingenting annat av andra,

Nu har du stigit ag helt tyst och stil
la, jag befinner mig ännu på den bru
sande strömmen, men jag följer natur
ligtvis snart efter dig. Du gifte dig 
några år före mig, du bude barn före 
mig, det var hos dig jag först "klart såg 
den djupa innerliga faderskärleken, den 
gjorde djupt intryck på mig, jag fattade 
den något redan då, och jag har sedan 
i hög grad fått erfara samma obeskriv
liga sällhet. Jag slutade skolan några 
år före dig, men du slutade jordelivet 
iett tuppfjät före mig. Våra efterkom

emem

Född den 23 mars 1877 i 'Nederberga, 
•Orsa; Folkskollärareexamen i Uppsala 
1698; Vikarie i Norrbärke höstterminen 
1898; Extra ord. i Nederberga 1890; 
Ordinarie i Nederberga 1900; Ledamot 
av skolrådet 1902—1928; Ledamot och v. 
ordf. i pensionsnämnden 1914—1932; 
Ledamot i styrelsen för kommunala mel- 
lanskolan 1913—1932; Ledamot av sty
relsen för Orsa Lärareförening sedan den 
instiftades till sin död; Död den 23 
december 1932.

mande skola bedöma vårt arbete, och vi 
hoppas innerligen, att de ej måtte döma 
oss alltför strängt. Inför den skarpa 
och kalla kritiken stå vi oss inte, men ta- 
ges vårt hjärtas uppsåt som det sökta, 
så kunna vi hava förhoppning om en 
mild dom. Inför Vår Herre i himmelen 
stodo vi såsom .stilla sökande. Vi kunde 
ej fatta de dunkla gåtorna, men vi ana
de mycket, Vi voro ärliga och försökte 
aldrig lysa med ljus som vi ej ägde. 
Bland barnen kunde vi låta våra barns
liga hjärtan sjunga ut och låta våra in
nersta strängar dallra, ty där funno vi 
gensvar.

Med döden voro vi förtrogna. Du plä
gade ibland tala vid avlidna vänners

bår, jag stod tyst begrundande. Då du 
i somras gjorde mig den stora glädjen 
att hälsa på mig för att med intresse 
och sakkunskap se arbete och planlägg
ning för mitt nya hem, och vi en dag 
skulle gå till Kvarnsjön (ej fullt 1 km.) 
måste du sätta dig och låta ditt sjuka 
hjärta lugna sig, då vi gått 100 m. Vi 
ämnade vända om, men det gick över 
den gången, och vi knallade i väg en bit 
i sänder. Båda voro vi invalider till 
kroppen, men du såg tingen med öppen 
och vaken blick. Vi stodo beundrande 
och begrundande inför de väldiga, grå- 
stensblock (tusen ton), som i avlägsen 
urtid förts hit, ligga här tungt och kom
ma säkerligen att ligga oförändrade i 
långa tider. Egyptiernas pyramider äro 
obetydliga jämförda med naturens stor
verk. Vi människor äro små, och vår tid 
är kort. — Vi hade förmånen att få 
leva under en skarp brytningstid, vi 
hördo stormarna med ängslan, och vi vo
ro ej oberörda av dem. Vi kunde aldrig 
kasta oss ut i det värsta bruset, ty vi 
visste slätt intet på vilka plankor vi 
skulle stå, ty allting gungade så för
skräckligt. Vi sökte något följa med ve
tenskapens resultat, men vi voro aldrig 
övertygade om dess absoluta värde. —

Endast 5 minuter kvar av det gamla 
året ! ! ? ? ------------

Det nya året 1933 har ingått. Jag 
känner djupt min syndfullhet, min 
svaghet och mina brister, jag har i en
samheten bekant dem inför vår store 
Fader i himmelen. Jag går med tillför
sikt året till mötes. Jag kan ingenting 
mer uträtta här i världen, men. det 
finns en evig Gudom, som styr och leder 
människomas öden. Mig har han fört 
härligen igenom, och jag måste om och 
om igen utbrista: »Jag är för ringa till 
all den barmhärtighet och trohet Du 
mig bevisat haver.»

Skamhed den 1 januari 1933 kl. 0,10.
H. L. Larson.

HÖRT I RADION.
Det var barnprogram i radio den 18 

december. Farbror Sven berömde poj
karna, som sjöngo. »Nu tycker jag ni 
ska ta en bit till, vilken då?» »Mandom 
mod», sa pojkarna, »Ja, men det står 
här nånting om Orsamarsch också?» 
»Det är den det», upplyste då sångar
na.

Efter sången sa farbror Sven: »Ja, 
man lär så länge man lever. Inte visste 
jag förut att Mandom mod också hette 
Orsamarschen.»
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Ungdomsrörelser 
i Orsa. II.

Orsa
Idrottsförening

Några data och
namn.

Idrottsintresset i Orsa uppbars vid 
sekelskiftet 1900 av Orsa Skidklubb och 
Orsa Idrottsförening. Den förstnämnda 
äldst, enligt vad gamle storhejaren och 
flerfaldige distriktsmästaren Grev A. 
Andersson (3 :a vid svenska mästerska
pen på 400 m.) uppgiver.

Det var backtävlingar i hoppbacken 
vid Slättberg, dit de äldre sockenborna 
om söndagarna vallfärdade likt norr
männen till sitt Holmenkollen. Hopp- 
längder ända till 20 meter nåddes, vil
ket var respektgivande. Denna vackra 
tävlingsform dog sedan hopptornets häl
sa undergrävts av vinterstormarna och 
reparationerna blevo för kostsamma.

På 1904 arbetade sig fotbollen fram 
och bedrevs med ungdomlig entusiasm 
först på planen vid Höglunda, mellan 
förvaltarboställets uthusbyggnader och 
hagen intill gammelgården, sedan på 
lekplanen å den vattenomflutna remsa, 
som ligger mellan nuvarande kyrkogår
den och pumpstationen. Där i prästha
gen röjdes mark och arbetades väldeliga 
av föreningens medlemmar. Pester ar
rangerades och en bro slogs över Lill ån 
vid nuvarande simbanan Tuben till om
rådet ifråga. Platsen var idyllisk, björk- 
skogomsusad, vattnad av Storån och 
Lillån, men för liten. Fotbollen sparka
des ideligen i vattnet och till sist trött
nade även församlingsborna på oväsen
det, varför idrotten avhystes från den 
ecklesiastika jorden. Föreningen flyttan
de till Västeråkern, platsen för nuva
rande Brandts vilohem, och upplevde 
där några av sina. glansfullaste år, rika 
på ära och guld, innan 1912 idrotts
platsen på sockenundantaget iordning
ställdes.

. Idrottsföreningen står i största tack
samhetsskuld till förvaltare Th. Grin
dal, hedersledamot och innehavare av 
föreningens stora guldmedalj, vilkens 
förtjänst det är att nuvarande idrotts
platsen blev upplåten av sockenmännen.

Orsa I. F :s första protokoll från 1904, 
vilket ej är närmare daterat, berättar 
om följande styrelse: ordförande Sig. 
Landgraff, vice ordf. Gottfrid Bostrand 
(föreningens starke man under ett 20-tal 
år och i allt pådrivande kraft), sekr. K. 
J. Lund, skattmästare Bob. Nordlund, 
materialförvaltare E. Andersson.

Idrottsövningarna skulle hållas varje 
söndag mellan 6— 8 em. Senare berät
tar protokollsboken att tävlingar skulle 
anordnas i »höjd-, längd- och sta.v- 
språng», löpning 100 meter och en halv 
engelsk mil. Tävlingsresultaten beräk
nades efter vissa poäng och Bostrand 
vann, med Grev Anders som tvåa. En

Kusén, Lif, Dahl och Berg.

kommitté tillsattes att utarbeta före- 
ningsstadgar. Den 19 augusti samma år 
berättas, att man hört efter med bollag 
från Mora om match och i anledning 
därav beslöts hyra en ångbåt av S. E. 
Peterson för 5 kronor och nedresa till 
Mora. under formen av en lusttur för 
medlemmarna.

En synnerligen livlig vei~ksamhet ut
vecklades. till dess den 28 januari 1906 
sammanslagningen med skidklubben 
blev ett faktum. De båda föreningar
nas medlemmar bildade nu gemensamt 
Orsa Idrottsförening. Tävlingar och 
utflykter förekomma alltmera.

Föreningens yngre oppositionella 
medlemmar bildade sommaren 1908 
idrottsklubben Drott, men den avsom
nade med de första frostnätterna. År 
1912 tillsattes en kommitté för att ut
reda frågan om bildandet av en gymna
stikklubb. Är 1915 uttalade sig årsmö
tet för höjandet, av simidrotten, vilken 
idrottsgren ej tidigare finnes berörd, 
och valdes kommitterade för frågans ut
redning.

De senare årens förgrundsmannar vo
ro H. Löjdkvist, Axel Jansson och Eric 
Stangelin, samtliga distriktsmästare i 
allmän idrott, utom en mängd andra go-

Byss Hans H ansson, Orsa.

da förmågor. Genom sammanslagningen 
med Orsa simsällskap den 25 april 1926 
tillfördes föreningen en mängd goda, 
simmare, varibland må. nämnas Gunnar 
Möller, flerfaldig distriktsmästare och 
på sin tid »vattnets Nurmi» i Dalarna.

Orsa simsällskap dominerade några 
år tidigare lika markant simsporten 
inom länet som Orsa Idrottsförening 
1908— 11 fotbollen och allmänna idrot
ten, vilken senare ju ända till de sista 
åren var föreningens »starka sida».

1908 och åren närmast därefter voro 
Orsa I. F :s glansfullaste å den allmänna 
idrottens område samt även inom fot
bollen. Av under sommaren 1908 spe
lade tio fotbollsmatcher förlorades en
dast två. Samtliga å egen plan spelade 
matcher vunnos. Föreningen var vid 
distriktsmästerskapstävlingarna i allmän 
idrott i Falun representerad av fyra 
medlemmar, vilka erövrade sammanlagt 
11 pris, därav mästerskapet i stav- och 
längdhopp genom Bostrand och löpning 
400 m. genom Grev And. Andersson.

Nelly Johansson var en följd av år 
föreningens klarast lysande stjärna, 
mångfaldig distriktsmästarinna på ski
dor och retfullt nära ett svenskt mäs
terskap. Men hon hade »oturen» att mot 
slutet av sin tävlingsbana möta Elin 
Pikuniemi, den fruktade Haparanda.- 
mästarinnan, som var ett strå vassare. 
Men många av sina manliga klubbkam
rater »klådde» fröken Johansson glade
ligen i de årliga landsvägsloppen Mora 
— Orsa. Heder åt en sådan kvinna!

För tio år tillbaka dominerade Einar 
Beckman, Anders Laggar och Jämt Per 
Hansson skididrotten i nu nämnd ord
ning. Den 11 mars 1923 blev en yng
ling vid namn Byss Hans Hansson å 10 
km. slagen med 8 sek. av den något 
äldre Valle Ax, båda sedermera kända, 
I damtävlingarna var Nelly Johansson 
alltjämt främst, i juniortävlingarna var 
Elsa Särström permanent etta, I pojk- 
tävlingarna framträdde bröderna Stig 
och Arne Bölling, a.v vilka den senare 
gjort en rad granna och överlägsna löp
ningar de sista åren.

Den 15 mars 1925 visade Byss Hans 
»lejonklon» genom att bland ett 30-tal 
startande segra på 30 km. med 8 minu
ters försprång. Det var hans, officiella 
debut. Som n :r 5 i prislistan återfinnes 
Erik Lif, Torrvål, och som n:r 9 Valle 
Ax. Även juniortävlingen kom med en 
överraskning, Alfred Lif, Torrvål, slog 
»stjärnämnet» Ebbe Borgqvist med 2 
minuter och som n :r 4 dök även upp ett 
nytt namn, Erik Dahl, Stackmora.

Föreningens allmänna idrottsstandard
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Stafettlagen i Orsa.

fram till 1925 hävdades gott
Stangelin

av Erik
Axel Jansson, Olle Sand

ström, Nils Wikström, Anders Re.hn, 
Eric Persson, Baard och Arne Grindal, 
samt Tnre Ferm och terränglöparen 
Rob. Brandt. Bland juniorerna fram
trädde Gilbert Borgqvist (juniormästa
re i spjnt 1924), Rulle Snögren, Erik 
Forslund, Sven Dahl, Gottfrid Eriksson, 
Olle Sjöström, Henry Brandt, Th. Ols
son, K. Bergkvist samt Elis Larsson.

Vandringsprisen, i allmän idrott mel

I. F :s färger, men han 
var ej den första tävlings- 
cyklisten, ty redan 1910 var 
»Orsa-Svan» med i leken.

Vågdalar och år av 
idrottsligt uppsving hava 
följt på varandra och i för
eningens arkiv med därtill 
hörande protokoll cch hand
lingar kan man utläsa de 
svårigheter som bemästrats, 
de uppmuntringar som 
följt och »de män i staten», 
vilka offrat tid och krafter 
på idrottens framåtskridan
de.

Orsa Idrottsförening begick sitt 25- 
årsjubileum 1931 med full vetskap om 
traditionerna som förplikta, samt om 
framtidens ansvar. En idrottsrörelse 
trives även i anspråkslösa former, även 
om toppresultatet och »stjärnor» äro 
nödvändiga för att sporra, den stora 
massan både till intresse och aktivt, väl
villigt idrottsutövande.

Ingen har behövt ångra att han bör
jat idrotta, men väl mången att han 
aldrig försökt.

lan Orsa och Mora. samt mellan Mora.— 
Orsa— Rättvik— Älvdalen hemfördes år 
1923 för arv och ägo av Orsa I. F. Ett 
senare tillsammans med I. F. K., Mora, 
nyuppsatt vandringspris tog Orsa. 1924 
efter en spännande strid, men genom 
de gamla medlemmarna E. Stangelin 
och O. Sandströms avflyttning från or
ten samt även juniorernas 'studier på 
främmande ort, emigration eller dylikt 
blev den allmänna idrotten så starkt 
åderlåten att den sedan ej hunnit repa 
sig, även om »tillfrisknandet» och den 
allmänna stabiliseringen fortgår.

I våra dagar har Byss Hans- Hansson 
brutit mark för en ny jsera i föreningens 
historia, som framgångsrikt fullföljts av 
Edvin Kusén och Alfred Lif m. fl. go
da skidlöpare.

Vid såväl läns- som distriktsmäster- 
skapstävlingar ha. Kusén, Lif Erik Dahl 
och Edvin Berg med framgång fört för
eningens färger. Vid Vasaloppet 1931 
blev Kusén tredje man och Lif tionde 
efter att under dryga, fem mil haft det 
tröttsamma spårningsvärvet. Genom 
dessa placeringar gick vandringspriset 
för bästa 2-mannalag till Orsa. I årets 
Vasalopp upprepade Kusén bravaden 
med tredjeplacering och Erik Dahl blev 
sjunde samt Edvin Berg 19 :e man. 
Skinnarloppet vanns individuellt av 
Alfred Lif, överlägset elegant, och även 
lagpriset hamnade i Orsa. En av orsa
kerna till framgångarna på skidans om
råde är nog den ständiga rivaliteten 
med Mora. Konkurrensen därifrån har 
stimulerat till nya. krafttag, som så små
ningom burit frukt. Dessutom har 
orsafolket naturlig fallenhet för ski
dans bruk, de milsvida skogarna och 
långa snövintrarna, tvinga, ock till dess 
användning.

Erik Bohlin, hela Sveriges »Orsa», 
gjorde sina första velocipedritter under

Gunnar Hansback.

O mslagsteckningstävlingen.
Den av Orsa Skoltidning i senaste 

julnummer utlysta tävlingen om bästa 
omslagsteckningen är nu avslutad och 
resultatet har av red. tillsänts under
tecknad för »kritik».

Jag vill då först säga, att för det än
damål teckningarna äro avsedda, näm
ligen som första sida i ovannämnda trev
liga. tidning, finnas flera acceptabla för
slag. Jag förutsätter också, att samt
liga teckningar äro gjorda efter naturen 
och att således inga kopieringar efter 
andra bilder föreligga. De eventuella 
konstnärliga och tekniska, brister som 
förekomma, skall jag inte närmare ingå 
på, då det ju är stor skillnad på de täv
landes ålder och det för övrigt skulle 
föra för långt och ligger utanför ramen 
för detta lilla samarbete. Vi ta det allt
så i stora, drag utan hänsyn till de om
ständigheter under vilka teckningarna 
åstadkommits.

Ett flertal utav dem utmärka sig för 
dekorativ uppläggning och god iaktta
gelse. För att börja från början så ha 
vi en utsikt över Orsasjön a,v Sam Knor- 
ring. Motivet är fyndigt utnyttjat och 
de summariska, detaljerna bidra, till en 
god helhetsverkan. Avvägningen mellan 
svart och vitt är gjord med god blick för 
effekten. En annan teckning, Solned
gång vid Orsasjön, av samma hand, är 
litet för kompakt men annars behandlad
1 ett trevligt träsnittsmanér.

Atle Lenner har gjort några goda 
teckningar, som alla tre få tävla om 
äran. Lämpligast i första hand är dock 
onekligen »Vinterlandskap från Kall- 
mora.», med en enkel, ren uppläggning 
av god effekt, gärdesgården bra, stude
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rad. Åbergamotivet är heller inte illa, 
och »Ett sommarminne» är lustigt och 
;bra utformat.

Gudrun Järnek har åstadkommit en 
enkel men redbar teckning med vinter- 
motiv, där hon tydligen tagit, fasta, på, 
anvisningar, som lämnades i förra, num
ret. Om den nu inte är så kraftig, att 
den gör sig i tryck, så kan den ju ha för
tjänster i alla fall, isynnerhet som ve
derbörande bara är tio år gammal. Bra., 
Gudrun!

Artur Eriksson har varit lite för 
njugg med det väsentligaste, det är för 
många stora och obrutna, ytor, som gör 
,a,tt det blir för dålig balans i kompo
sitionen. I bilden från Skattungbyn 
t, ex. är det nedre partiet för överarbe
tat under det att det övre saknar all för
delning och nyansering, som t. ex. en 
grupp moln skulle bidragit till att av
hjälpa.. Sak samma med de två, övriga.

»I skogen», ett vintermotiv av Bert. 
Grund, visar en timmerfora mellan hö
ga snöhöljda granar. Den lilla hunden 
är rolig och har bra rörelser. Fäbod- 
vallen har bra tecknade djur —  hoppas 
de äro tagna efter naturen.

Tage Jernbergs teckningar utmärka 
sig för en klar och redig linjeföring och 
är kompositionen ur egen fatabur så är 
den inte illa.

Ja, så var det med den saken!
Välkomna igen!

Birger Ohlson.
*

Redaktionen har för publicering ut
valt, följande:

Första pris: Utsikt över Orsasjön från 
Berget av Sam Knorring.

Andra pris I : Vinter landskap, motiv 
från Kallmora av Atle Lenner.

Andra pris I I : Ett sommarminne av 
Atle Lenner.

Andra pris I I I : Motiv från Åberga
av Atle Lenner.

Tredje pris: Vinterlandskap av Gud
run Järnek.

Fjärde pris: Solnedgång över Orsa
sjön av Sam Knorring.

Dessa teckningar betalas med vardera 
10 kronor efter det att de publicerats. 
Början göres i detta, nummer med vin
terlandskapet av Atle Lenner.

Tidig födelsedagshyllning.
I en småskoleklass i Kyrkbyn hade lära

rinnan tänt ljus lördagen före första ad- 
ventssöndagen. Nar lektionen började frå
gade hon de små: ” Varför ha vi ljus tända 
i dag?”

Ett av barnen: ” Parbror Montelius fyl
ler 85 år på måndag.”

Skidvallor
Brattlie, Östby, Kusens, Lappglid, 

Säfsnäs och Jägarns.

Hedins Färghandel
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Orsamotiv i litteratur.

En scen från O rsa 

järnvägsstation.
I den unga förf. Harry Mar

tinssons senaste, bok, Resor utan 
mål, finna vi en novell med 
rubriken Rio, varur vi anföra ut
drag :

När jag hade mönstrat av mitt första 
blygsamma handelsfartyg, en liten sko
nare, luffade jag vid femton års ålder 
ut från Stockholm i syfte att luffa och 
tjuvåka mig fram till Trondhjem, Att 
jag på detta sätt också kom till Trond
hjem är naturligt. Emellertid hör det 
knappt till historien.

Då den vinterns första snöstorm kom 
hade jag i alla, fall hunnit upp till Or
sa. Snöyran stängde mig inne på Orsas 
hederliga järnvägsväntsal. Det satt ett 
par rader påpälsade bon dkullor runtom 
och en av dem, en livskrökt gumma, tän
de till och med en pipa. En sak som 
jag då fann högst underlig.

De hade sökt skydd liksom jag, dessa 
rejäla bondkullor, tagit sig rundlig tid 
»att sitta på» och fingo till på köpet 
vänta långt över tiden på ett abnormt 
försenat tåg.

Satt där så, lite gråtvek, femtonårig 
och melankolisk på Orsa väntsal.

Väntsalsdörren flög upp, snöyran 
liastade sig snett över golvet som ett 
vattenfall. Efter kom en snöig, päls- 
klädd man som brottades med vinden 
och stängde dörren. Han borstade av 
sig snön: det var en tämligen förmögen 
herre tycktes det.

Laddad av desperation gick jag be- 
sinningslöst fram och tiggde om en 
slant. Han fixerade mig vänligt,

»Det ska ni visst få», sade han hur
tigt, »men va ä dä för en så liten man 
te o va ute o gå?»

»Till Trondhjem.»
»Till Trondhjem??? Va fadren ska 

ni där?»
»Söka hyra, naturligtvis.»
Han skrattade bullrande men knep 

munnen om skrattet och hårdnade till:
»Till sjöss förr?»
»Jaadå.»
»Vilka båtar och resor?»
Jag nämnde först sanningen: —  sko

naren, resorna på Skottland, Irland och

UNDERLÄTTA EDER F.LICKAS 
SKOLGÅNG

igenom att beställa henne en 
• SPIREL LA GÖRDEL.

Rådfråga utan .köptvång.
Kerstin Henriksson

Riksteiefom 261.

Frankrike. Sedan kom lögnen, jag 
ljög: — en viss mystisk ångare, en resa 
till Rio.

Det glänste till i hans ögon, jag för
stod. Jag ville sjunka undan, jag ville 
dö.

»Hur dant ser det ut i Rio?»
? ? ?
»Beskriv Rio!»
Här skulle jag ha stannat.'Här skulle 

jag ha sagt: jag ljuger, eller också
neutraliserat nesan i en sådan bekän
nelse med någon diplomatiskt skicklig 
vändning. Men nej. Jag gick ohjälp
ligt in i slingorna av lögnens arabesk. 
Jag började beskriva Rio.

Kompromissade med terräng och 
hamnutsikt så det skulle bli en stad nå
gorlunda acceptabel för alla sätt att se.

Jag ville gråta åt min egen röst när 
jag hörde mig själv säga:

»Inte är det bergigt och inte slätt
land heller.»

Han log medlidsamt.
Nu sedan jag varit elva. gånger i Rio 

förstår jag detta medlidsamma, leende, 
ty en mera himmelskriande otymplighet 
har väl aldrig inlett en lögn.

Gudilov avbröt han mig fort nog. 
Löjligheten och nesan förminskades väl 
därigenom något.

Han tog upp en tvåkrona, vände på 
den lite och såg på Oscar II.

»Den som har sett Rio glömmer det 
aldrig», sade han ömt. Jag stod och 
skämdes. I min nesa tänkte, jag: »nu 
tror han väl inte på sanningen heller: 
— skonaren AVilly, på Skottland, Irland 
och Frankrike».

Han lade tvåkronan i handen, skrapa
de med fingret kring Oskar II och upp
repade: »Den som har sett Rio glömmer 
det aldrig.»

Medan han gav mig tvåkronan sade 
han: »Ni kan komma, till Rio, håller ni 
på som sjöman så kommer ni naturligt
vis förr eller senare dit. Men ännu är 
ni lite bakom Rios flöten.»

Han räckte mig handen. Jag tryckte 
den nästan förtvivlat och gick. Han 
blev kvar i väntsalen, men jag? Jag 
tänkte bara på ett: —  att försvinna och 
fördunklas i snöstormen. En skylt 
flaxade till, jag urskilde ordet Café. 
Dit gick jag. Blev sittande vid en kopp 
kaffe och tänkte en del tankar.

Några, år ha gått sedan dess, Kanske 
viner en ny snöstorm på Orsas bygata. 
Och kanske sitter en ny pojke vid en 
kopp kallnande kaffe, på väg långs nå
gon av jordklotets tusen vindlingar till 
Rio, till Rio.

Den som har sett Rio, glömmer det 
aldrig.

BREVLÅDA.
” H. CHARLIES” . Av principiella, skäl 

ta vi ej befattning med alster, som insän
das anonymt. Krian om ikon får dock kom
ma in, sedan vi fått reda på källan — 
Svenska Journalen — Berättelsetidningen. 
Alltså;

‘B Ö C K E R .
Gustav Ekeberg: Ungdomens medbor- 

garbok. Lindblads förlag 1932. Illustr. 
344 sid. Utförligt omnämnande överstå
ende till nästa n :r.

Carl C eder blad: Bildningens väg.
Lindblads förlag 1932. 236 sid. Ut
drag och recension senare.

Harry Martinsson: Resor utan mål. 
Bonniers förlag 1932. 156 sid. Se ut
drag på denna, sida.

BIBLIOTEKEN I ORSA UNDER 1932
Bibliotek Antal Antal Antal

Skolbibliotek band lånt. bok! ån
Torrv&l ......................... 199 90 1140
Slättberg ...................... 414 70 741
Stackmora . . . . . . . . . . . 373 73 697
Nederberga ................. 154 44 486
Torsmo *) .................
Kommunala mellansk. 990 147 2206

Sockenbibliotek
Kyrkbyn ..................... 847 136 1284
Kårgärde ................. . . 775 93 846
Hansjö ......................... .369 66 736
Åberga ......................... 627 95 957
Skattungbyn ............. 7301 90 805

Studiecirkelbibliotek 
I.O.G.T:s i Kyrkbyn .. 2013 406 3647
I.O.G.T:s i Mässbacken 353 95 999
A.B.F:s i Kyrkbyn .. 157 (41 132

Summa ,8001 1446 14676

*) Uppg. saknas.

Styrelsen för Orsa Skol
tidnings stipendiefond.

, hade sammanträde den 12 januari. Ej 
mindre än 29 ansökningar om stipendier 
för korrespondenskurser hade inkommit. 
Efter upplysningar från korrespondens- 
institut ansågos en del kurser mindre 
lämpliga, enär eleverna, som sökt dessa, 
ej hade nog förkunskaper för att kunna 
tillgodogöra sig dem. Följande elever 
tilldelades stipendier:
Gunnar Rahm 22 kr. för kurs i svensk 

handelskorrespondens.
Sixten Nyberg 22 kr. för d :o i aritmetik. 
Gunnar Liljeholm 35 kr. för d:o i räk- 

nelära.
Gösta Hansson 10 kr. för d:o i rätt

skrivning.
Jemt Gösta Hansson 13 kr. för d:o i 

bokföring.
Maja-Greta Holmström 20 kr. för d:o i 

svenska, språket,
Elov Axelsson 15 kr. för d:o i algebra. 
Helge Persson 10 kr. för d:o i geomet

risk ritning.
Bertil Grund 10 kr. för d:o d:o.
Evert Lundin 20 kr. för d :o d :o.

Firma Pallins Diversehandel
IMÄIS6BACKEN.

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.
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Från skolbänken

Margit Troives prisbelönta historia hand
lar om hunden ftappe, som tyckte om jul
skinka.

RAPPE OCH SKINKAN.
Jag minns inte hur det var, när vi 

fick Rappe, för jag var så liten då. Men 
mamma har berättat allt för mig. Det- 
var en kväll då pappa kom hem med en 
korg i ena handen. Gudrun öppnade 
på locket och ut hoppade den allra ra
raste lilla vovve. Han var glänsande 
svart och hade en liten lock på ryggen. 
Öronen hängde som. små sammetslappar. 
Vovven fick namnet Rappe efter en 
hund, som pappa hade i sitt hem, när 
han var liten. Rappe växte för varje 
dag, och han var med oss i alla våra 
lekar. När vi kastade boll, tog han 
bollen och sprang med den.
-E tt  av Rappes,käraste nöjen är att i 

halvtimmar sitta under en gran och 
gläfsa på en ekorre den tid han får vara 
i skogen. Ett annat är att ligga fram
för brasan och titta in i glöden. Och 
när pappa tar fram bilen för att fara 
bort, ber han honom med ögonen att få 
följa med. Rappe är nu åtta år men le
ker och är lika. glad ändå.

Det var julafton, och vi hade tagit 
skinkan ur ugnen, och den stod fram
för spisen för att kallna, Då Rappe 
kom in med pälsen full av snö, tyckte 
han väl, att skinkan såg god ut. Han 
gick därför fram till den och började 
nosa på den. Vi gick dit för att ta 
undan skinkan, men då morrade han åt 
oss och visade en rad med vita tänder. 
Han lämnade inte skinkan, förrän mam
ma kom och hjälpte oss. Han fick en 
skinkbit. Men han hade nog hellre ve
lat ha hela skinkan.

Rappe kan många konster. Han kan 
sitta på två ben med en sockerbit på 
nosen. Och när jag räknat till tre, kas
tar han biten i luften och fångar den. 
Sedan äter han upp biten. Han kan 
också en annan konst. Jag tar en soc
kerbit i ena handen och håller fram 
händerna. Först nosar han på båda 
händerna, Och så krafsar han på den 
hand han tror biten finns i. Ibland 
krafsar han på fel hand, och då öppnar 
jag den. Då krafsar han på den andra. 
Sedan får han biten.

Rappe lever än och är min vän.

Erik A ndersson
Utför I N K ASSO UPPDRAG

BOUPPTECKNINGAR
ARVSKIFTEN.

Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar.

Denna gång år det säkert många, 
som med spänning väntat på Skoltid
ningen, särskilt då hland dem, som 
ha skrivit uppsatser. För det är ju 
pristävlan om de bästa uppsatserna. 
Ja, vet ni, det har kommit in så 
många —  över hundratalet —  roliga 
och trevliga berättelser om fåglar och 
hundar och hästar och kattor och ka
niner och djurplågare. Hela tiden, 
jag läste dem, våndades jag över att 
Orsa Skoltidning inte var en diger 
lunta med många och stora blad, så 
att alla uppsatserna kunnat tryckas. 
Som ni kan förstå, har det varit svårt 
att avgöra, vilka berättelser, som 
slmlle fel den äran att stå i tidningen, 
när så många hade förtjänat det. Jag 
hoppas, att ingen av er tycker, att 
urvalet är orättvist, nu när ni vet, 
hur nära det varit, att vem som helst 
av er fått sitt bidrag tryckt. Och ett 
varmt tack ska ni ha för att ni skri
vit så ivrigt och så bra. Det ska’ ni 
fortsätta med.

Så vill ni väl också veta, vilka, som 
fått prisen. Prisen är o två ■— ett ut
delas1' å,t den bland 3:e och 4:e klas
sernas barn, som skrivit den bästa be
rättelsen, och likaså utdelas ett pris 
för klasserna 5 och 6. Fort sättning s- 
skolans barn få ej något pris, ty de 
gingo ej i skolan, då pristävling säm
nena, som ni alla känna till, gävos. 
Då alla de utvalda uppsatserna nu 
voro ungefär lika, goda, måste vi låta 
ödet avgöra, vilka som skulle bli de 
lyckliga vinnarna. Vi drogo alltså 
lott! Och lotterna föllo på Margit 
Troive i klass 3 i Kårgärde skola och 
Ingrid Hiller i klass 6 i Kyrkbyn. De 
få vardera en vacker och värdefull 
bok. Margit Troives heter Barnbi och 
handlar om djuren i urskogen, Ingrid 
Hillers bok heter Min indiska duva.

Nu får ingen av er vara ledsen för 
att priset gått er näsa, förbi. Tappa 
inte taget! Skriv igen! Bättre tur 
nästa gång.

Upplysningsvis meddelas här äm
nena, som sattes upp:

, 1. Min fyrbenta vän.
2. En liten djurvän.
3. Djurplågare. (Egna iakttagelser).
4. Fågelkvitter i nordanskog.
5. Fågelkvitter i palmernas .skugga,
6. Hästen och hans tvåbenta vän.
7. Djurvännen och hunden.
8. Fågelboet.
9. Den välskötta ooh den välvårdade 

ladugården.
10. Huru vi kunna hjälpa fåglarna un

der vintern.
Sedan har red. ändrat en del av 

rubrikerna på uppsatserna, som ärt 
införda.

Berta Nyberg är en liten tös, som går 
i 3:e klassen i Kårgärde också hon. Hen
nes goda vän bland djuren är en liten lus
tig kissemiss. Han kan så mycket, både 
göra gymnastik, leka kurragömma och bada 
varmbad.

KURRE BADAR.
Hemma har jag en katt, som heter 

Kurre. Till färgen är han svart och 
vit. Han är så fin och snäll. Om kväl
larna har han gymnastik kring stols
benen. En kväll låg han i en säng, och 
jag skulle ta honom. Då skrek han till, 
och jag släppte honom och sprang. Så 
skulle jag ta honom igen, men då sneg
lade han på mig, så jag tordes inte. I 
somras badade vi våra kattor var lör
dag. En lördag skulle jag bada Kurre. 
Då ställde jag och Karin Thurén ut en 
balja ljumt vatten.. Så kastade vi i

Kurre, och han rev mig. Vattnet plas
kade omkring honom. Så sprang han 
upp på vinden och satte sig i fönstret, 
för där sken solen. När han hade tor
kat, gick Karin och jag ut för att gå 
med honom. Han följde efter så snällt.

En gång sprang Lovars Jocke efter 
honom. Kurre sprang längst opp i ste
gen, men Jocke kunde inte ta sig upp, 
Kurre stod längst oppe på stegen och 
morrade, och Jocke stod längst nere 
och morrade.

Kurre är så rädd, när han ser hun
den S.appo, ty han brukar springa efter 
kattor. Om nätterna ligger Kurre i 
ladugården. Om morgonen kommer han 
in och väcker mig. Han hoppar opp på

Påskbordlöpare,
påskservietter, påskhyllremsor. påsk
kort ock -kycklingar billigast hos

Beckmans Tryckeri I  Pappershandel
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min axel, och där ligger han och spin
ner. Han är så rolig. Jag leker med 
honom mycket. Nu har jag just inte 
något mer att berätta om Kurre.

De - små fåglarna, som ha det så besvär
ligt i vinterkölden, har en god vän i lilla 
Sylvia Nyman. Hon går i -3 :e B-klassen 
i Kyrkbyn.

HUR VI KUNNA HJÄLPA FÅGLAR
NA UNDER VINTERN.

Fåglarna har det ofta svårt under 
vintern. Vi kunna hjälpa dem på 
många sätt, göra fågelstugor och sätta 
upp i träden, och så lägga ut talg, som 
fåglarna tycka om,. Fåglarna äro ock
så nyttiga djur. Alla larver och mas
kar, som finnas på träden, tar de hem i 
sitt bo.

En dag var det en liten fågel, som var 
ute och flög. Då fick den lilla fågeln 
se en gosse komma gående. Han hade 
något under sin arm. Det liknade en 
liten stuga med talg i. Gossen satte upp 
liolken i ett träd. Den lilla fågeln flög 
genast dit. Fågeln var så glad. Han 
tänkte att det är i alla fall någon, som 
tänker på oss, och vill hjälpa oss. Så 
flög fågeln längre. Då. kom han till ett 
litet tjäll. Där hade do satt upp en sä- 
deskärve. De sågo så goda ut, kornen. 
Fågeln åt, så att han blev så mätt, men 
det tycktes aldrig ta slut. Den sädes- 
kärven var nog av Guds välsignelse.

Berndt Sandin är litet äldre än do före
gående författarinnorna. Han hör -hemma i 
4 :e -klassen i Kyrkbyn. Han har skrivit 
en berättelse om två stycken, som hollo 
av varandra. Lasse och Brunte voro viil 
riktigt goda vänner, tycker ni inte.

BRUNTE OCII LASSE.
Brunte gick i hagen och betade. Han 

kunde inte förstå, vart Lasse tagit, vä
gen. Lasse det var minsta pojken på 
Lindgården. Han brukade komma och 
hälsa på Brunte var dag, och för det 
mesta hade han något gott med åt ho
nom, en brödbit eller en sockerbit, emel
lanåt kunde han även få två. Men 
i dag såg det ut, som om han inte skulle 
få någon alls. Nu såg han, att det kom 
en häst, som for in på gården. Det såg 
ut som om det var doktorns Blända. 
Lasse kunde väl inte vara sjuk heller. 
Brunte stod vid grinden till hagen och 
trampade otåligt, väntande på att få se 
den andra- hästen igen, men det dröjde.

Barnen behöva präktiga och starka

Skotskor och
.

Gymnastikskor
Sådana finns i störst-a sortering 

och till Billigaste priser hos

A.-B. ORSå SKOMAGASIN
Rikst. 37. ORSA. Rikst. 37.

Nn trodde han fullt och fast, att Lasse 
var sjuk. Men en vecka senare kom allt 
femåringen Lasse knallande till hagen, 
och nu kunde Brunte knappast styra sin 
glädje över att det inte hänt Lasse nå
got. Han hoppade över grinden, och i 
galopp sprang han fram till Lasse.

Han började genast nosa i fickorna 
för att känna efter, om inte pojken hade 
något gott med sig. Och verkligen, han 
hade en stor brödbit, och även socker 
fick Brunte.

Men Brunte var gammal. Far sade, 
att han inte kunde få leva så länge till. 
Då blev Lasse alldeles ifrån sig. Han 
kunde inte somna på kvällen. På mor
gonen tiggde och bad han far i det 
oändliga att Brunte skulle få leva, och 
till slut gav far med sig. Lasse sprang 
ut i stallet och klappade Brunte och 
strde: ,»Du ska få leva.» Den kvällen 
var det en glad och lycklig pys, som mor 
stoppade om. Innan han somnade, sa-, 
de han till mor: »Tror du inte att Brun
te blev glad, när han fick leva?»

I. Kallmora skolas sjätte klass finns det 
en pojke — Torsten Knutar heter han — 
som är nog lycklig att- äga en äkta chin- 
dhillakanin. Om den berättar han här 
nedan.

NÄR KANINEN ÖPPNADE 
DÖRREN.

Min fyrbenta. vän är kaninen. Min 
kanin är grå till färgen och hör till 
chinchillarasen. Kaninen är inte så 
värst skygg. Jag ger honom mat tre 
gånger om dagen. Maten, som han. får 
till frukost, är hö och riskvistar. Till 
middagen får han vetekli och vatten. 
Till kvällsmat får han vanligen hö.

Jo, det var så, att när jag kom ut och 
skulle ge honom middag, så hade min 
fyrbenta vän försvunnit,. Jag började 
då leta efter vännen och fann honom 
sittande bakom buren. Jag tog då och 
jhade in kaninen igen. När jag haft in 
honom, skulle jag se efter hur han burit 
sig åt för att komma ut. Då fann jag 
till min förvåning, att han hade fattat 
tag i nätet på dörren med sina klor och

ruskat ut märlan. Jag började leta ef
ter märlan och låset, men jag fann då 
bara låset liggande bredvid buren. Då 
tog jag och satte igen dörren med ett, 
stöd. Sedan sprang jag in efter en ny 
märla och satte i den. Den satte jag i 
så starkt, att lian inte kan komma, ut 
någon mer gång. Sedan gav jag honom 
maten och gick in.

Göte Jansson i klass -o B i Kyrkbyn be
rättar om sin lustiga lilla Bricken. De ha 
det roligt tillsammans, Göte och Bricken, 
det förstår man av Götes berättelse.

BRICKEN OCH JAG LEKA.
Jag skall nu berätta om min fyrbenta 

vän. Min vän är vår katt, som heter 
Bricken. Hon är två år gammal, men 
vill ändå leka som en liten kattunge. 
Om kvällarna brukar vi leka kurra- 
gömma. Jag tar Bricken och här in 
henne i kammaren. Så gömmer jag mig 
inne i köket. När jag väl har gömt mig, 
så ropar jag på henne. Då kommer hon 
in i köket och letar reda på mig. Hon 
kommer direkt dit jag ligger. När jag 
gömmer mig i skåpet drar jag en filt 
över mig. Då Bricken kommer sätter 
hon klorna i filten och ger sig inte förr
än hon har fått av den. Då ser hon att 
det är jag.. Men på en gång så sätter 
hon iväg och gömmer sig hon också. 
Hon springer och sätter huvudet under 
soffan och tror att jag inte ser henne. 
Ibland gömmer hon sig bakom byrån. 
Jag brukar gömma mig på samma ställe 
flera, gånger därefter. Jag byter plats, 
men se, katten tror, att jag skall vara 
på det andra stället jämt. Hon springer 
dit. Men vad ser hon, jag är inte där. 
Hon tittar sig om efter mig. Då ser 
hon att jag är bakom en stol. Jag tyc
ker mig kunna se, hur hon. skrattar. Hon 
hoppar högt av glädje och blir så glad 
för att hon ser mig.

Jag brukar ta min kälke och åka med. 
Då vill katten sitta på axeln när jag 
åker nedför backen. Men när jag skall 
gå upp, så vill hon också åka. Varje 
kväll kommer hon hem, för då skall hon 
ha mjölk. De som vi hämta mjölken hos 
har en »gubbstol» i farstun. Dit går 
Bricken varje kväll och sätter sig. Så 
sitter hon där tills de kommer in med 
mjölken.. Då kommer Bricken med, ty 
hon vet själv, att hon skall ha mjölk. 
Vid ungefär samma tid varje kväll kom
mer hon och sätter sig i gubbstolen. När

Skolbarnens
behov

A V  BEKLÄDNADSVAROR 
KÖPER NI
FÖRDELAKTIGAST HOS

Au g. Larsson, Orsa
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hon har druckit sin mjölk så går hon och 
lägger sig vid spiseln. Mitt i natten 
kommer hon och lägger sig i sängen hos 
mig och börjar snarka. Om hon någon 
kväll kommer att vara ute när vi lagt 
oss, så kommer hon och hoppar upp på 
fönsterbrädan. Hon knackar med sin 
tass på rutan ända tills någon vaknar 
och släpper in henne. En kväll hade 
hon kommit in i matboden. Ingen visste 
hur hon kommit dit. Då stod hon inne 
där och jamade tills min bror hörde hur 
hon skrek. Så när vi öppnade kröp hon 
runt fotterna på min bror, som om hon 
ville tacka för att han hjälpt henne. 
Så kan ett djur ha förstånd.

Den här lilla historien om ett fågelbo är 
både spännande och trevlig. Den har Nils 
Svennar i sjätte klassen i Kårgärde skrivit, 
och det är duktigt gjort av dej, Nils 
Svennar!

FÅGELBONA VID FRYKSÅS.
Det var sommar, humlor och bin sur

rade. Jag var i Fryksås, och en dag 
gick jag ut i skogen. Jag tog litet mat
säck med mig. När jag hade gått en 
stund, lyste det blått mellan träden. Det 
var tydligen en sjö. När jag kom när
mare, flög en mås upp från stranden. 
Den kretsade omkring mig och skrek 
gällt. Jag förstod, att den hade ett bo 
någonstans i närheten. Jag tittade runt 
omkring mig och såg efter en stund un
der en buske ett fint bo av vass och 
mossa, och i boet låg det tre gapande 
ungar. Måsen såg, att jag hade upp
täckt boet och flög alldeles över mitt 
hnvnd.

Då hörde jag ett väsande bakom boet. 
Jag tittade dit och såg då en huggorm 
komma slingrande mot boet. Han hade 
nog inte varit så vänlig mot ungarna, om 
ha.n hade hunnit fram. För den kluvna 
tungan stack fram ur munnen, och han 
väste högt. Men jag tog en stor gren 
och slog ormen i huvudet. När jag ha
de slagit ihjäl ormen, kastade jag den 
i sjön.

Jag fortsatte min vandring in i sko
gen. Då jag gick förbi en hög gran, flög 
en liten fågel ut från en gren och skrek 
så ynkligt, som om den velat ropa på 
hjälp. Då jag såg närmare efter, låg 
en liten unge i mossan under granen. 
Jag tog den och lade den i boet, som var 
en och en halv meter uppe i granen in
till stammen. Ungen försökte flyga igen 
men ramlade åter ned. Det gjorde han

Våren är kommen
och därmed rätta tiden att

permanenta Edert hår
Tel.: H  ' Vänd Eder där för med 
208 IIJI fullt f ö r t r o e n d e  till

Anna Ericsons Damfrisering
' , ' 3.

En händelse, som grep mig så hårt, att 
jag aldrig glömmer den, skall jag här 
berätta.

Detta har skett för några år tillbaka. 
Jag stod i alla fall utanför en handels
bod och såg på en häst, som stod och 
väntade på sin husbonde. Jag gick fram 
till hästen och började prata, litet med 
honom. Jag skulle just klappa hästen, 
då affärsdörren hastigt öppnades, och 
ut kom en man, klädd i päls, men han 
var även berusad. Mannen sprang fram 
till mig och frågade : »Vad har du här 
att göra?» Vad skulle jag svara! Jag 
klappar hästen. Mitt hjärta klappade 
allt fortare och fortare. »Dn har intet 
här att göra», röt han fram, medan, han 
tog én hökätting och gav hästen ett rapp 
av densamma. Då började jag gråta, 
gick fram till hästen och omfamnade 

j hans huvud. Jag tyckte mig se, huru 
j hästen led. Mannen stod bakom och 
I stirrade så konstigt på mig och hästen. 

Vad såg jag? Jo, mannen, som slagit 
hästen, grät, så att stora tårar trillade 
nedför hans kinder. Han kom därefter 
fram och klappade hästen, och jag fick 
en krona och ett tack, som jag blev myc
ket glad för. Jag gick nu hem glad och 
nöjd, och när jag på hemvägen vände 
mig om för att se, om de stodo kvar på 
samma ställe, så gjorde de det också. 
Hästen både åt och drack, vilket han ej 
gjort på länge.

Nu är den mannen, som slog hästen, 
den bästa djurvännen på platsen. Han 
har både kor och hästar, som äro de 
häst skötta djur, man kan få se. Han 
är även en stark nykterhetskämpe.

Aldrig föret har någon av de sniå bi
dragsgivarna i tidningen skrivit på Orsa- 
mål. Det gör Karl Nordvall i Kyrkbyns 
fortsättningsskola. Läs det, den som kan!

O TIMMVRLUNNING.
Jen dag skuld ik ö mofa. bört i Pesa 

ö betijop timmur, söm ad vurti ettur 
sökundajkmnger. Vi tommum trillo ö 
ad uppo drag ö akor ö forum. Do vi 
addum kömi bort i skojnn, sö sätt wi för 
drag ö forum hört a jettres ö leshum o. 
Do wi addum lesst o alva böttnwarv, 
tom wi jena lätjö ö lincfudum nm stucka. 
Se lesst wi fullt ödur sajdo o wid ö, ö 
lindudum a. Se lesst wi nppa böttn
warv wel fullt ö tömmum bjennnn ö 
strängdnm a. Se for i frånn a welt- 
jplassun ö lesst åv, ö se for i atta mofa 
ö lessto i jessun. Milluma ok i fast, ö

NIBA
heter den 
nya tandcrémen 
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tre gånger, men fjärde gången tyckte 
han, att det var bäst i boet. Sedan åt 
jag matsäcken, och på hemvägen såg jag 
inga fågelbon.

Ester Bergman diktar. Och hennes lilla 
dikt om kalven är så behändig, att hon får 
ett litet extrapris. Som hon är från Kyrk
byn, kan hon själv avhämta det hos redak
tionen.

K A LVEN.
Här i ladugården, mörk och trång, 
får jag vara hela dagen lång.
Jag vill ut i hagen, där klövern växer 

grön,
jag vill ut i solen, där vinden svalkar 

skön.

Här i lilla gluggen får jag ut min nos. 
Å, så skönt det svalkar! Å, det doftar 

ros!
Se, så’n saftig ldöver uppå ängen där, 
se, vid steneröset, vilka rara här.

Se på de små barnen, hur de leka glatt, 
och bredvid dem springer liten kissekatt. 
Vore jag därute skulle jag helt visst 
rensa av små bären uppå liten kvist.

Lotten föll ju på Ingrid Hiller, som ni 
läste i början. Här får ni nu läsa hennes 
prisbelönta uppsats. Den handlar om hur 
en djurplågare blev förändrad till det 
bättre.

DJURPLÅGARE.
Djurplågare, det låter nästan rysligt, 

ja, det är det också.
Stackars de djur, som plågas av 

obarmhärtiga människor. Huru ofta 
får man ej se, huru odygdiga pojkar, 
ja, till och med flickor, förstöra fågel
bon, vilka de små fåglarna med mycken 
möda och släp byggt. Man får också 
ofta höra sägas: »En fluga, vad är det?» 
Jo, det är ett levande liv. Därför hör 
man, när man dödar flugor, såväl som 
andra djur, låta dem få en hastig och 
smärtfri död.

Man kan också få se, huru berusade 
människor behandla sina hästar. Det 
är ett bland de värsta djurplågerier,, 
man kan tänka. sig. Jag har många 
gånger både hört och sett hästplågeri.

TO



do wart mofa frän ö sad: »Ä bi do allri 
nön körkar åv di, sö länje du bara. åk 
fast». —  Ö sö gör ä til ö lunna tirnmur.

ORSAFOLK.

I fortsättningsskolan i Kyrkbyn går ock
så Börje Edhvall, som skrivit följande käcka 
berättelse :

HEJARNA.
»Kom an, boys ! Ingen bang!» sade 

Arne med en knyck på nacken, som sade 
lians tre kamrater, Klotet, Stören och 
Ebbe, att nu skulle de fara opp till den 
sjuke Lennart, som var femte ledamot i 
deras gäng, som vanligen kallades »He
jarna». Lennart hade fått på sin lott 
att försörja sina tre syskon och sin far, 
som var invalid. Modern hade på grund 
av olyckshändelse blivit dödad förra 
året. Hejarna hade beslutat att åka till 
torpet, där Lennart bodde, och hjälpa 
honom. De hade samlat ihop sina fiek- 

(forts. & sid. 14.)
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Sätt upp fågelholkar!
Våren nalkas och med den vårsol och 

ljumma vindar smekande vår kind. Men 
med allt detta kommer också en jublan
de sångarskara från Söderns varma 
land. Är du beredd, min vän, att mot
taga dessa långväga gäster? Du gosse 
och flicka, vill Du glädjas med de gla
da, vill Du njuta en underbart härlig 
sommar, vill Du väckas med sång varje 
morgon, vill Du vara med om en ferie, 
rik på upplevelser, glöm då inte att med 
största omtanke och kärlek taga emot 
dessa gäster, fåglarna! Om. Du i allt. 
visar Dig vara deras vän, skola de rik
ligen belöna Dig, de skola sjunga för 
Dig, de skola plocka larver och insekter, 
som gör skada, i Din trädgård, och de 
skola, på tusen andra sätt vara Dig till 
glädje och nytta.

Må det tillåtas mig att ge Dig några 
råd, hur Du skall kunna få behålla dessa 
nyttiga varelser i Din närhet. Som Du 
vet, har Skaparen nedlagt en instinkt 
hos de fåglar, vi vanligen se hos oss, att 
här häcka och uppföda sina ungar. De
ras första uppgift, blir därför att bygga 
sina bon. De uppsöka fördenskull en 
skyddad plats, murkna trädstammar och 
dylikt, där de, så gott de kunna, reda si
na bon. I vår tid, då skogskulturen nått 
en sådan höjd, torde dock murkna, träd
stammar vara räknade, och i övrigt snår 
och gömslen svåråtkomliga, varför det 
även av den anledningen bör för oss va
ra en hjärtesak att hjälpa fåglarna att 
få boplatser. Därför —  sätt upp fågel
holkar! Det har också visat sig, att en 
del fåglar gärna taga sina boplatser i 
närheten av människoboningar, blott de 
få vara i fred. Och var viss om, att 
även fåglarna såväl som alla andra djur 
känna till mycket snart, var de ha vän
ner bland människorna.

Så några, råd angående holkars till
verkning och uppsättning. Som allmän 
regel bör gälla, att holkarna böra vara: 
tillräckligt stora, starka, täta, dragfria., 
skyddande och ljuddämpande. Virket 
bör vara gammalt och grått, om man 
sätter upp holkarna på våren, ty fågeln 
tar inte gärna en blänkande ny i besitt
ning. Holkens storlek och ävenså flyg

hålet bör anpassas efter fågelns stor
lek. För avlägsnande a,v fuktighet i 
holken borras små hål i bottnen, men hå
len böra täckas med något fyllnadsäm- 
ne, som dock släpper igenom fuktighe
ten. Flyghålet anbringas nära. taket, 
vilket dock bör göras så långt överskju
tande, evad det lutar framåt eller bakåt, 
att inte en fiende kan sitta på taket och 
sticka in sin tass eller näbb och ta ägg 
och ungar. Av samma anledning bör 
jnte heller sittpinne anbringas utanför 
flyghålet, men däremot, kan en pinne 
eller rent av en ribba sättas, nedanför 
hålet inuti holken. Där tjänar den som 
skydd och på samma, gång som lekplats 
för de späda ungarna. Taket eller fram
sidan bör fastskruvas, inte spikas, för 
att man lätt skall kunna öppna och göra 
ren holken. Apropå, detta. Glöm inte 
att tidigt på våren hjälpa, fåglarna med 
detta rengöringsarbete! Med avseende 
på uppsättningen bör man komma ihåg 
att sätta faist den stadigt med grova spi
kar och helst så, att den lutar något 
framåt, under inga förhållanden bakåt. 
Flyghålet, bör riktas åt öster eller syd
väst. Avståndet från marken bör vara 
så högt, att inte. fåglarna så lätt kunna 
ofredas. Då holken uppsättes i träd, 
bör den placeras under en gren, icke på 
eller vid sidan om, av lätt insedda skäl. 
Alla insektätande fåglar kräva i regel 
större avstånd till närmaste granne, var
för holkarna, böra, placeras glest, de frö
ätande bo däremot gärna när a varandra,.

Holkarna kunna förfärdigas antingen 
av murkna trädstammar med frisk yta 
eller också av torra, helst gamla bräder. 
De förra tagas nog helst i besittning,

Värdesätter Ni en god

Gör då ett ibesök i
SKO?

S e g e r s  S k o a f f ä r
Telefon 232. ORSA.
Goda kvalitéer till 
mycket låga priser.
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ORSA SKOLTIDNING.

men de böra då urgrävas ordentligt, 
helst flasklikt. Jag skulle vilja i detta 
sammanhang rikta en varm vädjan till 
alla skogsägare: hugg inte sönder de 
ihåliga stammarna till ved! Om ni inte 
själva vilja förfärdiga holkar av dem, 
kör då virket till platsens slöjdlärare, så 
kommer han nog att sörja för att poj
karna få göra holkar.

Med avseende på dimensionerna vill 
jag även lämna några anvisningar:

1. Starholk. Bottenstycke 15—20 cm. 
i fyrkant, framstycke 32 cm. långt, sido
stycken 32— 35 cm. långa i främre och 
37—40 cm. i bakre kanten eller omvänt, 
om taket lutas bakåt, bakstycket g öres

överskjutande upptill och nedtill, ifall 
holken skall fästas genom detta; lutar 
taket bakåt, måste detta gå över bak
stycket till skydd för .takdropp, flyghå
let anbringas 20 cm. från botten och bör 
ha 5 cm. diameter, takstyckot bör över
skjuta framåt 8— 10 cm.

2. För mindre fåglar göras holkarna 
mindre. Flyghålet anbringas cirka 15 
cm. från botten och göres 3 cm. i diame
ter. Invändigt bör holken vara, 1 dm. 
i fyrkant.

Holkarna böra helst vara uppsatta på 
hösten, ty då få de även tjäna våra 
stannfåglar till skydd under vintern. 
Glöm inte heller våra vinterfåglar med 
föda och skydd! Pojkarna göra fågel
stugor, och flickorna, kunna virka en li
ten nätpåse med 1 kvcm. grova hål, läg
ga däri talgbitar och hänga upp den 
utanför fönstren, så skola de få se ett 
skådespel utan like.

På många andra sätt kunna vi stå vå
ra vänner, djuren, till tjänst och hjälp. 
Och för dem, som vilja följa med djur
skyddsarbetet i vårt land, rekommende
ras »Djurvännernas Tidning», som kos
tar 1:50 pr år, och som rekvireras från 
Djurskyddets Expedition, Stockholm, 
som även utger »Fågelskyddsboken» och 
andra intressanta skrifter. Bliv även 
medlem av Orsa Djurskyddsförening, 
och Du främjar även den goda saken!

Jöh. Boström.
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ORSA YRKESSKOLOR.
Till alla de olika slag av skolor, som 

tävla om att bibringa det unga Orsa de 
kunskaper och färdigheter, som behövas 
för att man skall kunna slå sig fram i 
vår fordrande tid, har på de sista åren 
kommit ännu ett, nämligen Orsa Yrkes
skolor eller Orsa församlings skolor för 
yrkesundervisning, som det officiella 
namnet lyder. Som denna, skolform, är 
ny för Orsa, har det ansetts lämpligt 
att i Orsa Skoltidning en smula presen
tera nykomlingen.

Ehuru ny för Orsa har skolformen 
för länge sedan hunnit över de första 
trevande försöksåren på andra håll i 
vårt land. Den utgör nämligen en länk 
i det system av praktiska ungdomssko
lor, som skapades genom skolreformen 
av år 1918 såsom påbyggnad på vår 
folkskola och vars första länk är den 
obligatoriska fortsättningsskolan. Även 
denna är ju på de flesta håll numera 
yrkesbetonad med kurser för handel, in
dustri och jordbruk. Närmast ovanpå 
fortsättningsskolan avsåg reformen sko
lor för den egentliga yrkesutbildningen, 
dels lärling sskolor för den lägre yrkes
utbildningen, dels yrkesskolor för en 
mera ingående utbildning (till förmän 
och mästare), i vilka ungdomen alltså 
kunde erhålla fortsatt utbildning för de 
yrken den ville ägna, sig åt. Bägge sko
lorna avsågo från början egentligen en
dast kompletterande utbildning av teo
retisk art, medan den praktiska utbild
ningen i enlighet med vad som skett av 
ålder tänktes förvärvad genom praktiskt 
arbete hos yrkesidkare vid sidan av 
skolgången. Då detta emellertid dels 
på grund av de inskränkningar inom 
näringslivet, som de tryckta tiderna 
medförde, dels på grund av de missrik
tade fordringar, som från fackförenings- 
håll restes på att få kontrollera anställ
ning av lärlingar och bestämma deras 
löner, icke alltid lät sig göra, måste 
skolorna, på många håll även taga hand 
om den rent praktiska utbildningen och 
för den skull upprätta egna verkstäder. 
De mest bekanta torde vara Stockholms 
stads, med kurser och avdelningar för 
nästan alla, upptänkliga yrken (ett 30- 
tal), samt Bergslagets Praktiska Ung
domsskolor och Västerås stads yrkes
skolor, de senare huvudsakligast avsedda 
för stadens stora elektriska industrier.

På de platser, där behov ieke förelåg 
tav fullständiga lärlingsskolor och yr
kesskolor, finns enligt bestämmelserna 
möjlighet att kunna med statsunderstöd 
anordna kortare s. k. lärlingskurser och.

Ät mera. Fisk
och Ni blir intelligent med mindre 
ansträngning än vid bokplugg. 

Orsa Fisk- och Viltaffär, Tel. 180

Vävkursen i Kallmora.

yrkeskurser av olika slag, och det är 
dessa vi här i Orsa använt oss, a,v. När 
de år 1929 börjades, kom initiativet från 
privat håll, nämligen från Orsa Köp
mannaförening, som genom sin styrelse 
fnotionerade om upprättandet av lär
lingskurser för handel med undervis
ning i bokföring, svenska med handels- 
korrespondens och engelska. Sådana 
kurser ha pågått varje år sedan dess 
och ibland räknat så många deltagare, 
att de måst dubbleras. År 1930 gjordes 
försök med en lärlingskurs för hantverk 
och industri, med byggnads- och maskin
ritning som huvudsakligaste undervis
ningsämne, och även den har pågått fle
ra år. För dessa kurser har kommunen 
icke behövt bekosta mer än lokaler och 
städning, övriga kostnader ha betäckts 
med statsbidrag, lärjungeavgifter och 
enskilda bidrag.

De exceptionella tiderna, särskilt den 
rådande arbetslösheten, födde så i hös
tas tanken på att även söka, anordna 
rent praktisk undervisning i en del yr
ken, huvudsakligast för att ge tillfälle 
för dem, som gingo utan arbete, att an- - 
vända sin lediga tid till att förvärva en 
smula färdighet i något yrkesarbete, 
som de sedan kunde ha nytta av åt
minstone för egen del. Som det ju icke 
kunde komma ifråga att för dem anord
na särskilda verkstäder, måste man för
söka lita sig till de möjligheter, som i 
den vägen funnos på platsen. Åtskilliga 
av yrkesmännen inom socknen vunnos 
för saken och ställde icke blott sina 
verkstäder till förfogande utan åtogo sig 
även att tjänstgöra som lärare, och så 
kunde i början av detta år kurser igång
sättas i smide, snickeri och målning i 
Orsa. samt i målning och snickeri i Kall
mora,. De rönte en enastående anslut
ning, icke ens hälften av de anmälda 
kunde mottagas, trots att målningskur- 
sen i Orsa dubblerades. Även till de 
nya kurser, som börjat nu i mars har 
tilloppet varit stort. Till dessa prak
tiska kurser ha kommunalfullmäktige 
anslagit medel även till materiell och

(forts, å sid. 15.)



ORSA SKOLTIDNING

S k o l i d r o t T e n

ORSA SKOLIDROTTSFÖRENING.
Medlemsantalet i Orsa Skolidrotts- 

förening, som bildades i februari 1931, 
har läsåret 1931— 32 varit 92, därav 10 
lärare och resten skolbarn från Kyrk
byn och kringliggande byar. Ingen skid
tävling hölls, och inga prov för skidlö
parmärket avlades på grund av snöbrist. 
Däremot hade 22 barn avlagt fullstän
diga, prov för idrottsmärket. 8 st. brons- 
och 14 st. järnmärken utdelades. Sim- 
provet har visat sig vara ett svårt hin
der för de barn, som bott långt från 
Orsasjön. Simkunnigheten har dock 
ökat bland barnen, främst naturligtvis 
genom Orsa Idrottsförenings simkurs. 
Fordran på simkunnighet för idrotts
märket har oekså drivit på.

Nu finns det snö i Orsa. Alla barn 
träna naturligtvis på egna eller andras 
skidor var ledig stund. Det har visat 
sig, att skolbarnen efter litet träning lätt 
klara fordringarna för skidlöparmärket. 
Detta märke vill barnen gärna, ha just, 
därför, att det är så lätt att klara, det. 
Skidlöparmärket är emellertid trots sitt 
enkla, utförande betydligt dyrare, än det 
vackra och gediget utförda idrottsmär
ket. Orsa lärare ha, därför beslutat, att 
de barn, som efter godkänt prov vill ha 
skidlöparmärket, får lösa det med 50 
öre. Idrottsföreningen får betala dem 
med 1 kr. å 1:05 per st. Däremot 
skall barnen få idrottsmärket gratis, när 
proven fullgjorts. Orsa lärare vill na
turligtvis härigenom uppmuntra till 
prov för idrottsmärket främst därför 
att bland proven finns simning. Alla 
barn böra lära sig simma. Fordringarna 
fö r . märket är för folkskolans barn 25 
och 50 m. Varje duktig pojke och flicka 
lär sig simma så långt under en som
mar. Den som erhållit sitt idrottsmärke 
har därmed visat sig vara inte blott 
snabbfotad och armstark utan även en 
god skidlöpare. Idrottsmärket är dess
utom genom sitt krav ett simdiplom.

Naturligtvis skall vid alla kroppsöv
ningar målet vara att få en stark och 
härdad kropp. För den friska och hur
tiga gossen och flickan blir de lätta pro
ven för märket blott en lek. Och något 
annat bör det ju ej vara.

Paul Rudfeldt.

SLIPSTENSLOPPET 1933.
Skidtävling för skolbarnen i norra 

socknen hade ordnats i Skattungbyn den 
22 mars 1925. 1926 var det meningen
att tävlingen skulle hållas i Kallmora. 
På grund av snöförhållandena måste

den dock inställas det året och hölls i 
stället 1927. Då bidrag till pris in
kommit till ganska stort, belopp, beslöts 
att inköpa, ett vandringspris för skolbar
nen i Skattungbyn, Kallmora, Åberga, 
Nederberga, Tallhed och Torsmo. Folk
humorn hade redan döpt loppet till 
Slip stenslopp et. Senare uppställdes, föl
jande bestämmelser för vandringspriset: 
5 :e och 6 :e klassernas pojkar skola täv
la om det i lag, som skola omfatta, minst 
hälften av samtliga, pojkar i dessa klas
ser, dock minst. 3 för att laget skall va
ra fullt. Banan är 5 km. Priset, en 
större silvertallrik med Orsa socken
sigill ingraverat, förvaras i ett mindre 
skåp och skall erövras 3 gånger i ord
ningsföljd eller 4 gånger utan ordnings
följd för att bli skolans ständiga egen
dom.

Första tävlingen om vandringspriset 
hölls i Nederberga 1928, då denna skola 
erövrade det. Nästa år i Åberga, stan
nade priset i den skolan. 1930 kunde 
inte tävlingen ordnas på grund av snö
brist. 1931 hölls slipstensloppet i 
Skattungbyn. Då skaffade sig Kallmo
ra skola första inteckningen i silvertall
riken. 1932 måste återigen tävlingen 
slopas, men den 12 mars 1933 hölls den 
fjärde tävlingen —  denna, gång i Kall
mora.

Vädret var utomordentligt vackert — 
den första vårsöndagen. Men för löpar
na var det lagom behagligt, då termome
tern visade 15 grader varmt. 130 hade 
anmälts till tävlingarna, därav 29 äldre 
ungdomar, som skulle försöka ta ungdo
mens skidlöp ar märke. 113 startade, och 
102 genomförde loppen.

Av de »överåriga» lyckades 5 manliga 
klara provet för silvermärket och 3 man
liga och 1 kvinnlig provet för bronsmär
ket. De bland 5 :e och 6 :e klassernas 
barn, som uppfyllde fordringarna för 
bronsmärket, erhöllo det gratis på »slip- 
stensloppets» bekostnad. 16 pojkar och 
3 flickor klarade det.

Lagtävlingen fick till resultat att 
Nederberga folkskola erövrade vand
ringspriset för andra gången. Resulta
tet av lagtävlingen beräknas efter me
deltiden pr tävlande i laget, varvid en
dast medtages så många, som behöves 
för att laget skall bli fullt enligt be
stämmelserna för loppet. Nederbergala- 
get, som bestod av Allan Forsgren, 
Torsten Pers, Ivan Skarp, Henry Holm- 
strand och Gunnar Säll, hade medelti
den 30 min. 6 sek. På andra plats kom 
Kallmora folkskolas lag med medeltiden 
30 min. 23 sek. ocli på tredje plats 
Åberga med en medeltid av 35 min. 20 
sek.

De individuella resultaten blevo: 
Pojkar. 5 km. (28 startande, 26 i mål).

1. Allan Forsgren, Nederberga, 26.50;
2. Torsten Pers, Nederberga, 29.29;
3. Edvard Hansson, Åberga, 29.30;
4. Arne Olsson, Kallmora, 29.49;
o. Lars Masser, Kallmora, 30.00;
6. Ivan Skarp, Nederberga, 30.20; •
7. Bengt Pettersson, Kallmora, 30.27;
8. Evald Mattsson, Kallmora, 31.18;

Skriv i kväll
efter prospekt över den 
hermodskurs Ni vill läsa!

H E R M O D S , Malmö | I
O, S. 21 /3 . 1933,______________________

9. Henry Holmstrand, Nederberga, 31.43;
10. Hunnar Säll, Nederberga, 31.44.
Pojkar, 2,5 km. (27 startande, 20 i mål).

1. Bertil Pettersson, Kallmora, 13.58;
2. Ingemar Forslund, Nederberga, 17.26;
3. Ollar Eric Andersson, 'Skattungbyn, 

18.35;
4. Bertil 'Svalas, Skattungbyn, 18.60;
5. L. Granström, Skattungbyn, 19.24.

Pojkar, 1 km. . (18 startande, 18 i mål).
1. Anders Bäckén, Åberga, 6.24;
2. Folke Eriksson, Kallmora, 6.47;
3. Hugo Eriksson, Åberga, 6.56.

Flickor, 2,5 km. (10 startande, 8 i mål).
1. Grev Anna Eriksson, Nederberga, 

17.54;
2. Rut Nyberg, Åberga, 18.52;
3. Margit Henriksson, Kallmora, 19.37;
4. Mimmi Erkapers, Kallmora, 22.02;
5. Inga-Lisa Swälas, Skattungbyn, 22.28.
Flickor, 1 km. (7 startande, 7 i mål).
1. Britta Klarkvist, Kallmora, 7.04;
2. Aina Engström, Kallmora, 7.21;
3. Anna Säll, Nederberga, 7.22.
Flickor, 500 m. (5 startande, 5 i mål.)
1. Ingrid Nordlander, Nederberga, 3.44;
2. 'Sigrid Persson, Kallmora, 3,46;
3. Vera Asp, Kallmora, 4.19.
Vid prisutdelningen talade kyrkoher

de Per Medén. Tack vare affärsmän
nens och allmänhetens välvilja att skän
ka priser och kontanter var det möjligt 
att dela ut priser till alla, som genomför
de sina resp. lopp.
TÄVLING 031 VANDRINGSPRIS

icke mindr.e än sex stycken, hade Skol- 
idrottsföreningen anordnat i Stackmora 
tisdagen den 14 mars. Det var 3 vand- 
‘ (Forts, å sid. lo .)
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V Ä V  GARNER i stor färgsortering.

KOOPERATIVA OVAN SILJAN

13



ORSA SKOLTIDNING,

B i r g e r O l s s o n s
Telefon: N amnanrop.

Platsens bäst sorterade affär i SPORTARTIKLAR för vinteridrotten såsom 
Skidor, Skidstavar, Skidbindningar, Spa rkstöttingar, Kälkar, Skridskor, Bandy

rör, Bandykiubtoor osh Bandybollar m.m.

?l FRÅN SKOLBÄNKEN.
(F orts, från sid. 11.)

Största sortering, 
lägsta pris i

Nya Järnhandeln
TELEFON 252.__________

Fo tografia teljé
GUNVOR AHLBERG

Öppen: Vardagar 10—6; Helgdagar 1—3 
Porträttfotografering. F ramkallning 

och kopiering av amatörarbeten.

hytts Penni
(Gamla Apoteket, invid Lillåbrom.) 

CAFÉ och M ATSAL.

Hemtrevliga lokaler för enskilda fester, 
bröllop och begravningar.

Moderata priser! Telefon 294.

I I  O rs a  M u s ik - och 
M i s s i o n s h o k h a n d e l

I Stor sortering i musik- och 
■  pappersvaror.

Erik A. Billström
Sandhed /  Orsa.

Herr- och Damskrädderi
Modernt utförande. 

Billigaste priser.

VACKRA, VÄRDEFULLA

H E D E R S G Å V O R  
och Presen ta r ti kla r

i alla prislägen 
hos

T H O R B Y - ORSA

M Ö B L E R
köper Ni billigast ifrån

Boggs Snickeri fabr ik
Hansjö, O r s a .  Tel. 157. 

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

pengar, så de kunde köpa de penaler, 
som de tyckte, att den Hansonsska fa
miljen behövde. På lördag skulle de 
fara,

Vid sextiden på lördagsmorgonen fo
ro de. Alla hade nyvallade skidor och 
fullproppade ryggsäckar. De skulle inte 
komma hem förrän på söndagskväll. Det 
var sex grader kallt, och det hlåste en 
isande motvind. De kunde inte beräk
na att komma fram före klockan nio, ty 
de skulle åka över fjället och en liten 
bit på andra sidan fjällkammen, en 
sträcka på cirka två mil. Halv tio kom 
de fram till torpet. De gick in i farstun. 
Hansson kom emot dem i sin rullstol. 
Han hade tårarna i ögonen. Han berät
tade, att de voro nästan ihjälsvultna, 
och att Lennart var svårt sjuk. Han 
fiade ont i högra höften. De gingo in i 
stugan. I en säng intill spiseln låg 
Lennart. Han såg blek och avtärd ut. 
Arne förstod, att han hade ' fått blind
tarmsinflammation. Sedan de hälsat, 
ätit och delat ut de saker, som de haft 
med sig, drog Arne med sig kamraterna 
ut, talade om sina misstankar och sade, 
fett han skulle fara till staden och till
kalla läkare. »Säg, att jag farit till vår 
koja efter något!» tilläde han, medan 
han spände på sig skidorna. Det gick 
lätt, nästan av sig själv, ty vinden låg 
nu i ryggen. Det som förut tagit tre 
och en halv timme, tog nu endast en 
timme. Klockan var tolv, när han kom 
fram till närmaste gård, som hade tele
fon. Han underrättade stadens flyg- 
ambulans, som genast for till torpet, 
trots den hårda vinden, och efter en 
halv timme var Lennart på operation i 
stadens sjukhus. Det visade sig, att om 
hjälpen kommit ett par timmar senare, 
hade det blivit varbildning. Då hade 
Lennart endast i allra bästa fall klarat 
sig.

lUtanföl' pristävlingen kommer den här 
lilla, dikten av Signe Boström i Kyrkbyn. 
Den kom tydligen till, när vi äntligen efter 
mycken suckan och längtan fick snö och yr
väder.

SNÖFLINGORNA.
Snöflingor uti rymden sig svinga, 
blåsa och svänga om varann’.
De omkring sig glädje bringa, 
åt alla Sveriges barn minsann. 
Flingorna de falla lätt, lätt, 
packa ihop sig tätt, tätt.
Vägen blir höljd av stora drivor snö, 
då önska barnen, att det aldrig skall bli 

tö.

KOPPARBERGS 
LÄNS SPARBANK

Skolbarn i Orsa!
Sparsamhet är en dygd.

I/ägg därför Edra sparslan- 
tar i skolans sparbössa ock 
gör dem räntebärande. —

Kopparbergs Läns Sparbank.
TRYCKSAKER

AV A LLA  SLAG.

A.-B. W  asa tryckeri et
Mora. RL 342,

MIN FYRBENTA YÄN.
Min fyrbenta vän är Prinsen av Wa

les. Han brukar komma opp till mig om 
rnornarna, när jag sover. Då vill han, 
att jag skall gå opp och ge honom mät. 
Jag brukar ge honom mjölk, bulla, gröt 
och pannkaka. Prinsen av Wales brukar 
följa mig till skolan, men då schasar 
jag tillbaka honom. Han har en låda, 
som han har till säng.

Det är tnr att överskriften talar om att 
det är fråga om en f y r b e n t  vän. Annars 
kunde man frestas tro att 'Brita ELlarqvist i 
Kallm.ora, som skrivit den lilla uppsatsen, 
schasade med självaste prinsen av Wales!

Och så stänger vi språklådan för den
na gången. Nästa n:r av Orsa Skoltid
ning kommer ut i mitten av maj. Tänk 
på årstiden —  våren och den väntade 
sommaren —  när du skriver berättelser 
och dikter till det numret! Välkommen 
alltså!

Re d .

NÄSTA NUMMER
av tidningen utkommer i mitten av 

maj. Lärare och lärarinnor uppmanas 
att sända in barnens uppsatser och teck
ningar i god tid och i varje fall före 
den 1 maj. Sänd dessa bidrag till frö
ken Lorenz!

BLAND BIDRAGEN  
i majnumret räkna vi hland annat på 

en andra artikel av kyrkoherde Per 
Medén , om Strövtåg i finnmarken, en 
artikel om Kampen mot tuberkulosen 
bland barnen av sekr. i Svenska natio
nalföreningen mot tuberkulos, d :r Gus
taf Neander, en berättelse av den nor
ske författarinnan Kirsten Brunvall 
och ett utdrag ur en skildring om gång
na tiders seder och bruk i Orsa av nämn
demannen Näsnissa Olof Samuelsson i 
Oljonsbyn.
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ANNA PETTERSSONS
C A F É & M A T S Å  L A R
R  e k o m m en: d  e r a s !

Gott kaffe
och hembakat bröd!

Lindqvists Frufyt- & 
Blomsterhandel

Telefon 92.
Al!a årstidens finaste alster i 
BLOMMOR, FRUKTER m.m. 
Begravningskransar istföres.

Bra Matvaror
Specerier
Manufaktur Billigt

alltjämt liksom hittills hos

P E R  W / K N E R
Diversehandel i Holen från 1880

B E S Ö K
Oss ian L. Morasus

välrenommerade
Rak- & Frisérsalong

J. A. Brobergs Charkuteriaffär
Rekommenderas vid behov 
av: Kött, Fläsk, Smör, Ägg, 
Ost och Charkuterivaror till 
de lägsta priser. - - - - - -

Telefon
Filialen

48
233

Brandts Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173.

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

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

stående bad cch behandlingar.
Hel inackorderingar till moderata priser.

För timmerdrivningen
fordras rejäla doningar. Sådana till

verkas hos undertecknad.
Snabb leverans. Humana priser!

Skriv, ring eller gör ett besök!

C. F. Carlsson, Åfydonsfabrik, Or sa
_____Tei. 188. Bost. Holen 15 B._____

Den ständigt
ökade omsättning å vårt kaffe

Specialblandning
är bästa beviset på dess goda 
kvalité. Prova det och vi ga- 
rentera att ni blir belåten.

BENGTSSONS  - ORSA

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

Rikst. 17 och 115.

Rengöring av Cyklar
E. HELLSTRÖMS REPARATIONS- 
Tel. 217. VERKSTAD. Tel. 217.

YRKESSKOLORNA I ORSA.
(Forts, från sid. IS.)

övriga omkostnader. Även till kurser i 
vävning ha kommunalfullmäktige på 
initiativ av hembygdsföreningen ansla
git medel och sådana komma under vå
ren att hållas fyra st., tv å l Hansjö, en 
i Kallmora och en i Skattungbyn.

Det har mycket, undrats över, varför 
ej några kurser i jordbruksämnen an
ordnats, då ju doek jordbruket väl får 
anses som ortens huvudnäring. BVr- 
klaringen ligger däri, att denna form av 
yrkesskolor, som stå. under Skolöversty
relsens överinseende enligt riksdagens 
beslut endast äro avsedda tor handel, 
hantverk, industri och husligt arbete. 
Lantbruksundervi ningen däremot hand- 
havcs av Lantbruksstyrelsen genom lant
mannaskolor och upplysningskurser a.v 
olika slag.

Som synes har även i Orsa med de be
gränsade möjligheter för anordnandet 
av yrkeskurser, som stå till buds, åt
skilligt kunnat göras för att bereda till
fälle till teoretisk och praktisk utbilcL- 
ning inom olika yrken. Det är ock nöd
vändigt att Orsa. därvid söker följa med 
sin tid, så att icke, när som vi hoppas 
normala tider åter inträda inom närings
livet, den nya generationen i Orsa. skall 
behöva känna sig alltför mycket handi- 
capad a,v dem, som haft större möjlig
heter i den vägen. Och bättre kan sä
kert en arbetslös ungdom ieke använda 
sin nödtvungnä ledighet än att förvär
va sig nyttiga kunskaper och färdighe
ter, T .J. H.

SLIPSTENSLOPPET.
(forts, från sid. 13).

ringspris för lag ur 5 :e och 6 :e kl. och 3 
vandringspris för lag ur 3 :e oeb 4 :e 
klasserna.. Vardera laget skulle bestå av 
3 pojkar och 2 flickor, och den samman
lagda tiden var utslagsgivande. 

Resultaten blevo:
Lagpristävlingen för femte och sjätte 

klasserna. 2,5 km.
1. Nederberga folkskola, 61.06;
2. Stackmora folkskola., 71.02;
3. Han-sjö 6 :e klass, 71.24;
4. Kallmora folkskola, 71.50;
5. Kårgärde folkskola, 73.24 ;
6. Åberga folkskola, 74.52;
7. Hansjö 5 :e klass, 75.21;
■8. Kyrkbyns 6:e klass, 75.41;
9. Kyrkbyns kl. 5 — 6, 78.31;

10. Kyrkbyns 5:e klass, 85.10;
11. Torrvåls folkskola, 86.26.

Lagpristävlingen . för tredje och fjärde 
klaéserna. 2 km.

1. Nederberga folkskola, 64.56;
2. Stadkmora folkskola, 71.01;
3. Kårgärde folkskola, 72.32;
4. Hansjö folkskola, 75.32;
5. Stenbergs folkskola, 76.01;
6. Kyrkbyns fjärde klass, 76.54';
7. Torrvåls folkskola, 77.42;
8. Kyrkbyns kl. 3 — 4, 89.55.

Även resultaten vid dessa tävlingar 
måste ses mot bakgrunden av det vår
lika vädret, som gjorde föret föga be
hagligt.

P © r m 3 n © n t - o n d u l e r a
Eder till påsk!

GÖTA LILJAS DAMFRISERING
Telefon 67.

M m  [irnmm
Telefon 189.

Svagdrieka å 5- ocb 10-liters glasflaskor. 
Läskedrycker och Vichjvatten.

Vi utföra alla slags^^^
M Å L N I N G S A R B E T E N ^ 8
Anlita den utbildade fackmannen!
Möbel målning’ i Dala-stil!

Orsa Lackeringsverkstad
Lokal: Godtemplarhuiset. Tel. 265.

P å s k - K o r t
. och övriga artiklar för påsken.

Orsa Tobaks- I  P a p p a rs h a n d e L
LIKSIDIGA 
SATINTÄCKEN 
12.— .

Petterssons
Vid köp av cyklar

vänd Eder till undertecknad. 
Försäljare av Husefvarna, Sivalan och 

Orsa cyklar.

H a r a l d  E rik sson
____________Telefon Orsa 156.______ __

Lindängets Pensionat
__________REKOMMENDERAS._________

Ere/ ins  K onditori
Telefon 27 — Fryksås 255 b. 

TURISTSTUGAiN I FRYKSÅS 
öppen alla dagar för konditoriservering'.

B e r g l u n d s  K o n d i t o r i
utför

BESTÄLLNINGAR av olika slag, 
tårtor och efterrätter efter behag 

Telefon 66.

K. I. DAHL - Orsa
Gam-, Trikå- & Damkonfektfcm.

Platsens äldsta och i sortiment största 
specialaffär i :

Bomulls-, Lin-, Gloriagam.
Sol- och tvättäkta.

K of t- o. J umpsrsgamer i Yile o. Silke. 
Klädningar i alla prislägen o. kval. 

fr. kr. 7: —.
Städrookar, kulörta ooh vita, kr. 3 :90. 
Korsetter ooh Korseletter, .Underkläder 

och Strumpor m. inf.
Dam- o. Barn koftor samt 'Gesströjor 

REALISERAS.
Alltid Nyheter. Humana priser.
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D E T V A R  EN GÅNG. Pristävlingarna i julnumret.

Det var en gång en förläggare, som 
skulle ge ut en ny lärobok. Hur många 
gånger händer inte det egentligen! Men 
nu skulle det bli något alldeles extra — 
som varje ny lärobok ju är ämnad att 
bli. Den skulle vara illustrerad. Men 
det skulle bli något alldeles extra där
vidlag också. De gamla historieböcker
na ( ty det var en historia, som skulle 
se dagens ljus) hade alla ungefär lika 

Jhlder: kvinnan som mal på handkvarn, 
fpustav Vasa, slagordningen vid Breiten- 
feld o. s. v. Nej, nu skulle det bli rik
tigt roliga bilder, ritade av en duktig 
artist.

Men hur det var så måtte bilderna ha 
gjorts före läroboken eller också mena
de artisten att det skulle bli något 
alldeles, alldeles extra med gubbarna i 
boken. När förläggaren fick bilderna 
tyckte han de var bra. Han gjorde 
ungefär som redaktörer bruka göra: 
tittar mest på själva utförandet. Men 
när författaren fick se alstren av konst
nären blev han förtvivlad. Ty författa,- 
ren tittade också, på vad gubbarna, före
ställde. Och då upptäckte han de mest 
fasaväekande saker: på en del bilder 
fanns det föremål, som absolut inte 
fanns förr i tiden.

Där stod de nu. Boken skulle ut — 
sa förläggaren. Boken skulle yara illu
strerad —  sa författaren. Här är bil
derna, —  sa konstnären. Det går inte 
— sa författaren. V i måste ha nya bil
der, som hör ihop med innehållet. Det 
har vi inte råd med — sa förläggaren. 
Inte i tider som dessa.

Då var det som Skoltidningen ingrep. 
Ge oss bilderna! V i ska se efter om 
våra skolbarn begriper de här bilderna. 
D. v. s. om de kan upptäcka felen.

Här har ni bilderna nu. Det är fyra 
och de äro från olika tider. V i tar de 
här fyra som prov först, få se hur det 
går. Efterlysningar bruka ju ibland 
vara förenade med löften om belöning. 
Så är det också nu. Alltså tar vi en

P r i s t ä v l i n g .
Ta reda på felaktigheterna i bilderna. 

Skriv sedan upp felen på varje bild på 
ett papper. Skicka , in det papperet till 
Orsa Skoltidning, Orsa, före den 10 april. 
Skriv också upp ditt eget namn och 
skolan, som du går i.

Följande priser vinka för dem som ha
de flesta rätt. Ha flera lika bra lös
ningar, så får väl lotten avgöra.

1 :a pris En ordentlig kompass.
2 :a » En stilig ficklampa,
3 :e » Ett fint munspel.
4 :e » En bok: Katten Måns även

tyr av Torborg Dahllöf.
Den skola, som har de flesta rätt i 

förhållande till barnantalet, får också 
ett pris: En ståtlig, inramad tavla,
»Gravsättning under vikingatiden», må
lad av Olle Hjortzberg och skänkt av 
P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stock
holm.

Sångerna,.
Det var inte så värst många som skic

kade in lösningar på pristävlingen med 
sångerna. Ett hundratal var det ju i 
alla fall, men flera borde det ha kunnat 
vara.

Följande fingo de fina prisen:
Första pris, ett par skidor, Sigrid 

Olsson, Kyrkbyn.
Andra pris, ett par skridskor, Ingrid 

Hiller, Kyrkbyn.
Tredje pris, Livräddningssällskapets 

åi’sskrift, Gun Ferlander, Kyrkbyn.
Fjärde pris, På skidor 1932, Sven 

Bruks, Vångsgärde.
Femte pris, På skidor 1931, Gunhild 

Persson, Skattungbyn.
Lagpriset, en ståtlig, inramad tavla, 

»Slaget vid Liitzen», erövrades av klass 
6 A i Kyrkbyn.

Korsordet.
Första öppnade rätta lösningen liade 

insänts av Henry Westin, vilken erhöll 
en trevlig bok som pris.

KRIA OM KON.
En tioårig skolgosse skrev en gång föl

jande uppsats om kon :
Kon är ett däggdjur ocli ett husdjur. 

Ilon har sex sidor: höger och vänster,
fram och bak, ryggsida och- buksida, Över
allt är hon överdragen av läder. Baktill har 
hon en svans, på vilken hänger en tofs. 
Med den jagar hon flugorna, så att de inte 
ialla i mjölken. Framtill är huvudet, så 
att hornen kunna växa på det och för att 
munnen ska få plats. Hornen användes 
till att stångas med, munnen till att böla 
•med.

Under kon hänger mjölken. När män
niskorna draga, kommer den u t ; det blir 
aldrig slut på mjölken.

Kon har ett fint luktsinne. lMan luktar 
henne på lång väg. Diet är kon, som gör 
den fina lantluften.

Mannen till kon är oxen. Han ser ut som 
kon, men han har ingen mjölk. Därför är 
han intet däggdjur. Oxe är ett skällsord. 
Kon får varje gång en kalv. Varför hom inte 
får många, vet jag inte.

Kalven lever av att dia. Kon lever av 
gräs, potatisskal och smörblommor. När 
fodret är gott, gör kon god mjölk; är det 
ont, gör kon ond mjölk, och när det åskar, 
blir mjölken sur.

Kon äter bara litet mat. När hon har 
ätit, äter hon om, den igen, tills hon bib
in ätt. (Lth.

ORSA SKOLTIDNING
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Ät. 3 liven ansvarig utg.)
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