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OBSA SKOLTIDNING.

DUKTIG ORSABO I AMERIKA

”I dag är det 20 år på dagen, sedan 
min bror Emil for till Amerika”, säger herr 
Oskar Nygårdhs i Hansjö, också han skick
lig träsnidare, då vi den 1 maj be honom 
berätta något om Emil Janel, den beröm
de träskulptören i San Francisco.

Emil Jansson, som konstnären hette, 
medan han var i Orsa, föddes 1897 och 
visade redan i småskolan, ja , ännu tidiga
re, konstnärliga anlag. När kamraterna 
stojade och lekte, satt han vanligen för 
sig själv och täljde en häst eller något 
annat djur ur ett trästycke. Redan då 
han slutade folkskolan, var hans träfigu
rer sa skickligt gjorda, att man anade den 
blivande mästaren.

När Emil Jansson sedermera gav sig ut 
på skogs- och flottnings arbete, använde 
han varje ledig stund till att skära ”gub
bar” eller teckna. Nu var det mest män
niskor, som han avbildade. Tre figurer i 
veckan var vanligt, men så steg han också 
upp på morgonen före alla andra i kojan 
för -att utöva sin kära hobby och fortsatte 
sedan frukost, middag -och kväll.

Pengar måtte ha betytt bra litet för vår 
gode Emil. För det mesta skänkte han 
bort sina ”gubbar”. Först 1914 gick en 
”gumma” till Hälsingland för — en krona. 
Nu lär en skulptur av Emil Janel betalas 
med omkring 5,000 kr. Så småningom 
ökade J .  priset, men ibland var det också 
köparna, som gjorde det. En gång ville 
gamle veterinär Frödin köpa en skulptur 
och frågade efter priset. J .  tyckte, att

en sådan karl hade råd att betala och 
drog till med 25 kr. men fick det något 
oväntade svaret: ”Det är för billigt. Fem- 
ti kronor ska du ha.”

När man betraktar J : s  verk. från bör
jan av 20-talet, blir man förvånad över 
säkerheten och självständigheten i utfö
randet. Ansikte, händer, hållning, kläder, 
allt är återgivet på ett sätt, som visar, 
att J .  ägde ovanligt stor människokänne
dom och iakttagelseförmåga. Hans skarpa 
öga fångade ett ”offer” på någon minut, 
och vid lämpligt tillfälle kunde han sedan 
ur minnet med säker hand skära ut figuren 
i trä. Vilken fröjd att se sådana händer 
arbeta! I Amerika har man filmat Emil

Janel under hans arbete, och denna film 
har gått som förspel på olika håll även 
i Sverige. När få  vi se -den i Orsa?

Att också J : s  tidigare konstverk upp
skattades visades bl. a., då han deltog i en 
pristävlan för träskulptörer, som 1921 an
ordnades av en veckotidning. Bland 250 
deltagare blev J . och en person från Hall- 
stahammar segrare och fingo 75 kr. var. 
Prisdomarna i ifrågavarande pressalster 
måtte emellertid ha haft den konstnärliga 
intuitionen långt mera utvecklad än he
derligheten. Skulpturen, som tidningen 
lovat återsända, väntar nämligen Emil 
Janel på än i dag. Månne kontrasterna 
fascinerade alltför mycket? Mannen från 
Hallstahammar deltog med en skulptur be
nämnd ”Andakt” (en gumma läsande bi

Em il Janel från Hansjö.

beln) och vår orsabo med —  ”E tt kort
spel argäng”.

Eftersom det var i Amerika Janel blev 
upptäckt och erkänd som stor konstnär, 
kan det vara av intresse att se, vad ame
rikanarna själva ha att säga om honom. 
En -av hans bekanta från ungdomsåren här 
i Orsa, Erik Forslund, har följt Janels 
öden där ute i det stora landet. Han har 
till vår tidnings förfogande ställt en del 
urklipp ur amerikanska tidningar från t i 
den för Janels genombrott. Det tycks ha 
varit år 1930, och från det året och det 
följande härstamma de flesta artiklarna.

Janels första tid i Amerika var ingen 
dans på rosor. Tidningen San Francisco 
Chronicle skriver därom:

”Janel kom till Amerika 1924 och steg 
i land i Halifax. En arbetsförmedling lo
vade honom och andra svenskar arbete i 
canadensiska timmerhuggarläger, där det 
skulle finnas många skandinaver. De tving
ades underskriva ett kontrakt, som de 
inte kunde läsa, men J .  listade ut, att det

Elektriska spisar, kokplattor, kylskåp och armatur ERIK A N D E R S S O N
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gällde för sex månaders anställning och 
ändrade till en månad. Vid framkomsten 
till bestämmelseorten fanns där inga lands
män, och Janel fick ingen lön för den 
månad, han arbetade där. Senare reste 
han till Vancouver och stannade där i två 
år. Under denna tid lyckades han sälja 
en och annan skulptur och drog sig nätt 
och jäm t fram. Han kom till San Fran
cisco 1929. Vid sidan om sitt träsnidande 
spelade han dragspel vid amatörföreställ
ningar på en teater. Att dra åt svång- 
remmen ett par hål i stället för att äta 
ett mål mat är ingen ny erfarenhet för 
honom.”

Det var i San Francisco som det äntli
gen vände sig för Janel. En rik konst
handlare och konstkännare, Georg T. 
Marsch såg snillegnistan i artistens skulp
turer och tog sig an honom, och därmed 
var Janels lycka gjord. E 11 stor konst- 
tidskrift, California Arts and Architecture, 
ägnade en lång illustrerad artikel åt Janel 
och hans konst i juli 1930, och ett stort 
konstgalleri i Los Angeles öppnade i de
cember samma år sina lokaler för en se
paratutställning av hans arbeten.

I San Francisco besökte Janel för första 
gången i sitt liv en konstskola, men det 
dröjde inte länge, förrän läraren skickade 
i väg honom med beskedet, att han själv 
behövde ta lektioner av Janel.

Ur den förut nämnda artikeln i Cali
fornia Arts and Architecture hämta vi 
följande om en träskulptörs svårigheter 
och Janels teknik.

”Träskulptörens uppgift är svårare än 
de flesta andra konstnärers. En diktare 
kan stryka och ändra om sitt poem eller 
sin novell, som han finner för gott, en 
tecknare har alltid ett radergummi till 
hands, skulptören har litet extra lera att 
smeta på, och målaren har alltid färg 
att tillgå, men träsnidaren saknar liknande 
hjälpmedel. Om hans hand skulle slinta 
det allra minsta, om han skulle taga ett 
misslyckat snitt, då kan ej skadan repa
reras. Men Janels hand slinter sällan. 
Han fångar en intressant, pittoresk typ i 
sitt minne, går hem, flyttar bilden i h jä r
nan över till ett trästycke och skär sedan 
bort från detsamma allt som ej tillhör

bilden. Så enkel är hans teknik.”
Det dröjde tydligen inemot ett år innan 

konstnären Janel blev känd bland sina 
egna landsmän i Amerika. Detta berodde 
på att Janel själv tydligen behållit sin 
svenska blygsamhet. Han upptäcktes av 
amerikanare, och sådana skrevo om honom 
i sina egna tidningar. De kallade honom 
ibland norrman och ibland kanadensare, 
och Janel själv var för blyg att be dem 
rätta misstaget.

Som ett exempel på vilken oerhörd upp
märksamhet Janels arbeten väckt i Ame
rika efter genombrottet ta vi ett utdrag

A. KO CKS
RAK- & F R I S É R S A L O N G  

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

I S E G E R S  Skoaffär
får Ni kvalitetsvaror 
till låga priser.

Orsa, Tel. 232

ur en artikel i Okland Tribune för den 27 
april 1941.

”Sin första stora framgång som färdig 
konstnär hade Janel på utställningen i 
De Young Museum i San Francisco år 
1932, då han visade 120 skulpturer. Denna 
utställning måste utsträckas över en tid 
av tre veckor på grund av den stora pu
bliktillströmningen. Strax efteråt kommo 
inbjudningar att utställa på andra plat
ser. Hans arbeten ha visats i Chicagos och 
Br-ooklyns muséer, i Stendahl Galleries, 
Los Angeles, i Legion of Honor, San 
Francisco och i många andra både privata 
och offentliga -konstgallerier runt om i lan
det. — E tt mycket uppmärksammat arbete 
är en kristusbild, som han gjort för Ka
tolska kyrkan i Hayward. — Två studier 
av den framstående skådespelaren George 
Arliss skar han ur minnet efter att ha sett 
honom i filmerna ”Old English” och ”Dis- 
raeli”. Mr Arliss var mycket nöjd med 
dem. Han köpte båda och beställde y tter
ligare två.”

Att kritikerna vunnits helt av den enkle 
dalaynglingens konst framgår av sådana 
uttryck som: ”Hans skulpturer äro obe
tydliga till storleken men stora till inne
hållet.” — ”Det liv och den rörlighet han 
förlänar sina figurer är utomordentligt.” 
— ”Han visar en förunderlig skicklighet i 
sina skulpturer och en smidig uttrycks
fullhet, som är karaktäristisk för honom.” 
En kvinnlig kritiker kallar honom ”en 
skulptör av Guds nåde”.

Som avslutning anföres vad en medar
betare i den svenskspråkiga amerikanska 
tidningen Westkusten skriver efter ett 
besök hos konstnären:

”Det bästa av allt är att Janel, olik 
många som kommit i åtnjutande av fram
gång, ej tror sig vara färdig vad sin 
konst beträffar. Han söker alltjämt skär
pa sin iakttagelseförmåga för att kunna 
lägga alltmer av människans själsliv, hen
nes lidelser, hopp och drömmar j de hen 
nes drag, som han avbildar. Så sade han, 
när jag  lämnade honom, medan han fort
satte att mejsla ut det drömmande halvt 
melankoliska ansiktet av en gammal fiol
spelare, som han sett i Dalarna någon 
gång för kanske tjugo år sedan.”

A. Rosén och E. Bjarling.
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SKOGSPRAKTIKANTEN
S k o g v a k ta r e  Per E ricson  i Orsa 

har m ån ga ro lig a  m innen  att b erä tta  
irån  sin  v erk sam h ets tid . S ko ltid n in 
gen  har fått lö ft e  om  att få  p u b licera  
några, o ch  b ör jan  g ö r es  i d etta  num 
m er m ed  "en v erk lig t  sann h istoria , 
som  in te är på n ågot v is u p p d ik tad " .

Kalle var från huvudstaden. I Norra 
Latin hade han gått. Men det hade snart 
blivit uppenbart, att något läshuvud ej 
fanns som överstycke på den i allt övrigt 
välutvecklade och om en kraftig fysik 
vittnande kroppshyddan. Inom något 
praktiskt värv måste Kalles framtid läg
gas, och av vissa anledningar låg skogs- 
maiinabanan närmast till hands.

Då Kalles fader bland sina bekantska
per även kunde räkna en större finans
man och huvuddelägare i ett av våra 
mera framträdande industriella företag, 
mötte det inga svårigheter att få sonen 
placerad vid storbolagens avverkningar 
uppe i dalaskogarna.

Därav kom det sig, att skogvaktare 
Pettersson en dag uppringdes av skogs- 
förvaltaren och anmodades att inställa sig 
vid stockholmstågets ankomst och där 
omhändertaga en med ett högadligt namn 
begåvad yngling, som skulle handledas i' 
den ibland rätt tillkrånglade skogstekno- 
logien. Bara namnets klang gjorde P. 
ganska betänksam inför fostrar uppgiften.

Tåget kom. Bland resandena upptäck
tes en yngre sportklädd herre, som utan 
tvivel var den för P. avsedde följeslaga
ren. Sedan övlig presentation undanstö
kats, anträddes färden via skogvaktarbo- 
staden till P :s högkvarter under vinterns 
drivningar, en skogsstation belägen i 
norra delen av Orsa sockens utskogar. 
Utan vidare äventyr nåddes resans slut
mål, Dovänget.

Det blev morgon den första dagen där
uppe i storskogen. Huggare och körare 
höllo ännu på med sina inkvarterings - 
sysslor. Skogvaktare P. fick därför tid att 
följd av sin stövare se sig om ett tag i 
markerna, och snart klingade ett ekande 
hardrev bland bergen. Nyfiken kom Kalle 
springande. Han saknade ingalunda vet
girighetens viktiga dygd, då det gällde 
områden, som intresserade honom. Nu 
tänkte han ta tillfället i akt för att få 
se, hur det gick till att skjuta en hare. 
P. var naturligtvis ej vidare tilltalad av 
sällskapet just då. Kalle kunde omöjligt 
hålla sig tyst. Han såg harar i varje 
buske och manade oupphörligt P. att 
skjuta. Efter en skarp tillrättavisning 
åtföljd av order att hålla sig droppstilla 
minst tre meter bakom P :s  rygg blev jä -  
garadepten lugnare. Drevet närmade sig 
hastigt ett av jägaren med sällskap intaget 
pass. Pang! Där låg haren.

”En enkel sak dä’ där”, menade Kalle.
”J a  visst”, sade P. ”Bara man lagar så, 

att man får haren inom skotthåll, och man 
är någorlunda säker på hand, är det ingen 
konst alls”.

Nu hade Kalle sin uppgift klar. Han 
skulle bli jägare. Hade han bara haft en

Åk ej utan lykta!

e lo c ij? e i> lv rh tc fr

i stor sortering hos

Nya Järnhandeln, tel. 252

bössa, skulle hararna däruppe haft sina 
liv hängande på en ganska tunn tråd. 
Skogvaktaren var emellertid den ende, 
som hade skjutvapen. Och Kalles alla 
försök till övertalningar angående bösslån 
studsade mot P :s omedgörligt hårda sinne. 
”En jägare lånar aldrig bort sin bössa, 
enär det för all framtid förstör ja k t
lyckan”, förklarade P.

En kväll, då Kalle med outtröttlig en
vishet och ohejdad fantasi kom med det 
ena förslaget efter det andra angående 
något sätt att utan skjutvapen bringa en 
hare om livet, blev skogvaktaren smått 
utledsen på det ständiga idisslandet och 
beslöt att dämpa diskussionen.

”Här uppe, där det är så kallt som tretti 
grader och lite till ibland, kan det gå för 
sig att skaffa harstek både enkelt och bil
ligt”, sade P.

Kalle blev idel öra. Han riktigt darra
de av iver inför det väntade uppslaget.

”Hade vi bara en cykellykta, avsedd för 
karbid, vore saken lätt.”

”Cykellykta???” Till detta hjälpmedel 
hade aldrig Kalles fantasi sträckt sig, och 
han formligen våndades, innan han fick 
höra fångstsättets detaljer.

”Jo ”, fortsatte P., ”man letar på en plats 
i skogen, där det är gott om harspår. 
Sedan lampan försetts med karbid och 
vatten, tändes den och ställes efter mörk
rets inbrott på en liten upphöjning på en 
öppen plats. När så traktens harar ser 
skenet, komma de framhoppande och 
stirra på det för dem vidunderliga ljuset. 
Följden härav blir en så stark tåreflod 
ur deras ögon, att det bildas en kompakt 
ispelare mellan marken och harens huvud. 
Fram  på morgonsidan har isbildningen 
nått en sådan mäktighet, att haren inte 
kan komma ur fläcken. Då är det en 
enkel sak att förpassa honom till sällare

— Ja, men så är den också köpt hos AUG. LARSSON. Du bör 
alltid titta först hos honom. Dom har alltid "flotta" nyheter både 
för herrar och damer.
Kvalitéerna äro alltid de högsta, som gå att anskaffa.

o s

AUG. LARSSON, ORSA M anufaktur • D am kappor 
H errek ip ering  - Telefon 21
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jaktmarker, hugga loss kräket från is
tappen och stoppa det i jaktväskan”.

”Men är det verkligt”, undrade Kalle.
”Jojom en”, sade P. ”Jag  fångade på 

det viset en kall vinter så många harar, 
att deras skinn räckte till en fruntim- 
merspäls. Och det underliga med dessa 
skinn är, att de fortfarande byta färg efter 
årstiden. Orsaken till detta egendomliga 
fenomen har ännu ej på vetenskaplig väg 
kunnat utredas. Men gåtans lösning 
avancerar, ty jag skickade i fjo l ett skinn 
för undersökning till en av vårt lands för
nämsta zoologer, vilken nu håller på att 
skriva en doktorsavhandling om harskin- 
nens färgförändring. Denna i den zoolo
giska litteraturen hittills okända färg- 
periodicitet hos harskinnspälsar tillskri
ver jag för min del den genom fångstsät
tet skeende och sakta förlöpande avkyl- 
ningen av hararnas främre hjärnhalva, 
under det att hjärnans bakre del jämte 
förlängda märgen uppehåller lårens och 
bakbenens fulla vitalitet ända till dess 
den hastiga exekutionen äger rum”.

Kalles hjärna var nära att komma i 
olag efter avhörandet av så mycken vis
dom, och P :s auktoritet steg ohejdat efter 
föredraget. Det kunde ej finnas ett uns 
av tvivel på vad denne erfarne jägare ha
de prövat. Och då skogvaktaren därtill 
utlovade att vid lämpligt tillfälle demon
strera den omtalade pälskappan, var Kalle 
absolut på det klara med, att fångstsättet 
av honom snarast skulle praktiseras.

I skogen fick Kalle göra sällskap med

några av de mera erfarna avmätarna. Då 
han efter någon vecka själv ansåg sig 
fullärd, lät skogvaktaren honom få ett 
par huggarlag, åt vilka apteringen av 
honom skulle ombesörjas. Skogvaktare 
P. hade mycket arbete, varför Kalle fick 
sköta sig själv, helst som timret från hans 
avmätning befanns vara utan större ska
vanker. Så  en dag kom skogvaktaren för 
att tillse huggningen på den trakt, där 
Kalle hade sitt arbetsfält. P. stannade 
bakom en torrfura och såg sig omkring. 
Huggarna fällde, barkade och avsågade 
virket i olika sortiment. Någon aptering 
av Kalle syntes ej förekomma. Snart 
förstod skogvaktaren. Kalle hade' kom
mit underfund med, att timmerhuggarna 
voro mera lämpade för timmeraptering än 
han själv, och så hade han gjort upp med 
dem, att de skulle kapa virket så, som 
det tycktes dem lämpligast. Kalle hade 
sedan bara att hugga in sitt apterings- 
märke i de redan avsågade stockarna. 
Tillvägagångssättet röjde onekligen en 
viss organisationsförmåga, och om Kalles 
färdighet i timmeraptering ej blev så stor, 
så var den energi, varmed märkena an- 
bragtes, desto större. De voro korrekt 
inslagna och till vederbörligt djup.

Julen kom, och var och en reste hem 
till sitt. Även så Kalle. Till julpresent 
fick han av skogvaktaren tre harar. 
Hemkommen till huvudstaden dukade 
Kalle säkert upp fantasifyllda historier 
om huru han med tillhjälp av skogvak
tarens lånfångna bössa och hund under

strapatsrika jakter avlivat de hemförda 
vitulliga djuren. Fam iljen ansåg det som 
en given sak, att en som visat så 
framstående anlag för jakt, borde komma 
i åtnjutande av uppmuntran, varför en 
dubbelbössa högtidligen överlämnades till 
Kalle såsom julklapp.

Efter nyårshelgen gick färden åter till 
storskogen. Skogvaktare Pettersson och 
Kalle voro i sällskap. Under vägen om
talade Kalle, att han utom bössan med
tagit en finfin cykellykta, så nu skulle 
det bli harfångst av. Skogvaktaren hajade 
nästan till inför denna upplysning. Den 
där harfångstmetoden kunde gott ha va
rit onämnd. Nu började det se kritiskt 
ut, om hans anseende som trovärdig man 
skulle kunna bibehållas. Säkrast var 
emellertid att hålla god min så länge det 
gick.

Framkomna till skogsstationen blev 
Kalles första åtgärd att leta fram cykel
lyktan. De skarpa ljusreflexerna från 
den fördömda plåtprodukten stack som 
sylar i skogvaktarens ögon. P. måste 
dock bemästra sin upprördhet, när Kalle 
strålande höll upp den blänkande tinges
ten för närmare skärskådande och tyd
ligen väntade densammas lämplighetsför- 
klaring. Kylan var nära trettio grader, 
så P :s utsikter att reda upp situationen 
voro i det närmaste lika med noll. Den 
där pojken hade han tydligen fått på hal
sen för gamla synders skull. Kalle gick 
fram till spisen och begynte tändnings- 
proceduren. Men hur han än skruvade

Sommarens mest populära ytterplagg
ha vi ännu i god sortering, t. ex.

kvalitetsrocken av poplin i trenchcoatmodell eller 
engelska flygvapnets modell samt den vanliga 
gummirocken från kr. 39:-.

Stramar kragen
för att den krympt - då kommer Ni att bli belåten med en av våra skjortor, 
som passar perfekt även sedan den blivit tvättad åtskilliga gånger.

OBS!
Den 4, 5, 7 och 8 augusti kom
ma vi att realisera kostymer, 
blazers, vinleröverrockar, skjor
tor, slipsar m. m. samt damkap
por såväl vinter som sommar, 
swaggers, biazers och dräkter.
Se vidare annons i Mora Tid
ning och Dala-Demokraten.

Moderna sommarslipsar ännu i  god sortering.
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och mixtrade, nekade strålkastaren att 
giva ljus. Allt efter som Kalle mörknade, 
ljusnade Pettersson både u t- och invän
digt, och när vatten allt livligare började 
tillra ur lyktans bottenparti, blevo de bå
das känslostämningar helt omkastade. 
Skogvaktaren bad att få se, om det var 
något fel på klenoden. Härligt, härligt 
majsol ler . . . Vattnet, som Kalle fyllt 
på vid provningen i Stockholm, var ej ur
tappat, och under resan hade lyktan fru
sit sönder. Det var med humöret på 
högsta strecket som P. utan samvetsbe
tänkligheter kunde förklara, att en givan
de harfångst måste ställas på framtiden. 
De beklaganden, som P. framförde, ökade 
i alla fall betänkligt hans gamla skuld
börda.

En tröst i Kalles bedrövelse var dock 
j ulklappsbössan.

Redan nästa dag gjorde sig Kalle i ord
ning för jakt. Den allra bästa spårsnö 
hade fallit under natten. Efter en del 
goda råd av P. bar det av för den ny
vordne jägaren. Efter en stund kom han 
dock tillbaka och talade om att han funnit 
ett harspår men att det visade sig svårt 
att lista ut, vart haren hade sprungit. Nu 
fick P. på nytt pröva på lärarens kall.

”Om du ser ett harspår, så rita en lik— 
bent triangel omkring fyra varandra när
stående spårstämplar, och det skall i 
nittionio fall av hundra befinnas, att ha
ren sprungit åt det håll, där basen i tr i
angeln är belägen”, sade P. och drog med 
fingret upp några förtydligande streck på 
den lindrigt rena bordskivan. Det där

med den välkända geometriska figuren 
var ju  i hög grad klarläggande, och Kalle 
spände fort på skidorna och susade till 
harspåret. Efter ett par timmar var han 
åter i kojan.

”Nå, hur gick det med jakten”, sporde 
Pettersson.

”Jo , nog sköt jag ett skott, där jag 
tyckte det satt en hare under en buske, 
men när jag gick dit och sökte under gre
narna, fanns det ingenting där. Så det 
var nog bara en synvilla.”

Skogvaktaren fick nu syn på den över 
Kalles axel hängande bössan och blev 
nästan blek av förvåning.

”Men hur i alla dar har du skjutit, 
Kalle? Det är en blåsa som ett hönsägg 
på högra bösspipan. Du gick väl aldrig 
och ritade trianglar med bösspipan?”

” Jo, jag var väl tvungen att ibland se 
efter, åt vilket håll haren hade sprungit, 
och då hade jag ju  inget annat att rita 
med”, menade Kalle.

Det gick kalla kårar efter ryggen på 
skogvaktaren. Pojken hade ju  rent av 
kunnat skjuta sig fördärvad. Inte hade 
P. tänkt sig sådana konsekvenser av sin 
undervisning.

”Vi få vara glada bägge två, att olyckan 
inte blev värre än ett hönsägg på din 
bösspipa”, sade P. ”Du bör dock under 
dina kommande jakter lägga på minnet, 
att bössan är ett mycket speciellt, endast 
för skottlossning avsett instrument, och 
för i skogen nödiga spårsnöteckningar 
brukar kvistar i vanligaste fall stå rik
ligt till buds”.

Kalle tänkte dock mindre på den fara 
han lupit än på bössans vittnesbörd om 
ägarens jägaregenskaper. Geväret i dess 
nuvarande skick syntes honom utgöra ett 
allt för talande bevis för, att han var en 
klåpare i yrket. E tt par nya pipor måste 
anskaffas. Men hur får medel till dessa? 
I proviantmagasinet tog Kalle sina förnö
denheter på räkning. Bolaget hade dock 
inte tänkt sig behovet av gevärspipors 
införlivande med lagret. De kontanter, 
som Kalle medfört till reskassa, voro slut, 
och att redan första veckan skriva hem 
till föräldrarna efter pengar kunde knap
past gå för sig. Goda råd voro här av 
nöden.

”Kunde jag inte få proviantera mig till 
ett par nya bösspipor? Det kunde väl 
skrivas upp amerikanskt fläsk i min mot
bok till ett mot pipanskaffningen sva
rande belopp”, menade Kalle.

”Förslaget är nog inte så dumt”, sade 
P., ”men det ser kanske väl kraftigt ut att 
redan första veckan ha inmundigat fem
ton kilo fläsk. Du kan ju  låta fördela 
beloppet på både ärter och fläsk och så 
motivera den riktiga proviantuttagningen 
med att din namnsdag, Karldagen, ford
rade anordnadet av en festmåltid för hela 
koj laget. Detta synes mig vara det enda 
sätt, på vilket både bössan och skytteäran 
kan räddas”.

Sagt och gjort. Kalle fick på så sätt 
de åstundade gevärspiporna.

Jaktlusten hade emellertid efter inter
mezzot svalnat högst betydligt.

P. E— n.

( S f y i l v  ( 5 ^

byggmästare!
Hedlunds-system

— ett monteringssystem i särklass.

Högsta vinsten i Barnens 
Dags Tombola är en sport
stuga från Hedlunds.

- I - l e d /< s  h  Ct r  ä-vai-t e n  o e i  j  Cfttcin d  p 1 'i r d c J u l f  i  (I n  ci r  v ciLylL (I n n te< i i  I' V l l l lo r .  

civ uyiyi.LtysSnLnCfCU!! cj-enarn lu -v u  cL I g  ntc* v e t  i  t-tvitcLciL, teL. & ch

Hedlunds Trävaru  AB, Furuda
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ORSA SKOLTIDNING

M I N N E N

Jag besökte en kväll skolan, där jag sprun
git som barn. Det ena minnet efter det andra 
dök så tydligt fram. Hur annorlunda är inte 
skolsalen i dag mot för 26 år sedan. Nu är 
skolsalen målad i blå och ljusa färger och 
för övrigt moderniserad på olika sätt. Men 
vi skulle tala om minnen.

Det var på Anna Mårtenssons tid i Åberga 
skola det här var fråga om. På den tiden 
fanns varken elektriskt ljus eller andra be
kvämligheter. I taket hängde tre stora foto- 
genslampor med vita stora kupor. I hörnet 
vid dörren stod en stor kamin och vid sidan 
därom en stor vedlår, som vi barn staplade 
full med ved, ända långt upp på väggen. 
Längst ned i salen tronade det stora mate- 
rielskåpet intill väggen, så att en vrå upp
stod, och den vrån tjänade sitt särskilda 
ändamål. Det var nämligen skamvrån. Den 
besöktes nästan varje dag av bråkmakare. 
Fröken Mårtensson kunde konsten att fostra, 
och vi hade stor aktning för henne. Men vi 
darrade i knävecken, när vi skulle fram till 
svarta tavlan för provräkning. Vi var väl 
trimmade i kristendom, och när kyrkoherde 
Gabrielsson från Orsa var på besök, fick vi 
idel beröm. Lärarinnan gav sig aldrig, om 
vi ej kunde läxan. ”Läs på under rasten” 
var hennes paroll. Och vi läste i avkläd
ningsrummet, så det surrade som ett maski
neri. Så gick det som rinnande vatten un
der lektionen, och då sken hon som en sol.

Gymnastiken skulle ni ha varit med om. 
Den ägde rum under Guds fria himmel un
der alla årstiderna, vinter, vår och höst. Med 
alla de tjocka kläderna på marscherade vi 
runt den stora björken vid skolan under 
vintrarna. Sedan blev det armar uppåt 
sträck. Då ropade lärarinnan: ”Inga hjul!” 
Men det blev bara hjul av armarna på grund 
av de tjocka kläderna.

Sm åprat.
Ett fint och välskött samhälle

är Orsa. Det är nog alla orsabor färdiga att 
instämma i. Nu är det nog så, att det också 
har sina skönhetsfläckar. Jag tänker då inte 
på de mer eller mindre fula hus från tiden 
omkring sekelskiftet, som det finns ganska 
gott om i Orsa. Det gäller en sak, som är 
mycket lättare att komma tillrätta med. Jag 
har faktiskt inte sett fläckarna själv så bra, 
förrän utsocknes påpekat dem för mig. Man 
vänjer sig tyvärr också vid det fula.

För ett par år sedan träffade jag i Uppsala 
en studiekamrat, som berättade att han rest 
genom Orsa. ”Nå, vad tyckte du om sam
hället”, frågade jag och väntade att få höra 
idel lovord. Men därav blev intet. ”Nästa 
gång jag kommer till Orsa ska jag gå in i 
den där järnhandeln och låna en kratta och 
ta ihop lite skräp åt er på det där stations- 
torget”, sade han. Jag kände det som skulle

Städningen gick också enklare till då. Jag 
och en skolkamrat åtog oss den en höstter
min, och för det erhöll vi 24 kr. tillsammans, 
alltså 12 kr. var. För pengarna köpte jag ett 
par galoscher, som kostade 11 kr., och så 
hade jag 1 kr. kvar. Det var under förra 
kristiden, då allt var så dyrt. Arbeta skulle 
man, fast man var barn. Det hörde till. 
Skurningen skötte någon äldre om förstås.

Trädgårdsskötsel vac fröken Mårtenssons 
hobby. Vi fick varje år gräva och så var 
sitt lilla köksväxtland, rensa två gånger un
der sommaren och skörda på hösten. Åt 
detta var vi mycket glada.

Hon var lika älskad som aktad, trot%sitt 
enstöringsliv.

Ja, så blommar minnena kring skolan, 
precis som liljekonvaljerna blommar varje 
vår i lövdungarna däromkring.

K. M.

kallt vatten rinna utför ryggen. Men han 
fortsatte: ”Och på vägen fram mot kyrkan
var det långt, oslaget och halvtorrt gräs 
på sidorna om den asfalterade gatan, och här 
och där låg tomma gengassäckar och annat 
skräp. Vad är det för ett samhälle, där sånt 
får förekomma? Det kostar ju ingenting att 
snygga upp”, menade han. ”Men var du 
inte fram och såg Tingshusparken aittför 
kyrkan”, sade jag. ”Den är åtminstone väl
skött, och omkring kyrkan hålls alltid rent 
och snyggt”, försökte jag framhålla. Men dit 
hade han inte varit. Han hade bara gått 
från stationen halvvägs till kyrkan och så 
efter en tvärgata, där man ”försökt anlägga 
gräsmatta på en trottoar”. Där hade han 
gått fram och åter och retat upp sig över 
renhållningen, och han var långt ifrån impo
nerad över vårt samhälle.

I somras hade J. U. F. ett möte i Orsa, då 
det var mycket folk här. Bl. a. var det en 
bonde, som jag kände och som var hit och 
hämtade ett släktgårdsdiplom. Han frågade 
mig, varför vi hade avskrädeshögen mitt i 
samhället i Orsa. ”Menar du vid brandsta
tion?” sa jag. Nej, den hade han inte sett. 
”Gå från apoteket till kyrkan och titta i di
ket”, sa han. ”Ett sånt skräpigt landsvägs
dike kan du inte leta upp i hela vår socken 
hemma, allra minst i en by”, fortsatte han.

Nu har jag själv börjat se det där skrä
piga diket och andra skönhetsfläckar mer än 
förut. Många människor, som gör ett kort 
uppehåll mellan ett par tåg, får kanske inte 
se nånting annat och döma hela Orsa där
efter. Det brukar ju ofta gå så. Jag minns 
med vilken respekt jag reste genom Delsbo 
första gången. Jag väntade att möta slags
kämpar i varje vägkrök. Och där fanns ju 
bara trevliga och hyggliga människor. Man 
dömer lätt en hel socken efter ett enstaka 
undantagsfall.

Skulle inte vederbörande kunna ställa om, 
att vi fick en liten uppsnyggning då och då? 
Åtminstone en eller två gånger på året.

Och det finns nog flera ställen, där det 
också skulle behövas lite uppsnyggning.

Hans Petersons
B I L S K O L A

Tel. 242, Orsa

so m  <rev

”I3iltigi” ur blir dyri ur
om reparationerna bli många. Köp först 

som sist ett fullgott ur, det blir 
billigast i längden.

Vänd Eder till fackmannen! 
Köp uret hos

Urmakare

Gust. Helgeson

S K Å P - S Ä N G E N
klarar bäddproblemet när det är 
trångt om utrymmet.

Carl A. P e tte rss o n  - O rsa

S k o d o n

för alla väder och årstider. 

Största sortering hos

AB. Orsa Skomagasin
Orsa Tel. 37

På smörgåsen 

iill badstranden är

Å B E R G S
kall- och varmrökta skin
kor att rekommendera.

Sy handarbeten!
MATELASE, RYA, korsstyngs- 
broderier, samt många an
dra lätta trevliga arbeten 
finnas i stor sortering.

Hanna Månsson & Cro
Telefon 4
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ORSA SKOLTIDNING.

Nybyggnader och byggnader!
målade f ö r e  1935 tilldelas nu

O I l i l i D O
Nyligen liar Industrikommissionen meddelat de nya efterlängtade bestämmelserna 
för tilldelning av linolja och oljefärg. De innebära vissa avsevärda lättnader i ran
soneringen, framförallt beträffande utomhusmålning med oljefärg.
Därför kan ALCRO STUGFÄRG, färdigblandad med linolja, äter tillverkas Och finns 
nu i lager i 8 vackra kulörer och i fredskvalitet. ALCRO STUGFÄRG är en ren 
oljeriven färg och innehåller som pigment såväl zinkvitt som titänvitt. Den är lättarbe
tad och vältäckande och motstår atmosfärens inverkan utan att ”krita” eller spricka.
Vi stå gärna till tjänst med alla upplysningar och hjälpa Er med ifyllande av li
censansökan.

^3IzcLyiOL en ie i ViSam i i i i l ja

C A S C O  v i ^ u A  f e n »  t f !

m e

Ljus och luftig omgivning är dagens lösen och CASCO plastisk färg- 
är medlet, med vilket man skapar personliga och stilrena interiörer. 
Genom sin dekorativa effekt ger CASCO plastisk färg den rätta triv
samma prägeln åt såväl oiientiiga lokaler som stadsvåningar, villor
och sportstugor. Med CASCO plastisk färg kan strukturen varieras i 
det oändliga, från finstöpplad yta till den kraftigaste relief. Färgen 
blandas utan olja och lämpar sig för målning på praktiskt taget vil
ka ytor som helst; på porösa fiberplattor, tapeter, gamla oljefärgs- 
ytor etc. Täckningsförmågan varierar, beroende på den struktur, som 
önskas. 1 kg. täcker upp till 6 kvm.

Telefon 340 — Y. Ferneman — Telefon 340
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ORSA SKOLTIDNING

FRÅN SKOLB'ÄNKEN

KLUMPEDUNS OCH HANS LUNCH.

Det var en gång ett troll, 
som bodde i ett såll.
Det trollet hette Klumpeduns, 
och tyckte mycket bra om lunch.
När trollmor kom med lunch, 
då hoppa lilla Klumpeduns.
Han trodde att det var en groda.
Han sa: Dom är väl inge goda.
Då svara trollmor som så:
Du får nöja dej ändå.
Men Klumpeduns var så stark i rösten, 
det hjälpte inte hur trollmor trösfen.
Man ska äta så man blir tjock, 
så kanske man kan bli kock.
Man ska äta maten,
som mamma lägger upp på faten.
Och Klumpeduns han hörde på det, 
han åt upp grodan och blev tjock och fet.

Gunilla Thalén. Klass 2.

ORAN RACKA.
Wi omum kept jen racka, sö i fro Sånsjö. 

Jen dag, dö pappa add käme em fro skojim, 
sö frågud i onum, um int an wild kep jen 
racka. Ja, sad pappa, fråg mamma do, nug 
fo du fär mi allt. I frågud mamma söm 
pappa sagt, men mamma sad, att o djånna 
edint wil a nön racka. Men do sad jen far
bror, att ä fånns jen sö wild sela. Do sad 
pappa, att an skuld gö upp o telefon ö rindja. 
Dö pappa kom em fro telefon, sö sad an, att 
ä skuld wa jen eller kar, sö ed sku an. Men 
um nögör dagur kom farbror Dufva mi tele
fonbud, att wi skulldum nid ö ta rackan, fär 
denda ödur karn skuld ajt i lumpun. Mess 
ratjun stod ö såg bort, to Mårgit an ö djick 
em. Nidi bimm add rattjun krupi ir bånd 
fär na. Um männa, dö ik kum upp, bajt an 
i fota o mi.

Birgit Wiborg. Klass 3.

SAGA.

Min syster har fått en flicka, som heter 
Saga. Hon är tre månader. När jag kommer 
hem från skolan, sköter jag om henne. Hon 
skrattar högt. Hon har gul vagn. Jag är 
moster. Saga kan ta i sin skallra själv. Hon 
kan sitta på soffan, när man går ifrån'henne. 
Hon är så snäll. Hon sov hela dagen i går. 
Sen vaknade hon klockan fem. Vi tog inte 
opp henne, utan hon fick ligga. Hon grinade 
inte ändå. Hon låg och pratade för sig själv. 
Sen somnade hon och sov hela natten.

Alice Lorentz. Klass 3.

AJKWÖNNJAKT.

I ö Tage addöm just gart fälöt pilbuga ö 
skuldöm ajt ö jaga. Wi djingöm nittör Åkrö- 
ma. Dar klevöm wi upp i buni.

Jen göng såg wi jen svartan ajkwönn. Wi 
skötöm bom mi ölla pila, ö ajkwönnön kajt 
bört fär wöss.

Jen ällör göng add i klivi upp i jett bu ö 
ippnad ä. Dö i skuld gö nid, ärd i, ur ä frästä 
uva minn mi. Dö i tjiköd upp i, såg i jenn 
sturan ajkwönn, sö stod upo kvistöm uva 
mi ö add rumpo nidi ögöma a mi. ”Nåj ukun 
fin jen! Sjå, wa fin an i, Tage!” röft i. ”Ta 
i-an, we tje!” swäräd Tage. Men dö i skuld 
ta i an, sö add an kajt bört. Se klev i nid. 
Dö wi djingöm emåt, sö skrattöd Tage nästan 
ända em.

Bo Eld. Klass 5.

I "  brwojtv, v\yy&s*0>t &c\y n ju t b a r t

X»ff< f  i n n e r  cAi /; £►5

Hellséns,  tel. 106

NÄR INSPEKTÖREN KOM.

Det kom en bil ute på vägen. Den stanna
de. Det gick en rysning genom oss alla. Vi 
ställde oss i fönstren för att se vem det var. 
Då kom inspektören in på gården. Vi sprang 
in till femte och sjätte klassen. Alla sa: ”Jag 
tar och går hem”! •

”Det gör jag också,” sa jag. När vi satt oss 
att äta, kom han in. Då hälsade vi. Vi lekte 
ingenting på frukostrasten. Vi gi.ck och gru
vade oss. När det ringde, sprang vi in. Där 
satt inspektören vid katedern. Därpå mar
scherade vi in. Vi sjöng bordsbön. Sedan 
satte vi oss ner i bänkarna. Efter en stund 
sa lärarinnan, att vakterna skulle samla upp 
språkbyggnadsböckerna och rättskrivnings- 
böckerna. Sedan började vi läsa. Det var 
sista timmen åt oss. När vi kom ut, sa vi: 
”Det var väl ingenting. Inspektören var ju 
så snäll så.” Efter en stund sa jag: ”Det var 
väl tur, att vi inte gick hem.”

Margareta Eriksson. Klass 4.

Våran Bagge.

I går var vi ute och åkte med våran Bag
ge, jag och Tore. Vi hade så roligt, vi 
lekte, att vi åkte trösken. Så for vi till 
Arne, där tröskade vi mossa. Vi hade ställt 
en låda upp på vår lilla trilla med en tråd
rulle spikad på kanten . • Sen hade vi en 
låda med en trådrulle, som vi lekte att det 
var motorn. Från den hade vi ett snöre till 
den andra trådrullen, sen tröskade vi. När 
vi hade tröskat, for vi hem. Då var kloc 
kan halv 8, så jag gick och lade mig. Men 
först hade jag  in Yngve, och vattnade ho
nom och gav honom hö.

Per Nissa. Klass 3.

V uA V A V  5 1 llt-fo. .  .

men hur går det med Er själv när det regnar och blåser? Ni behöver en av 
våra pålitliga regnkappor, som verkligen äro bra att ha i opålitligt väder.

D a m k a p p o r : 
Impregnerad poplin 
Gummerad, ljus « 
Gummerade kappor 
med mönstrade tyger

H errk a p p or : 
Impregnerad poplin 
Gummerad « 
Trenchcoatmodell 
Akvarex cykelkrage

fr. 57:25
v% >-» V i

« 4 2 :- rinaj i rcaj

« 4 1 :-

fr. 95-.-
« 46: — 
« 5 3 :-  

2 5 :- i
'5

O fts n
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ORSA SKOLTIDNING.

teckning: F ä b o d s tu g a  AV 

Inga-Britta 
Lundell. 
Klass 4.

SOMMARPLANER.

När jag haft examen, skall jag ställa upp 
lekstugan, som jag brukar göra varenda år. 
Lekstugan har jag på härbresbron, där jag 
har ganska fint. Jag har både en nedre och 
en övre våning. Så skall jag vara ute och 
gå med min syster Kristina. Hon är väldigt 
söt. Jag ska leka, att jag är mamma åt henne 
och min lilla bror Bert. Kristina ska jag 
också ta med mig upp i lekstugan. Hon ska 
sova i sin vagn, men Bert får ligga uppe, 
där vi har sovrummet. Medan de sover mid
dag, skall jag gå ner och handla. Jag ska 
då gå ner till vinbärsbusken och plocka vin
bär. Sen ska jag gå in till mamma och få 
några fat och litet socker att ha på vinbären. 
Så när mina barn vaknar, ska jag säga till 
dem, att nu ska de få något riktigt gott.

Men jag ska förstås hjälpa mamma också

med att torka disken och springa ärenden. 
Rensa ogräs i trädgårdslandet ska jag också 
göra, för det tycker jag är roligt. Jag ska 
också ha ett eget litet trädgårdsland. Där 
ska jag sätta härliga morötter och några jord- 
gubbsplantor och rädisor. Det tycker jag är 
gott. Att vara ute i trädgården och plocka 
blommor, tycker jag är roligt. Jag ska sätta 
dem fint i vaserna. Det blir så fint upplyst 
inne, när det kommer in blommor.

På söndagarna ska jag och Bert följa med 
morfar och mormor ut och åka båt på sjön. 
Då ska jag ha med mig morötterna, som har 
växt på mitt land, och jordgubbar också, om 
det blir några. Jag ska bada och meta, och 
då kanske jag får någon abborre. Jag ska 
också solbada. Sommaren är i alla fall rolig.

Birgit Jernberg. Klass 5.

NÄR JAG VAR I KATOLSKA KYRKAN I 
GÄVLE.

I påsk på palmsöndagen frågade jag min 
moster, om hon ville följa med mig till ka
tolska kyrkan. Det ville hon. Vi gingo kl. 
halv fem. Det började fem, och det var pas- 
sionshögtid. Kl. elva hade det varit palm
vigning.

När vi kommo dit, var det ingen där. Vi 
sutto en stund. Så kom det folk in. De dop
pade fingrarna i vigvatten, och sedan gjorde 
de kors-tecknet. Sedan gingo de fram till en 
bänk och knäböjde i gången. Så satte de sig 
i bänken och sedan knäböjde de igen i bän
ken och lågo så en lång stund. Snart kommo 
några in, som voro nunneklädda. Fem styc
ken var det. Därefter kom vaktmästaren in 
och tände ljusen. Om man skrattade, tog 
vaktmästaren och sopade bort det orena efter 
en.

Det var så mörkt och dystert där inne pre
cis som om det skulle vara något mystiskt 
med högtiden. Så kommo prästen och fyra 
korgossar in. De rabblade och sjöngo böner. 
En pojke svängde rökelse. Under slutet av 
en bön ringde de i små silverklockor. Så 
slutade det i kyrkan.

Då tittade jag mig omkring. Jag såg en 
biktstol med en Maria-stod framför. Runt 
hela kyrkan var det stöder av helgon; helige 
Erik, heliga Birgitta m. fl. Framme vid alta
ret var det överklätt med lila tyg, för det 
var passionshögtid. Lila var deras sorgfärg. 
Det fanns tavlor över hela Jesu liv.

Sedan gingo vi till moster Märta.
Ragnhild Carlsson. Klass 6.

Efter en fullständig ombyggnad
a v  v å v a a ffä t iis L c ilz a L L a t ’

till det utökade dubbla utrymmet, kunna vi nu bättre än tidigare stå våra 
ärade kunder till tjänst. Kom in och se vår nya butik och vår goda sor
tering i:
Skjortor, Slipsar, Strumpor, Underkläder, trevliga mönster.
Damunderkläder, lätta, luftiga.
Damstrumpor, silke och chifon samt slitstarka silke- och lin
nestrumpor i prislägen från 1:85 kr.
Resväskor och Resefiekler, alla slag.
Stor sortering av Glas och Porslin. Kaffekoppar från 6:90 
kr. per duss. Trevliga Matserviser.
För stundande syltnings- och konserveringstid ha vi bl. a.: 
Sylt- och Konserveringsburkar, alla stor!., Stenkrukor ”Höga
näs” Passeringsmaskiner, Bärsåll, Saft- o. Inkokningsapparater
Elasliska baddräkter, 11:—.

CENTRALBODEN, Orsa, telefon 298
10



ORSA SKOLTIDNING

AL L T  inom järnbranschen finner Ni i största sortering hos IV» 1 V» i v\>» ri

Birger Olssons Järnhandel v»o e / l t A V ,  r »  n&je 4-JfO

O r s a Orsa Lastbilcenlral

Orientering.
Fredagen den 29 okt. skulle vi ha orien

tering. Banan var tre kilometer lång. Lä
rarinnan delade upp oss i lag. Maggie oeh 
jag bildade ett av de tretton lagen. Små
skolan och tredje klassens flickor hade en 
bana som var 1,5 km. lång. Maggie och 
jag skulle starta som sjua. Nu startade 
sexan, 1,5 minuter dröjde, och så startade 
vi. Först var det en liten -backe vi sprang. 
Läraren sade, att vi inte skulle springa. 
Men vi tänkte: ”Vi kanske vinner om vi 
springer”. Till slut kom vi till Sker-vägen. 
När vi kom på andra sidan vägen, var det 
åter en ganska lång uppförsbacke, men vi 
bara sprang på. Vi blev allt tröttare och 
tröttare. Nu såg vi lärarinnan. Vi ökade 
farten, och till slut kom vi till lärarinnan.

Där stod sexan, vilken bestod av Ann- 
Maj och Karin. Vi skulle peka ut på kar
tan var vi befann oss. Sexan sprang och 
vi skulle peka ut var vi var. Vi pekade fyra 
millimeter fel. ”Vi kanske vinner ändå”, 
sade vi och fortsatte.

Läraren hade märkt ut banan med röda 
och skära snitslar. Vi var nära sexan. De 
ropade: ”Om vi stannar på er, så har vi 
sällskap hela vägen. ”J a ”, ropade vi. När 
vi kom efter sexan, sade de: ”Vi gör säll
skap hela vägen”. ”J a ”, svarade vi. Vi 
sprang om sexan, men de var ”hack i häl” 
på oss. Nu kom vi till en äng. När vi 
kommit över ängen, kom vi till en skog. Vi 
höll på att trampa på en brevpil. Pilen 
pekade till en gran. Maggie hittade brevet 
och läste vad det stod. Från kontrollen 
till stora landsvägen skulle vi hitta bokstä
ver. Vi satte i väg jag  hittade A och L.

'Maggie hittade Ä och S. Vi kom så till 
stora landsvägen. Banan gick rätt över 
vägen, och sedan bar det av in i skogen 
igen. Vi kom till Sundbäcksvägen. Vi hop
pade över diket och följde en gärdesgård.

Nu såg vi en hel hop med barn, som stod 
på en linda. Vi sprang rätt över lindan 
fram till busken. ”Ni har fuskat”, ropade 
de andra. Vi fick vända tillbaka ett litet 
stycke. Där låg en brevpil. Brevet låg 
under en grankvist. Där stod att vi skulle 
”titta buske”. Vi tittade på tre små granar 
som stod i en klunga. Jag  hittade solglas-

Do i wa bört ö lett ökbune.

Do i va bört ö lett ökbune, figd pappa 
mi, ö wi fingöm att je tt sturt ökbu. I klev 
uppi ö tjiköd o. Do warä ela fem ägg ö 
twer unger. Pappa sad, att i skuld lättä 
wa, ö do klev i nid. Se for wi ända bört i 
Wåla, ö dar fingwi att twer ökbu. E wa 
tri unger, ö upi ödra sö warä sju unger, 
men åttondon ad daj. Do sad pappa, att 
i skuld kast nid ån ö begrav ån. Ö do wi 
addem gart ed, sö to wi ö forum em. Ö 
mä wi forum em, sö såg wi jen ök, sö flög 
ever wejen.

Karl Erik Vik. Klass 3.

ögon och majblomma, medan Maggie hit
tade penna och klädklypa.

Vi fortsatte och kom till en stor nedförs- 
backe. Trötta var vi men vi bara sprang 
på. Till slut kom vi till skolbanan. Vi följde 
den och nu såg vi målet. Vi sprang på. 
Nu var vi i målet! Det var en hel del andra 
barn, som hade kommit i mål.

Vi sjönk ner på marken. Men läraren 
sade, a t t . vi inte skulle sitta på backen. 
Utav de bokstäver, som vi hittat under vä
gen, skulle vi bilda ord. Vi bildade sju ord.

Sexan kom en halv minut efter oss. Lä
raren sade, att vi skulle gå till skolan. När 
vi kommit till skolan, skulle läraren räkna 
ut tiderna.

Efter en stund sade han: ”Birgitta och 
Maggie kom etta och Ann-Maj och Karin 
tvåa.

Birgitta Bruks. Klass 6.

semesterkamera
- den hjälper mig att samla alla glada minnen. Vill också Ni ha 
ökad glädje och valuta av sommar och semester, då bör Ni köpa 
en kamera. Nu finns det ju så utmärkta och trevliga kameramo
deller — och priserna äro mycket fördelaktigare än Ni tänkt Er. 
Utan köptvång kan Ni se och studera de senaste nyheterna hos

Teg m ans Fotomagasin, telefon 93, Orsa
11

TECKNING: ”Gubbar" av 
Nils Svensson, klass 6.



ORSA SKOLTIDNING

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

Tel. 241 ORSA

PERMANENTNING
ufföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons Åkdonsfabrik
Orso Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svelsningar, Reparationer

Gott m å ltid sd rick a
frän

S to rå b ro  Bryggeri ,  tel. 189

LI NDANGETS PENSI ONAT
Teleion Hoien 1

Enklare och finare middagar, supéer samt 
kaffe för siörre och mindre sällskap. Be

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Sigge Sundslröm.

03estälL P erm a n e n ln in g e n
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

M A T B R Ö D E T
alltid gott, välsmakande från

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 3 8 Orsa

Prova  min omtyckta kavring!

Låt fackmannen sköta Ert hår! 

A. Englunds Frisérsalong, Orsa
Innehavare av mästarbrev

Låt reparera S K O D O N E N  hos

E. IV o r  l i n  g
Omsorgsfull! arbete -  Moderata priser

F re lin s  Konditori
Telefon 27
Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Orsa Motor- & Mek. Verkstad
Bilreparationer -  Biltillbehör 

Reservdelar 

Tel. 28

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk,
Platsförsäljning för
Plywood, IVallboard och Masonile

BEGRAVNI NGSBYRÅ

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

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

John P e tte rs s o n s
Sadelmakeri, Tapetserareverkslad
Telefon 164

Möbler och madrasser omstoppas. Nya 
madrasser och markiser på beställning. 

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

Skoreparationer
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
G:a Grewgérden (mitt emot Missionskyrkan)

Gummiskodon och Cykeldäck
rep areras!

KI NGCE NT RAL E N
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs
T R U N N A  -  O R S A

Medlem av O rsa hantverks- & 
industriförening

E r ik  W e s s tr ö m
Utför Värme-, Vatten och Av
loppsledningar av alla slag.

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

{P }ta .n Ä ,tå  Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, in
packningar, saltingnidningar, massage m. m 

Kvartslam pa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor, möbler. 
Plywood och Wallboard.

Kallholsfo rS <Salclcerlfa6rllc
Tel. 37 M ässbacken Tel. 37

Värme-, Vatten-, Avloppsledningar
utföres av
Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T a p e t s e r i n g
Rums- och Byggnadsmäl ni ng

Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden ilyllad 1111 Slällberg

ROB. THOLLANDERS 

Bokbinderi, Orsa

lA
C a f é  & M a t s a l a r

Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

G- W I R N g e S
Handelsträdgård, Orsa

Telefon 305

Kransar o. buketter bin
das smakfullt med friska 
blommor från egna od
lingar.

Firma BERTIL JONSSON
O L JO N S B Y N  -  T E L .  O R S A  346

iJQeLGm.m.encLeca.iS !
Glas, Porslin , Specerier och Manufaktur

Lindqvist Eitr. Blomsterhandel
— John A. Levenius —

Tel. Afiären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

Årstidens blommor i 

stor sortering,

g&r 5i*VP» Orsa Skoltidning
Tryck hos

B e c k m a n s  Tryckeri
Telefon 247
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ORSA SKOLTIDNING

lirma
ERIK W. FERLANDER

Orsa Telefon 449 

Utför till billigaste priser

värme-, vatten- samt sa
nitära installationer.

Välgjort arbete. Infordra offert.

t r Å v

på examen”? frågade en liten flicka strax 
före den stora högtiden. ”Visst får hon det. 
Varför frågar du det?” sa jag. ”Jo, min ku
sin Elsas lärarinna har sagt, att hon hoppa
des ingen skulle komma på examen, så i den 
skolan ville de inte ha några åhörare”. — 
”Hälsa du din mamma, att hon är mycket 
välkommen på vår examen”, sa jag.

Faktum är att det finns föräldrar, som fått 
för sig, att lärarna inte tycker om examens- 
besök. Ty det var inte första gången jag 
fick ungefär samma fråga. Nu är det nog 
så, att såväl lärare som barn skulle bli gan
ska besvikna, om alla mammor och pappor 
skulle visa så litet intresse för skolans arbete, 
att lärare och barn fick hålla examen all
deles ensamma. Då bleve det ingen hög
tid, ingen examen.

Och jag tror väl knappast, att Elsas lära
rinna på fullt allvar sagt, att hon hoppades 
föräldrarna skulle hålla sig hemma examens
dagen. Kanske hon sagt lika som min lärare 
i folkskolan sade, då vi skulle ha ett förhör i 
historia dagarna före examen: ”Det här kan
ni så dåligt, så jag hoppas ingen kommer och 
hör på oss på examen”. Det var ett förtviv
lans utrop, då han upptäckte de stora luc
korna i vårt historiska vetande.

Alltså: Välkomna på examen nästa år!

Aksel E. Roseen
Inneh. av 5v. Hantverksorg. mästarbrev

Utför alla slag av méleriarbefen till 
humana priser.

Skyltmålning, även glasskyltar.

Sprufmålning

c/K; l)  e t  j - ö r O r -

BINDOL, den licensfria 100 %  tvätt
bara emulsionsfärgen, ger vackra 
hållbara och hygieniska väggar.

I n f o r d r a  o f f e r t !

Telefon Verkstaden i Godtemplarhusef 265 
Bostaden 253

P rogram VID BARNENS DAG 

1944

B A R N E N S  D A G  1 9 4  4.

Fredag den 4 aug.
Kl. 20.00 Sandbergs storslagna nö

jesfält med karuseller, ra
diobilar, varitéer m. m. 
öppnas.
Barnens Dags tombolor 
med värdefulla vinster. 
Gammal och modern dans 
å ”Polketten”. Musik Le- 
nés orkester.

Lördag den 5 aug.
Kl. 13.00 Barnens. Dag blåses in av 

ridande härolder. 
Gårdsmusikanter och zige
nare spela, sjunga och tig
ga i samhället.

Kl. 14.30 Konsert i Tingshusparken 
av Mora hemvärnsorkes- 
ter under ledning av mu
sikdirektör G. Leijdh.

Kl. 19.30 Det storslagna nöjesfältet 
å Ångbåtsudden öppnas. 
På friluftscen:

Kl. 21 och 23 Barnens Dagsrevyn 
”över relingen”, söta sa
ker och saltstänk i tre 
avdelningar.
Gammal och modern dans 
å två förstklassiga dans
banor. Musik av Orsa spel
manslag, sjömanskapellet 
”Skepp ohoj” samt ”Mig- 
non” Grycksbo.

Förstör ej
Edert hår vid perm anenfn ingen. 
Låt sakkunnig personal utföra d en
sam m a.

Obs !  Endast äkta oljor hos

Nya Damfriseringen, orsa
(Annie M atslo fva)

Kl. 14.15 Karnevalståget anländer 
till Ångbåtsudden, där det 
storslagna nöjesfältet öpp
nas.

Kl. 14.30 Konsert av Mora hem- 
värnsorkester.

Kl. 16.00 Gymnastikuppvisning av 
barntrupp.

Kl. 17.00 Uppläsning av Anders de 
Wahl, sång av Hanser 
Lina Göransson samt byg- 
demålshistorier berättade 
av Delsbostintan.
På friluftscen:

Kl. 19.00 Revy för stora och små 
barn ”Våra barn och and
ras ungar”. Smått och 
gott från fantasiens värld.

Ki. 22.00 Barnens Dagsrevyn ”över 
relingen”, söta saker och 
saltstänk i tre avdel
ningar.

Hela kvällen gammal och modern 
dans å två förstklassiga dansbanor. 
Musik av Orsa spelmanslag, ”Skepp 
ohoj” och ”Accordion” Garsås.

Söndag den 6 aug.
Kl. 13.15 Karnevalståg genom sam

hället (publiken röstar å 
bästa vagnar, se om täv
lingen å sid. 16 )•

Storslagna fyrverkerier. Servering
ar och försäljningar.

B a r n k l ä d e r  köper Ni 
fördelaktigast i vår spe- 
dalhutik i Orsa.

Htä r några exempels

Barnbyxor stickade av bomull 
Kr. 7:50.

Barnblusar, charmeuse, färger 
Kr. 4:25.

Barnklänningar av charmeuse 
Kr. 6 :- .

K o o p e r a t i v a
Ovan S i l j a n
Specia lbuiiken, Orsa

13
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När skolan börjar
Rutiga klänningstyger 
Koftor, Strumpor 
Pojkbyxor, Slipovers 
Sporttröjor, Golfstrumpor 
Mössor, Vantar

är något som vorje skolbarn be
höver. Se vårt urval av kläder och 
Ni skall med lätthet finna något 
lämpligt.

Emma Olsson
Orsa Tel. 125

Ensam på en obebodd ii.
(Fantasi).

Jag  är gammal och pensionerad numera 
o c h ä r  'bosatt i Orsa socken i Dalarna. I 
min ungdom var jag  äventyrslysten som de 
flesta pojkar här i världen. Därför frågade 
jag mina föräldrar, om jag  fick fara ut och 
se mig om i världen. Och det fick jag. Nå
gra dagar senare fick jag hyra på en last
ångare. Följande morgon var jag  uppe i 
gryningen för lastångaren skulle avgå kloc
kan fem. Sedan jag gjort mig i ordning och 
tagit farväl av mina föräldrar och syskon 
gick jag ned till hamnen och gick ombord 
på fartyget, så bar det i väg ut i vida värl
den. Ångaren skulle till Malackahalvön. Vi 
for genom Suezkanalen och Röda havet och 
snart var vi ute i Indiska Oceanen. När vi 
kommit in bland Malediverna, en ögrupp i 
Indiska Oceanen, råkade vi ut för en tyfon. 
Skeppet stampade och krängde, medan 
brottsjöarna vräkte in över däcket. Plöts
ligt skrek kaptenen. Alle man till pum
parna, en meter vatten i lastrummet. Vi 
arbetade i vårt anletes svett, men ingen
ting hjälpte, och till slut måste vi gå i liv
båtarna. De första livbåtarna, som sattes 
ut, gick till botten med man och allt. Jag  
kom med den sista livbåten, den klarade sig

bättre. Vi styrde kurs på den närmaste 
ön, men plötsligt kom en fruktansvärd våg 
och bröt in över båten. Men samma våg 
som drog mig ur båten, kastade mig också 
upp på land. Jag  klamrade mig fast vid 
en stor sten, så att vågen inte skulle dra 
mig tillbaka. Sedan kravlade jag mig 
längre upp på stranden, så att vågorna inte 
kunde nå mig.

Jag  kände mig törstig och började söka 
efter en källa och fann en sådan och släckte 
törsten. Jag  fann också några kokosnöt
ter. Jag  tog en av dem, och slet av bastet. 
Jag  fann tre runda hål och sög i ett av 
dem och fick munnen full av kokosmjölk. 
Sedan slog jag sönder skalet och åt upp 
kärnan. När jag stillat hungern, beslöt jag 
att söka upp en bostad. Jag  fann emeller
tid ingen lämplig sådan, och jag måste där
för tillbringa natten i ett träd. Följande 
morgon gick jag upp på en höjd och spa
nade åt alla håll. Då såg jag, att jag be
fann mig på en ö. Jag  insåg, att jag måste 
göra mig en bostad, så jag gjorde mig en

BIRGER LUNDHOLM
Telefon 30

Boutredningar, Arvsskiften, Auktioner, 
Inkasseringar, Rättegångar, Lagfarts- 

och Inteckningsärenden.

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJÖL
av högsfa kvalitéer till fö rde l
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKA1TUNGBYNS KALKBBUK
Mässbacken Telefon 21

yxa av en skarp sten och en repstege av 
bastsnören. Jag  sökte upp en plats, där 
fyra palmer bildade en fyrkant och hand 
fast repstegen vid en av palmstammarna. 
Sedan tog jag  yxan och fällde några unga 
träd och tillyxade bjälkar av dem. B jäl
karna surrade jag  fast, så att de bildade en 
fyrkant ungefär två meter över marken. 
En och en halv meter ovanför gjorde jag en 
till fyrkant. Därefter gjorde jag golv, 
väggar, tak eldstad, samt en bädd av gräs 
och löv. Eld fick jag, tack vare att jag alltid 
hade en ask tändstickor i ett gummifodral 
på mig. En dag såg jag en antilop, och då 
beslöt jag att göra mig en pilbåge och ett 
spjut. När jag gjort färdigt vapnen gick 
jag ut på jakt. Jag  fick ett par stora fåg
lar. När jag kom hem åt jag kvällsvard 
och gick till sängs. En morgon några vec
kor senare, när jag gick upp på en höjd 
och spanade efter ett fartyg, fick jag  se en 
ångare dyka upp vid horisonten, och styra 
kurs mot ön. De tänkte tydligen hämta 
nytt vattenförråd på ön. En och en halv 
timme senare stod jag på ångarens däck 
och såg ön försvinna vid horisonten. När 
jag efter tre veckor kom hem mottogs jag 
med stor glädje.

Sven Olof Fransson. Klass 3.

II 1^ 1® & 1I f  II f r  M  II M  iS, 1^ M l  tilI I P  lr I P  18 $ fl L I  IN fl IN Ii INI
I v å r  sp e c ia la ffä r  finner Ni a lla  nöd vänd ig a ing red ienser för sylt- o. konserveringstiden.

Atamon Pergamentpapper
Certo Cellophanpapper
Benzoesyrat natron Harts
Citronsyra Buteljlack
Salicylsyra Paraffin
Vinsyra Kork, Etiketter

Hedins Färghan del, Orsa, tel. 155
14

TECKNING: Nere vid badstranden  av 
Lisbet Nylén, klass 2.
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(E
JIS

Exelsior
och

Tvåan
tillfredsställa 
alla krav på

ett bra kaffe
i olika prislägen.

Falun Orsa

Radio, Grammofoner, Skivor
Skriv- och  R äknem ask iner på fö rd e lak tiga  v illkor.

Reparationsverkstad. Rad ioserv ice.

Orsa Cykel- & Sportaiiär, tel. 281
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

Vu lkan isering av  cykeldäck.

Bar nens  Dag var j e  dag
blir det med inköp av BARNKLÄDER från oss. Fullständig sortering inom branschen.

Gosskostymer och Trenchcoats för 6—16-åringar.

Firma Barnkläder, Orsa, tel. 219
Elsa Bengtsson

Under  sommarsol  och bad
behöver Edert hår omsorgsfull vård!
Vänd Eder med förtroende till

LILJAS D a m fr ise r in g ,  Orsa, felefon 306

r a  C h a r k n t e r i v a r o r

Telefon 48  
Filialen 2 3 3

h ä t & i s t l c L r t !

Köp C Y K E L B E L Y S N I N G E N  hos oss!

O r s a  Cyke l -  & Bi lt jänst
Telefon 156 Orsa

Rösta på bästa karnevalsvagnen 

iöre kl 19 Söndagen den 6 ang.
Jlnvänd denna kupong!
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Upplaga 1.700 ex. Beckmans Tryckeri, Orsa 1944 Pris 50 öre.

Barnens Dag 1944
anordnas för att ge orsabarn tillfälle 
till stärkande kolonivistelse med allt 
vad det innebär av regelbundna vanor, 
god kost, glatt kamratliv, sol och luft.

Många goda krafter arbeta för att B. D. 
skall ge ett gott ekonomiskt resultat. Hjälp 
också Du till! Vi vänta på Ditt bidrag. 
Deltag i Barnens Dag 1944!

ÅRETS FESTTÅG är upplagt efter 
andra linjer än förr om åren. Som 
framgår av röstsedeln gäller tävlin
gen om bästa vagnar nu tre huvud
grupper: ”roligaste vagn”, vack
raste vagn” och ”bästa reklamvagn”.

Genom att dela upp tävlingen i 
grupperna ”roligaste vagn” och 
”vackraste vagn” försöker festtågs- 
kommittén eliminera de orättvisor 
som äro förknippade med den gamla 
tävlingsformen.

Gruppen ”bästa reklamvagn” har 
tillkommit för att giva Orsas affärs
män, hantverkare och industriidkare 
ett enastående tillfälle att visa fram- 
fötterna, vilket ju de flesta av dem 
hittills egentligen bara försökt göra 
vid julskyltningen.

Förutom penningprisen till de tre 
bästa vagnarna kommer i år alla 
arrangörer av vagnar att erhålla ett, 
diplom — en åtgärd som vidtagits 
för att göra festtåget på samma gång 
rättvisare och mera lockande för de 
tävlande.

Och nu till röstningen! Ifyll nedan
stående röstsedel och lägg den före 
kl. 19 på söndag i den uppsamlings- 
låda, som finnes uppsatt på den 
sportstuga, som står uppställd ute på 
Ångbåt sudden (högsta vinsten i Bar
nens Dag:s tombola; köp lotter!).

Den först öppnade rösten på den 
vinnande vagnen erhåller också ett 
penningpris. För att kunna tagas 
med i omröstningen fordras att den 
röstande tydligt anger namn och 
adress enligt röstsedeln. Resultatet 
tillkännages på festplatsen så snart 
som möjligt på söndagskvällen.

Även i år
kommer att försäljas Barnens-dags- 
blommor till förmån för barnkoloni- 
verksamheten. Blomman kostar 25 
öre och säljes utom under festdagarna 
även i socknens affärer. Köp den.

Högsta vi ns t en!
I reklamsyfte ställer fabrikanten, firman 

Alfort & Cronholm i Stockholm, 20 kg. av 
sin välkända ”Stugfärg” till förfogande för 
utvändig målning av sportstugan, högsta 
vinsten i Barnens Dags-tombolan.

Färgen finnes i lager hos oss och kan 
den lycklige vinnaren själv utvälja den ku
lör han önskar.

Orsa Färghandel £,

Röstsedel.
I. Roligaste vagn 11. Vackraste vagn III. Bästa reklamvagn
var nr.................  var nr var nr

Namn:

Adress:

Orsa Sk o l t i dni ng
(N:o 59 — 1 aug. 1944) 
utgives av Orsa Lärareförening.

Redaktör:
Hjalmar Hedman, Orsa, tel. 479.

Delta nummer utges i samarbete med Bar
nens Dag och den ekonomiska behållningen 
delas lika mellan denna fest och skoltid
ningens stipendiefond.

Beställ Eder

Permanenining
hos

Britta Klarkvist Mässbacken 33 förtjäna ett upprik
tigt tack för sin villighet att annonsera i 
delta nummer. Tack vare dem bör del bli 
en ”bra slant”, som tilliöres B. D:s kassa.


