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F R I D  P  À  J O R D E N .

När de fyra ljusen i ad ventets 
stilla tid brunnit ned i sin 
stake, ringa klockorna in ju

lens signade högtid. För varje nytt 
år kommer den lika väntad och kär.
Ung och gammal hälsar den med
fröjd. Otaliga, skiftande bestyr bå
dar dess ankomst. Hemmet pyntas 
till fest. När vilja vi ha våra hem 
så vackra och ljusa som till jul? Man 
trängs i affärerna för att skaffa 
allt, som högtiden kräver.. Men har 
Du märkt undret? När julaftonen 
väl är inne och decembermörkret 
faller tyst över jorden, då blir det 
söm genom ett trollslag så stilla. 
Julgranarnas ljus glimma vänligt 
bakom stugornas fönsterrutor och 
snön ligger mjuk och vit kring går
darna. Är inte denna aftons säll
samma stillhet och ro en levande 
illustration till julens stora budskap: 
Frid på jorden?

"F rid på jorden! I den tysta jul- 
natten vandra i stad och by sto

ra människoskaror till kyrkan för 
att hälsa Frälsarens ankomst. Kan 
Du se för Din blick ett långt tåg av 
människor, som genom sekel på se
kel stilla vandrar till julotta? Kan 
Du höra psalmen, som brusar i fä
dernas kyrka, då »Unga sjunga med 
de gamla»? Släkten följa släktens 
gång. När far har firat sin sista 
julotta på jorden, täljer sonen blos
set, som skall lysa på kyrkfärden i 
den mörka natten, och då mor inte 
orkar mer, så lyssnar hennes barn 
till de underliga orden hos profeten 
Jesaja. Lika. mörk som julnatten 
vilar därute över bygden, låg mörker 
över Israel. Folkets nöd tryckte 
tungt på hans hjärta. Olyckorna 
drogo sig samman. Örlig hotade och 
folkets väg ledde bort från Herren. 
Han visste ingen väg ut ur dimmor
na. Men då såg den gamle siaren 
långt i fjärran en strålande syn. I 
natten och nöden och oron tändes 
ett ljus, som brann så klart över fol
ket, som vandrade i dödsskuggans 
land: Det var Fridsfurstens ljusa
gestalt, som steg ur dimmorna. Och 
då visste profeten, att mörkret ieke 
skulle få råda till sist. En gång 
skulle manteln och skon brännas, som 
krigaren bar i stridslarmet. Aldrig 
gick den synen ur hans minne. Då 
nöden , stod tung kring landen viska
de det så stilla i hans öra: Frid på 
jorden! Trots allt! Och detta skulle 
ske, då ett barn varder fött, vars 
namn skall vara Evig Fader, Frids
furste.

F r id på jorden! Jublande och 
stark steg änglasången över de 

ödsliga ängderna kring Betlehem. 
Även nu var det natt. Men då rann 
en ljus stjärna upp och i ett stall 
föddes ett fattigt barn, som skulle 
bli världens Frälsare. En bro spän
des den natten mellan himmel och 
jord, liksom vintergatan spänner sitt 
stjärnströdda band över fästet i den 
mörka vinterkvällen. För ett ögon
blick drogs åt sidan det töcken, som 
för oss människor döljer Guds eviga 
värld, och några herdar fingo se in 
i det ljus, där Gud själv bor. Med 
undrande hjärtan gingo de till Bet
lehem för att se, vad som hade skett. 
Men de lovade och prisade Gud, när 
de vände åter till sin hjord. De hade 
sett ett litet barn, som låg lindat i 
en krubba. Men synen växte och 
strålade. De sågo barnet, som skulle 
skänka frid på jorden.
TjMid på jorden! Detta är dröm- 

men, som mänskligheten burit 
med på sin vandring genom tiden. 
Härar brände och förstörde,'m'en 
stilla reste sig byar och städer på 
nytt ur askan. Frid på jorden ! Yi 
höra, hur kanonerna skjuta i fjär
ran. Yi veta, hur den starke för
trycker den svage. Yi se, hur rätt 
och rättfärdighet trampas under 
fotterna och våldet tutar i lur. Men 
desto mer skall vi drömma och bedja 
om frid på jorden. Ty vi veta, att 
trots allt skall fridens rike en gång 
komma. Det skall ske i hans namn, 
som är julens gäst. Barnet i krab
ban. Fridsfursten. Han skall bryta 
ned alla murar, som människor och 
folk rest mellan sig och vilkas mate
rial heter själviskhet.

F r id på jorden! När ljusen snart 
skola tändas i denna jul må då 

också en fridens låga få brinna i Ditt 
hjärta, det ljuset, som tändes hos 
barnet i krubban. Låt julens stora 
budskap om frid bli ett ord till Dig. ‘ 
Varje hjärta rymmer så mycken oro. 
På så många sätt söka människorna 
att döva den. Allt vildare går nö
jenas lek. Och jakten efter lyckan 
och friden brusar fram i allt hetsi
gare takt. Men kvar står hjärtats 
obesvarade fråga om livets varför 
och varthän. Svaret på de frågorna 
givas ej där nattens skyltreklamer 
lysa och loeka till lek. De tystas ej 
heller. Var finns svaret? I den 
grekiska gudasagan berättas, hur 
den som dog fick ett guldbleck i sin 
hand att visa upp, då han stod vid 
dödsrikets port. På detta stod ristat: 
»Jag är en son av jorden och av 
den stjärnströdda himmelen». Vi äro 
barn av jorden, men också av him
melen. Våra frågor få sitt svar, då 
vi lyfta blicken uppåt, där vi mö
ta Gud. Kyrkofadern Augustinus 
skrev: »Du har skapat oss lik dig,
och vårt hjärta är oroligt, tills det 
får ro hos dig.» Friden i hjärtat 
finna vi hos julens barn i krubban, 
världens Frälsare. Om Du stilla 
knäpper Dina händer i juletid inför 
Honom, skall i Din själ gjutas in en 
frid så stark och djup, att intet skall 
kunna röva bort den. Inte en ro, 
som flyktar, när julens stämning är 
förbi, utan en frid, som bor i hjärtat. 
under livets alla dagar och skiftande 
öden, som brinner över all nöd och 
kämpar sig genom allt. Det är Guds 
frid. Den skall komma till Ditt hem 
och de människor, som Du möter i 
livet, skall finna den. Och den skall 
djupna, medan åren gå. Men ett 
begär julens barn för den gåvan. Att 
han helt får bli Ditt hjärtas Konung.

Julens klockor skola inom kort 
ringa in fridens stora högtid. De 

skola ljuda över en värld, som är 
sargad till blods, och hjärtan, som 
bo i dödsskuggans land. Då det blir 
jul på nytt, må även Du stå upp 
och stilla vandra till barnet, som 
föddes i Betlehem. Då skall högtiden 
bli något mer än stämning och glad 
fest. Då skall Du få kraft att knäp
pa Dina händer och i signad juletid 
bedja:

Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt 
 i signad juletid, 

giv mig Guds ära, änglavakt 
och över jorden frid . . .

Gottfrid Fryking.
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EN J UL
I FRÄMMANDE LAND,

Det var en söndag en gång i början av 
den dystra ocli obestämda årstid, som vi 
skulle vilja kalla en lång höst men som lär 
ska vara vinter. Söndagens strövtåg i 
Paris började som vanligt med gudstjänst i 
Svenska kyrkan. Den ligger så bra till, 
mitt i vår väg, och gudstjänsten börjar här 
en timme tidigare än hemma, d. v. s. efter
som solen kommer en timme senare till oss 
och våra klockor därför gå en timme efter, 
lär det nog bli ungefär samtidigt. Där 
framme i kyrkan brann ett ensamt ljus på 
altaret. Det var l :a  söndagen i Advent. 
Kunde det vara möjligt? Voro vi redan 
där! — Snart började dagarna blomma av 
glada minnen. Det blev Andersmässa, när 
alla barnen hemma klä ut sig och ränna i 
gårdarna och ha obegripligt roligt, det blev 
Annmässa, när mor lägger lutfisken i blöt, 
och det blev Lucia. Men aok, det var 
bara glada minnen, ingenting utom al
manackan påminde härute om, att julen 
nalkades. Men den sade oss, att vi snart 
voro mitt inne i advent. Det var då vi 
brukade gå och gnola julsånger därhemma. 
Vi försökte oss på ” Det är en ros ut- 
sprungen” , men den hann aldrig riktigt 
springa fram, den tystnade tvärt. Det gick 
inte alls att sjunga sitt hemlands sånger i 
främmande land.

Dagarna gingo, och när vi läste i alma
nackan, började datona dofta av gran-barr 
och julstök. Det blev den tiden, när far 
körde till skogen efter en julgran och när 
kolonner av granskogens välvuxna ungdo
mar skockades på städernas torg. Då gick 
jag ut för att leta efter julen i Paris

Alltså gick jag till ett torg en söndags 
morgon strax före jul. Här är söndagen 
ingalunda någon vilodag, kommersen är 
tvärt om allra livligast då. Torghandeln 
försiggår vid tätt hopgyttrade stånd med 
jättestora, presenningar över alltsammans 
som skydd mot det- evinnerliga vinterregnel 
Man finner ingalunda uteslutande matvaror 
här som på svenska torg utan allt, allt i 
broderlig sämja. Se här nära ingången ett 
långt bord, lättvindigt uppdelat mellan 
olika försäljare. Först ha vi ett litet bok
stånd med gamla, inte gulnade men smuts
grå böcker, sådana som vi svenskar inte 
skulle vilja ta i en gång. Men de äro be
gärliga. Sida vid sida står en osthandlare 
med välförsett och illaluktande lager, och 
närmast intill honom skyltar man med 
toilettrummens allra intimaste inventarier. 
Eller där: ett stånd med prydligt upplagda, 
plockade hönor med persiljebukett i bar
men, på ena sidan omgivet av de finaste 
spetsar, på den andra av en specialaffär för 
korsetter. Men ingenting finns, som på
minner om jul.

Jag går ut ur det jättestora tältet och 
går runt torget. Vid ena hörnet står en 
åsna och sover. Hon är så trött, den 
stackaren, hon har kanske gått flera mil på

morgonen. Hon har kärran full med mis
tel, den engelska julblomman, .som det finns 
oerhört gott om här. Men i ett annat hörn 
blandar sig aningen av en juldoft med tor
gets många andra dofter. Vi erinra oss 
Strixhistorien om en julgran, hopfällbar 
som ett paraply. Här är bestämt historiens 
upprinnelse. Man har staplat upp en massa 
” julgranspaket”  mot en vägg. Alla kvis
tarna äro upphöjda mot stammen och hårt 
omlindade, så att granarna verkligen mest 
av allt likna hopfällda paraplyer. De stac
kars fångarna komma oss att förnimma som 
aldrig förr, hur verkligt vacker en svensk 
gran är i sin fria och friska skönhet.

Hela advent, har jag gått och spejat efter 
julblommor. Den lilla .svenska avdelningen 
vid det sjukhus som jag efter parisermått 
bor granne med, hyser f. n. tre svenska 
patienter, och jag ville gärna hälsa dem 
god jul med en liten julblomma, som på
minde om hemlandet. Och det är inte svårt 
att hitta blommor på gatorna ” mitt i den 
kalla vinter” . Utefter trottoarerna är det 
långa rader med blomsterstånd. Huttrande 
och blåfrusna gå blomsterförsäljerskorna 
och ropa ut sitt lilla lager: ” Fleurissez -
vous, m’sieur dame!”  Och för en mera väl
försedd börs finnas de mest magnifika 
blomsteraffärer.

Men jag får ändå leta länge förgäves. 
Mistel finns det gott om, hela berg, och li
kaså järnek och mimosa, vilka tävla om att 
vara de typiska julblommorna här. Och så 
ravissanta rosor och nejlikor förstås som 
alltid. Här och var finna vi julgranspake- 
ten upplösta till julgranar och inplanterade 
i kruka, brungröna och rufsiga efter den 
hårda behandlingen. Vi fråga efter priset. 
En knappt manshög (fransmans längd!) 
kostar omkring 60 fr., alltså i svenska ,pen

D en lilla lappflickan, vars bild 
synes på första sidan, träffade 

jag en gång i Nikkulahti, en by be
stående av några få torvkåtor ett 
par mil från Kebnekaise, och beslöt 
genast att fånga de där vackra ögo
nen med kameran. Men den blicken 
var tydligen mera van att glida över 
Kebnekaisemassivets molnstormande 
stup än att möta nyfikna främ
lingars ögon. Så fort jag såg åt 
henne, rullade hon ihop sig som en 
skrämd igelkott och vände ryggen 
till. Bet såg hopplöst ut, tills jag 
kom på idén att göra som flickan. 
Jag vände alltså ryggen till, fingra
de en stund demonstrativt på kame
ran och öppnade för några sekunder 
(bilden togs inuti en torvkåta) pä 
vinst och förlust vägen till dess inre.

A x e l  R o s é n .

gar 15 kr., en ej ens halvmeterhög 10 fr. 
Merci bien, ingenting för oss ! De gammal
dags anspråkslösa men förtjusande vita jul
rosorna .ser man inte alls till. Några mer 
moderna röda julstjärnor finna vi, men de 
äro dyra och inte så vackra, som dem man 
ser i Sverige. Tulpaner i den rätta, jul
röda färgen leta vi också förgäves efter 
ända till julafton, då vi äntligen hitta pre
cis tre stycken. En liten knubbig, trulsig, 
rödkindad tulpanunge, påminnande om en 
riktigt äktsvensk barnunge, får överbringa 
vår julhälsning.

På aftonen beger jag mig till sjukhuset. 
Lika slösande som ” la ville lumière” , ljus
staden, är med ljus på de stora paradplat- 
serna, lika snål är staden med lampor på 
de mindre och avlägsnare gatorna. Ljuset 
genomtränger mycket ofullständigt det 
trista duggregnet, ooh gatorna blänka våta 
och sällsport smutsiga. Barnen slå dank på 
gatorna precis som vanligt'. De ha alla 
en lillgammal min och en värdig hållning, 
soin om de vore prinsar minst. Det är 
värdigt behag över dem men ingenting av 
barnslig omedelbarhet. De ha ingen jul
gran och inga julklappar att hålla .sig hem
ma för, ty de julgranar vi sett, äro i främ
sta rummet till för främlingarnas barn. 
Tids nog komma de väl hem för att borsta 
sina skor och ställa in dem i cheminéen, 
den stora, öppna kolspiseln. Om de va
rit snälla •— och deras pappa haft arbete 
— fyller sedan ” peré Noël”  dem med jul
gåvor under natten. Hur ” fader Jul”  
ser ut känna de till från de stora varu
husens skyltfönster. Han är nära släkt 
med vår jultomte ooh har som han vitt, 
långt skägg. Så har han en lång rock, vit 
som den snö man så sällan ser här, och 
toppig kapuchongmössa. — Människorna gå 
på gatorna och hänga på spårvagnarna med 
sin ” Paris Soir”  precis som vanligt. Frans
männen ha uppnått en otrolig förmåga att 
läsa sitt kära boulevardblad i den mest
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hetsande storstadstrafik. Andra skynda med 
sina meterlånga franska bröd i näven hem 
till en aftonmåltid, som blir precis som alla 
andra. Inget papper om brödet naturligt
vis, på sin höjd en liten silkespappersbit 
kokett knuten om mitten. Niär jag skyn
dade förbi sjukhusets -kök i källarvåningen, 
höll man som bäst på med att binda upp 
alla höns, som på juldagsmiddagen skulle 
ersätta den dyrare franska julkalkonen. 
Men mina landsmän skulle då -få sven-sk 
julmat, för i -min påse -hade min svenska 
matmor stoppat både sa-ffransbulle, lutfisk 
och hemlagad julkorv.

Julen är ingalunda för parisaren någon 
hemmets högtid. Parisaren saknar -över hu
vud taget den hemkänsla, som är så ut
märkande för oss nordbor. Boulevarden är 
hans hem, och där eller på någon nöjeslokal 
tillbringar han sin julafton i glada vänners 
lag, dricker champagne och äter ostron eller 
någon annan festmat, till dess att julvak-an 
i bästa fall avslutas med ett besök på någon 
midnatts mässa.

Yi beslöto ta seden dit vi kommit och 
besöka en sådan mässa. Vi bestämde oss 
för Madeleine såsom varande den mest be
römda. Men där fingo vi inte komma in 
utan kort, och de kostade mellan 200—250 
fr. och voro ytterligt svåra att erhålla. Då 
försökte vi med Notre Dame. Ingen mässa. 
Men skulle vi då inte hitta någon mässa i 
någon av de otaliga småkyrkorna i Mont- 
parnasse? Vi hittade mycket riktigt snart 
en sådan. Strax intill kyrkan var det jul- 
vaka med bal, och vi fingo leta oss fram 
mellan festligt oklädda ungdomar, som sval
kade sig ute på gatan.

Det var en mycket ärevördig kyrka vi 
råkat komma in i. Vilken kyrka skulle 
man för övrigt råka på här, som inte vore 
mättad med stämning från gammal historia 
och inspirerad konst? Detta är den äre
vördiga kyrkan S :t  Severin, och den portal 
vi först komma till, stammar — liksom 
kyrkan — från 1200-talet. ¡Säkerligen ha 
även många svenska scolares en gång i 
tiden vid ankomsten till Paris universitet 
här 'hängt' upp -sina- hästskor, för -att de 
skulle bringa lycka i studierna. ¡Och vid 
vilken av de utomordentligt vackra pelarna 
i absiden var det månne, som Dante bru
kade knäböja och förrätta sin mässa?

¡Kyrkan var till trängsel fylld av andäk
tiga människor. Det var den för mig mest 
tilltalande katolska mässa jag varit med 
om här hitintills. Annars har jag inte tyckt 
om mässorna här. Det har varit för dam
migt och skumt och för mycket pappers- 
blommor i mer än ett avseende. Och det 
har stött mig att se människorna rabbla 
sina Pater Noster med tankarna syn
barligen så långt från de heliga böneorden. 
Här var det litet annorlunda. Man ut
delade nattvarden, och det gick en aldrig 
sinande ström av människor fram till alta
ret. Då voro tankarna på annat håll, det 
syntes nogsamt, men då människoströmmen 
vände tillbaka, voro ansiktena präglade av 
gripenhet och bön. De hade av Gud fått 
en gåva, som de inte förstodo men som de 
togo emot i tro. — -Strax intill mig stod en 
ung man, en som de flesta andra, säkert 
inte särskilt from. Helt impulsivt böjde han

Är orsaborna stela 

och tillknäppta?
I förra numret hade vi inne ett ut

drag ur Torsten Fögelqvists minnen 
från föreläsningsresorna. Däri gjorde 
han en jämförelse mellan olika folkty
per och -deras sätt att reagera. På ett 
tydligt och rättframt sätt karakterisera
des publiken i Orsa. Det var säkerligen 
mer än en, som inte ville riktigt stryka 
under dr Fögelqvists synpunkter. I 
förhoppning att få frågan belyst från 
flera, håll, har red. vänt sig till förelä
sare, som varit i Orsa under de senaste 
15 åren, var och en mer än en gång, 
och bett dem uttala sig om orsapubliken 
och föreläsarna.

Härnedan följer nu de första svaren. 
I nästa nummer kommer flera uttalan
den.

Dr Karl-Erik Forsslund skriver föl
jande :

Tacksam för Orsa Skoltidning och 
Edert vänliga brev, har jag svårt 

att yttra mig i den framställda frågan, 
då det var så längesen jag föreläste i 
Orsa, att jag inte har något klart -min 
ne därav. Jag har väl också, om ej så 
starkt som dr Fogelqvist, ett intryck av 
att publiken var ganska inbunden och 
reserverad — men det visste jag förut, 
så pass kände jag sockenborna. Och det 
torde de ha gemensamt med Övre Da
larnas folk i allmänhet: det låter sig in
te så lätt ryckas med som t. ex. värm
länningen och ger inte så snabbt och öp
pet uttryck åt sina. känslor. Men nog 
kände man, om också inte med ens, en 
god genklang och ett vaket intresse hos 
åhörarna.

Högaktningsfullt Eder 
Karl-Erik Forsslund.

Storgården, Sörvik, 14.11. 35.

Folkskolinspektören dr E. G. C. Brandi 
skriver:

D et är inte utan att jag måste ge 
dr Fogelqvist rätt i hans karak

teristik av Orsafolket på föreläsnings- 
besök. Jag är rädd för att generalisera,

knä och bad en bön. — Vad dessa frans
män äro lyckligt fria från blyghet och falsk 
skamkänsla!

V i kunde inte stanna till slut, ty vår 
spårvagn slutade att gå kl. halv ett. Tysta 
gingo vi hemåt. Tankarna vandrade åt 
norr, över -hav och land. Hade morgon
stjärnan uppgått än över vårt sovande hem
land för att -båda ” den signade dag” ? 
Hade de många milda, värmande juleljusen 
börjat tändas för att lysa våra käras steg 
på årets skönaste morgonstund?

Lilly Sterner.

men det förefaller mig verkligen som 
om orsafolket, enkannerligen orsakar- 
larna, vore ovanligt tillknäppt och re
serverat gentemot föreläsaren. Jag 
minns som vore det i går när jag för 
första gången, för mer än tjugo år sen, 
förkunnade ordet i Orsa kommunalsal. 
Det var en mycket uppmärksam och 
korrekt publik, men jag som är van vid 
att ha åhörarna med på. noterna, kände 
liksom en iskall kyla- slå emot mig, när 
jag inte i deras blickar och anletsdrag 
kunde avläsa någon som helst reaktion 
inför min förkunnelse. Orden stockade 
sig nästan i halsen på mig och jag vån
dades värre. Jag hade en känsla av att 
det var en jämmerlig predikan, jag höll, 
och det blev inte bättre, när jag inte 
fick ens en hövlighetsapplåd. Efteråt 
fick jag veta, att sånt inte brukades och 
och man inte funnit min föreläsning 
sämre än andras.

Jag har sen under årens lopp hållit 
några föreläsningar i Orsa, och då har 
jag inte erfarit det första mötets för
lamande känsla —  men inför Orsafol
ket har jag likväl aldrig kunnat släppa 
mig riktigt lös, publiken har liksom 
lagt tygel på mig —  och det har kan
ske varit hälsosamt. Jag tror i alla 
fall, att jag kanske skulle kunna beseg
ra- stelheten, om jag fick komma, igen 
lite oftare —  adress till föreläsnings- 
föreningen!

Jag undrar förresten, om folket i 
Kallmora och Åberga och byarna där
omkring kan vara lite annorlunda än 
orsafolket i gemen. Jag höll nyligen 
fyra föreläsningar i Mässbacken. Första 
kvällen kände jag nog lite stelhet och 
motvind, men andra kvällen seglade 
jag i förlig vind; jag tyckte publiken 
kom emot mig med värme och sympati 
och blev själv varm oeh upplivad av 
luftströmmen.

Ho kan ge rätta förklaringen till 
orsafolkets tillknäppthet ? '»Föreläsaren 
talar, publiken betalar, därmed äro 
parterna kvitt.» Så säger Fogelqvist, 
säkerligen mest på skämt. Det är inte 
rätta förklaringen. Orsagubbarna äro 
reserverade a.v naturen, och de känna 
sig kanske lika högtidliga i föreläs
ningssalen som i kyrkan, där de skulle 
finna det opassande att i sitt minspel 
röja vad de erfara. Applåder vore van
helgande.

E. G. C. Brandt.

Kyrkoherde Erik Killer ström:

orsten Fögelqvists omdöme om Orsa- 
karlarna och svårigheten att vinna 

kontakt med dem vid en föreläsning är 
fullkomligt riktigt —  för den händelse 
föreläsaren eller föreläsningen eller bå
da varit dåliga. Eljes är samma omdö
me fullkomligt oriktigt. Kanske mena
de den gamle folkupplysaren en helt 
annan ort —  dagboken var ju rätt brist
fälligt förd.

Mora dagen före förlåtelsens söndag 
1935.

Erik Hillerström.
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ORSA SKOLTIDNING

D å  s I i p stnen 
såldes från 

färdskrindan.
Av red. för Orsa Skoltidning fick jag 

i uppdrag att »leverera någon sorts 
spaltfyllnad», varför jag, efter mycket 
funderande, *med anteckningsblock och 
penna i högsta hugg tågade iväg till en 
man, som företagit många färdresor 
med slipstenslass, för att i görligaste 
mån »pumpa» honom på en hel del. 
Här nedan försöker jag efter bästa för
måga återgiva vad som berättades mig.

»God afton. Ber om ursäkt, men min 
mening var att få höra något från dina 
resor med slipstenslassen», rev jag i, di
rekt jag kommit inom dörren.

»Hå hå. God afton. Kunde just tro, 
att fara var å färde, då man får sådant 
främmande. Ja, det beror på det, vad 
man skall berätta.» Skalken leker i ögat 
på slipstenssäljaren —  det gör den all
tid, förresten —• och med en gest bjuder 
han mig att sitta.

»Berätta om allt: ’alningar’, kontant- 
och byteshandel, sorg, glädje, allt möj
ligt.»

»D e’ va’ mycke’ på en gång de’ ! 
Alning, sa’ du. De förstås. En slip- 
stensalning kan nog också vara ett gan
ska tänjbart begrepp ibland. Jag me
nar nu då det är fråga om priset, och 
vad man får i betalning. I Älvdalen 
t. ex. bytte jag åt mig laggkärl för en 
20-tumming eller ’alning’ oeh fick så 
mycket av den varan, att jag riktigt 
skämdes. I Västerås tog jag havre i 
byte och på den affären höll jag på att 
bära ihjäl mig. I rent klingande mynt 
fick man sådär 8— 10 kr. för en sådan 
sten.»

»Och hur långt sträckte sig resorna?»
'»Tja, de berodde på hur stort förrå

det var. Sala, Västerås, Uppsala. Så 
for man naturligtvis lite varstans ute i 
bygderna. Man sände en del med järn
väg till vissa platser, så man hade att 
lassa i skrindan då man kom dit.»

»Affärerna gick förstås alltid bra?»
»Det var nog både si och så med den 

saken. Man fick ha sina konster och 
knep. Far var ju särskilt klyftig i så

Har
Ni ett julklappsproblem ?

med det till

Hanssons

Slipstensgruva.

dana ting. En gång stod vi på en hand
landes gård i Falun. Fullt med Bjus- 
karlar kring skrindan, men ingen affär. 
Då skickar farsgubben in mig till hand
landen, som också förde slipstenar, att 
köpa. av honom. Jag förstod genast 
vinken, tog fram min slidkniv och bör
jade peta i handlandens stenar, valde 
ut och rullade upp i skrindan. Så fort 
en sten kom dit blev den genast köpt av 
någon Bjuskarl och vi sålde förresten 
hela lasset. Köparna fick förstås den 
uppfattningen att vi förstod oss på slip
stenar. Likadant utanför Västerås en 
gång. Vi kunde inte sälja en enda sten, 
så vi var beredda att ge oss iväg, men 
då skulle far jämna till en gammal sten 
åt bonden, där vi bodde. Under arbetet 
frågade min far, var stenen blivit köpt, 
och då bonden upplyste, att han ropat 
in den på auktion i den och den gården 
började min far att tankfullt betrakta 
stenen. Så till sist talade han om för 
bonden, att han sålt stenen det eller det 
året till gården varifrån den ropats in. 
Dagen därpå hade vi sålt hela lasset, ty 
vår värd hade meddelat sina grannar, 
att vi hade bra vara.

I Sala gick det litet annorlunda till. 
Det var marknad där och vi körde in 
med lasset, far och jag. En liten 
’fjoling ’ hade vi i skacklarna, som var 
klippt i öronen ungefär som man märkte 
sina getter förr i tiden. Dessutom var 
han folkilsken och högg åt höger och 
vänster, då någon närmade sig lasset. 
Det blev förstås folksamling för hästens 
skull, och för övermakten tog han ett 
hopp rätt upp i skrindan. Då jag för
klarade för den talrika åskådarskaran, 
att jag dresserat hästen att på detta sätt 
vakta skrindans dyrbara innehåll, bör
jade affärerna gå riktigt bra.»

»Och så ha förstås alla slipstenshand- 
lare, från Orsa åtminstone, varit hemma 
i trolleriets mystik?»

»Inte alla. För all del. En oeh an
nan av de äldre har nog kunnat en hel
del.» Orden komma sådär halvhögt och 
övertygande, men en vaken iakttagare 
kunde dock upptäcka, att skalken i ögon
vrån blivit särdeles stor just nu.

'»Tång Per, t. ex., fick det uppdraget 
en gång att stifta fred mellan två äkta 
makar, De berättade för honom var för

sig ofredens orsaker, som voro både 
många och dråpliga. Tång Per åtog sig 
uppdraget med en högtidlig försäkran, 
att freden skulle komma tillbaka till de 
två makarna, men han behövde några 
kakor bröd för ändamålet. Så fort han
fått brödet ställde han sig mitt på gol
vet med en kaka i handen, bet av en bit 
då och då, tuggade, blängde med ögo
nen och mumlade något obegripligt på 
orsamål. De två äkta makarna samt 
husets övriga medlemmar sutto andäk
tigt runt omkring. Vi färdkarlar voro 
ju också inne, men då hustrun efter en 
stund gick ut och sedan kom in med 
mera bröd till Tång Per och helt för
nöjd bad honom fortsätta, ty hon kän- 

'de, att trolldomen verkade, smeto vi 
övriga ut för att få skratta i fred. Nåja, 
Tång Per gjorde sitt den gången, ty det 
hör också till historien, att vi. var all
deles utan bröd.

Det hände också, att de, som ’kunde 
trolla’, gjorde nytta ibland. Så blev 
’Lispeturkalln ’ en gång tillfrågad, om 
han kunde ’.få rätt’ på en tjuv, som stu
lit någon sak från en skogskoja, tillhö
rig vår tillfällige värd. För all del. 
Sådant var den enklaste sak i världen. 
Gubben ställde ett bord mitt på golvet, 
klev själv upp på bordet, varifrån han 
läste något hokus pokus, varefter b an 
uppmanade alla, både husfolk och tjä
nare, att krypa, under bordet. Först 
ett förfärligt virrvarr och krypande, se
dan alldeles tyst. Då höres ’Lispetur- 
kallns’ dova. stämma: ’Är alla under 
bordet nu ? ’ ’Ja ’, i korus. ’Den som 
stal också?’ ’Ja ’, höres en gråtfärdig 
stämma svara. Saken är klar.»

Päbilåns.

För kritiska öron

Hans Peterson
Telefon 242.
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Vad kosta skolorna i Orsa?
En orientering för fortsättningsskolan.

Då vi i f  ortsättningsskolan tala om 
kommunens »stat»; få vi oftast nöja oss 
med uppdiktade stater, eller i bästa fall 
ha vi en stat för något föregående år 
att tillgå. För att till årets fortsätt- 
ningsskolekurs få aktuella siffror, skall 
här i något sammandragen form med
delas en stat, som uppgjorts nu i höst 
för år 1936.

Det är ju sä, att i varje kommun, 
finnas en hel mängd olika, styrelser öeh 
nämnder, av vilka de flesta sortera, un- 
der kommunalnämnden och kommunal
fullmäktige. Så är t. ex. fallet med 
fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämn
den, folkskolestyrelsen, fortsättnings- 
skolestyrelsen m. fl. Var och en av des
sa styrelser skall i slutet av varje år 
göra. upp sin utgifts- och inkomststat 
för det kommande året. Sedan sam
manställer kommunalnämnden dessa 
olika stater till en gemensam stat. Den
na. kommer alltså att visa, hur mycket 
pengar det behövs, för den borgerliga 
kommunen under det kommande året. 
(Märk! Vägväsendet särskild förvalt
ning.) Bristen i nyssnämnda stat för 
år 1936 utgör 242,768 kr.

Om vi nu inte bodde i en »fond
socken», skulle man vara tvungen att 
uttaga, hela detta belopp såsom kommu
nalskatt (eller ev. låna). Då skattekro
nornas antal enligt sista taxeringen är 
37,857, kan du lätt räkna ut, hur stor 
kommunalskatten då skulle bli i Orsa. 
Vidare skulle vi då även få betala väg
skatt m. m.

Nu erhålles. av skogsmedel 167,054 
kr., varför man endast behöver uttaxera 
75,714 kr. Detta blir precis 2 kr. pr 
skattekrona. Du måste väl nästan undra.,

Orsa Skoltidning
har blivit livligt uppmärksammad i 

pressen. Således ha inte mindre än 38 olika 
tidningar återgett den av D. S. (— Daniel 
Spegel) i förra numret berättade historien 
om inspektörens besök i en skola under 
ferien. — Bara vi sen kunde bli kloka, på 
hur alla dessa tidningar fått fatt i vår 
lilla tidning.

får Ni numera permanentning 
hos oss.

Alltid originaloljor.

Ericsons Damfrisering
Telefon 208.

hur det kan bli så precis på öret. Dis
kutera saken i skolan, så kanske det går 
att hitta en förklaring!

#
Vi göra så en granskning av folksko

lans stat för det. kommande året. Efter 
en del sammanslagningar av olika, ut
giftsposter och förenkling av uppställ
ningen ser den- ut pä följande sätt:

Orsa Foikskolesiyrelses utgifts- och in
komststat för år 1936.

UTGIFTER:
Lär ar löner ...........................  138,342 : —
Räntor, arrenden ...............  1,100: —
Inventarier, arvoden..........  2,870: —
Bränsle ................................  10,000: —
Renhållning och eldning .. 7,000 : —
Lyse och inmontering . . . .  1,200: —
Reparationer och underhåll 15,000: •—
Staket ...................................  800: —
Pensioner, försäkringar... .2,025: —
Undervisningsmateriel . . . .  4,000: —
Förbrukningsmateriel ....... 4,000: —
Slöjdmateriel ...................   1,000: —
Gymnastikmateriel ............  1,000: •—
Skolbiblioteken ...................  600: —
Tandvården ........................  6,000: —
Skolbad ................................  900: —
Simkurser ...........................  300: —
Inackordering av skolbarn 1,800: —
D i v .  u t g i f t s p o s t e r  2,650: —
Oförutsedda behov ............. 2,213: —

Kronor 202,800: —

INKOMSTER:
Statsbidrag till lärarlöner 130,000 : —
Statens utjämningsbidrag.. 5,000: —
Räntor och hyror ..............  1,800: —
B r i s t  a t t  f y l l a . . . . .  66,000: •—

Kronor 202,800: —

Det är naturligtvis omöjligt att be
räkna alla poster precis i en sådan stat. 
Pensioner, arvoden, löner m. m. går det 
ju bra med. I andra fall bestämmes en 
viss summa, som inte får överskridas, 
trots att »behovet» kanske skulle vara 
större. Jag tänker då på sådana ut
giftsposter som t. ex. de till skolbiblio
teken, simkurserna m. fl. Beträffande 
sådant som bränsle, lyse m. m. måste

Utdrag ur § 8 i lag om skolsty
relse.

Till ledamot i folkskolestyrelsen 
må utses endast den, som är röst
berättigad vid kommunal- eller 
stadsfullmäktigeval odta. uppnått 
t ju g o fe m  års ålder samt k a n  an
s e s  v  ii 1J a b e f o r d r a  sk o. 1- 
v ä s e n d e t .

man göra så, att man ser efter, hur 
mycket pengar det behövts under sista 
åren och så söka få. fram en ungefärlig 
summa.

Till en del a.v posterna i staten be
hövs det kanske några, förklaringar.

»Undervisningsmateriel» och »För
brukningsmateriel»: äro två sådana pos
ter. Den sistnämnda avser först och 
främst den materiel, som barnen er
hålla, skrivböcker, läroböcker, pennor 
m. m. Men dit räknas också annat, som 
förbrukas, t. ex. kritor, kemikalier 
o. s. v. Till undervisningsmateriel föres 
planscher, läseböcker, kartor m. m. Det 
är alltså sådant, som brukas år efter år.

»Inackordering av skolbarn» avser 
bl. a. barn från Neckådalen och Kvarn
berg, där skolorna nu indragits, så att 
barnen gå i skola »nere i socknen».

Så bör du särskilt uppmärksamma 
»Div. utgiftsposter». Detta uttryck 
finns inte i den riktiga staten. Jag har 
under denna rubrik fört ihop en hel 
mängd småposter. Du skall få några 
exempel: sotning, trycksaker, porton, 
vattenavgifter.

Sist skall det alltid upptagas en sum
ma till »Oförutsedda behov». Som 
exempel på en utgift, som under inne
varande år tagits av anslaget till »Oför
utsedda behov», kan nämnas utgifterna 
för orsabarnens deltagande i gymnastik
kursen i Falun.

Om du så ser på inkomsterna, bör du 
lägga märke till att stora summor er
hållas från statsverket. Staten betalar 
nu nästan helt och hållet alla löner 
(och kommer snart att betala, hela löne
summan). Vidare lämnar staten ett bi
drag till skoldistriktets övriga utgifter, 
reparationer m. m.

Bristen i staten, 66,000: —  kr., har 
upptagits som utgift i kommunalnämn
dens förut nämnda stat. Och kommu
nalfullmäktige ha på sammanträde den 
10 nov. godkänt de uppgjorda staterna.

Hj. Hedman.

SÄTTAR-NISISE GÖR NYTT 
NAMN.

I en av länets tidningar läses under 
namnsdagar:

I dag E m i l ;  i morgon L e o p a r d .

Svensk Bordservis
22 del. Kr. 13: 20

samt till julen stort nytt lager

Glas och Porslin
till låga priser.

Erik Lundblad
Telefon 225,
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H. L. Larson berättar skolminnen.

(Forts. fr. n :r 3.)
III.

Det var ont om goda vägar i Orsa på 
1890-talet. I Sundbäck blev jag för
skräckt, då marken blev bar om våren. 
Inga vägar, inga diken; knappast några 
åkrar! Jag åkte en gång i fjäderkärra 
från Åberga till Kallmora, men det var 
ett hiskeligt arbete att bålla sig kvar i 
kärran vid alla kastningar över stora 
stenar, trasiga broar och hemska gro
par, ett arbete, betydligt mödosammare 
än att gå. Jag började undra om jag 
inte ändå kommit något på sida om både 
kultur och civilisation. Men nya, breda 
och jämna vägar planlades och byggdes 
hastigt i alla riktningar, och snart var 
det rent av vidlyftigt att alltid kunna 
hålla den rätta stråten.

Läraretjänsten i Kallmora folkskola 
annonserades ledig. Jag sökte och blev 
vald, det var inga svårigheter att få an
ställning den tiden. Få hösten 1895 
flyttade jag. Nu fick jag äntligen en 
skolsal, som jag tyckte om. Det var ett 
småskolehus förstås, men salen var stör
re än i Torrvål (jag skulle tro 7 X 6 X 3  
meter) samt betydligt ljusare, gladare 
och luftigare. Den hade 2 stora fönster 
åt öster, 2 åt söder och 2 åt väster, alla 
med gångjärn och starka stormhakar 
samt utan gardiner, utom de södra, som 
ägde var sin trasig och oerhört sol
bränd rullgardin av domestik, som varit 
vit. Det var bestämt en stor lycka för 
både mig och skolan att salen var så li
ten, ty, då det en höst blev nära 50 bam 
(det var 44 vintern förut), måste skolan 
delas, övergå från Litt. B till Litt. B. 
De två yngsta klasserna flyttades till 
Brkapers Erik Erssons gård, med Anna 
Björklund-Vallin som lärarinna, och jag 
fick kvar endast de två högsta klasserna. 
Två småskollärarinnor höllo småskola 
med var sin klass i två bondstugor. Nu 
var skolväsendet i Kallmora väl ordnat.

20— 30 meter från skolans västra vägg 
gick allmänna vägen, och vi kunde alla 
bekvämt från våra platser se de långa 
rader skogskörare, hökörare och andra 
färdemän, som drogo förbi dagligen. 
Jag tror inte detta var någon olägenhet 
för skolan. Jag kände ofta frestelse att 
ingripa och göra rent, när jag i andra

Ett parti sopborstar
1 krona pr st.

Hedins Färghandel
o r  s a  .

skolor såg kritade fönster, som skulle 
hindra barnens uppmärksamhet att dra
gas bort från läraren eller lärarinnan. 
Livet skall vara det centrala, inte lära
ren. Skall hjärnan och själen arbeta 
normalt, så är det inte bra att gräva 
ned sig eller avstänga sig från allt an
nat liv.

Under en period av flera år var den 
frireligiösa verksamheten synnerligen 
livlig i Kallmora. Enda samlingslokalen 
var skolhuset. Där höllos möten var
enda kväll veckor igenom. Än var det 
baptister, än metodister, ansgariiföre- 
ningen, fosterlandsstiftelsen eller andra. 
Jag vet ej vad rättigheter till skolan de 
hade, och inte visste någon annan det 
heller. Jag bodde hos handl. And. 
iiansson ett gott stycke från skolan. 
Barnen städade skolan efter lektioner
nas slut och öppnade alla fönster. I 
sinom tid gick jag och stängde fönstren, 
låste dörren och hängde nyckeln på en 
spik under bänken på verandan. På 
morgonen kommo två pojkar i god tid 
till skolan och eldade. Alla skolbarn 
(och de flesta människor i Kallmora) 
visste var nyckeln fanns, när dörren var 
låst, och var den skulle hängas, när 
dörren åter skulle stängas. Jag var no
ga med att fönstren öppnades och fast- 
hakades ordentligt vid sammankomster
nas slut och gick någorlunda regelbun
det och stängde dem, då jag fann lämp
ligt. Stodo de öppna, då eldarna kom
mo, så stängde de. Jag undrade ofta 
hur klockan, som hängde på väggen, 
kunde gå så regelrätt i alla temperatur
växlingar. Jag drog upp klockan varje 
måndag, första rasten, och ingen annan 
rörde den. En skolpojke försökte vis
serligen en gång och gjorde samtidigt 
ohägn i skåpet, men han satt därefter 
litet snett på bänken ett par dagar. 
Klockan smorde jag med fotogen unge
fär vart tredje år. Innan jag kom till 
Kallmora, hörde jag, att på 20 kall
morakarlar finns det 19 tjuvar. De 
där sista hade bestämt flyttat och kom
mo aldrig åter under min tid. Slöjdsa
len stod alltid olåst, veckotal med fönst
ren urtagna, men inte så pass som ett 
stämjärn stals bort. I min egen bostad 
var jag också mycket slarvig med lås
ningen, så länge jag var ogift, och blev 
ej mycket bättre sedan heller.

1899 byggdes nya skolhuset, och på 
seklets första dagar invigdes det. Präs
ten i Skattungbyn var där, och Mats 
Far och en annan åldrig sångare sjöngo 
på en urgammal och mycket vacker me
lodi: »Den signade dag, som vi nu här 
se» (Sv. ps. n:r 424. Melodin finns i 
Skattungbyn).

Undervisnings- och uppfostringsfrå
gor ha troligen varit aktuella, så länge

H . L. Larson mediterar.

människor funnits, och komma att förbli 
det i all framtid. I Orsa hade vi skol- 
möten 4— 5 gånger varje år. Lektioner 
med barn höllos varje möte, man blev ej 
riktigt medlem av Orsa lärarekår förrän 
man hållit lektion på ett läraremöte. 
Efteråt hölls kritik över lektionerna, 
för det mesta sakligt och fogligt men 
ibland även gräsligt. På ett möte i 
Skattungbyn på 90-talet hade en yngre 
lärare (icke jag) väckt frågan om hur 
man borde förfara med de barn, som det 
var omöjligt för att lära sig hela kate
kesen utantill. Inspektören var närva
rande, och skolrådets ordförande var 
mötets ordförande, såsom ofta var van
ligt. Inledaren önskade särskilt höra 
dessa herrars utlåtande. De insågo de 
stora svårigheterna men kunde ej med
giva någon prutning. Kristendomen var 
skolans huvudämne även enligt folk
skolestadgan. Många lärare ansågo 
(inom sig) att frågan varit onödig, man 
visste av erfarenhet att det helt enkelt

T ill J U L E N !
Sockersaltade
SKINKOR,
JULSYLTOR
och
JULKORV
av

Dal. Koop. Charkuteriförenings 
välkända tillverkning.

KOOPERATIVA
C harku te ria  vde ln in g
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Kallmora folkskola (de två högsta klasserna) 6 maj 1898.KAllmora folkskola (de två lägre klasserna.)

var omöjligt för somliga barn att uppnå 
den fordrade färdigheten, men man 
måste väl ändå släppa dem ifrån skolan, 
innan de blevo fullväxta.

Det är högst intressant att så här 
efteråt se huru ofantligt viktiga olika 
ämnen varit vid olika tider. I flera år 
stredo vi tappert om huruvida välskriv
ning skulle övas efter Heikes eller Holm- 
kvists metoder. Teckningsundervis- 
ningen var en tid »de vises sten». Vi 
voro till Stockholm och lärde oss rita 
tegelstenar, yxor, lås och mycket annat 
efter »Stockholmsmetoden», som gick 
upp som ett stort ljus för hela världen. 
Som en skimrande svamp ur jorden steg 
hastigt ett ämne, som kallades hem- 
bygdskunskap, —  somliga kallade det 
pjoskpedagoja. Kurser höllos, papper 
av alla kulörer klipptes och viktes av 
lärare och lärarinnor i alla åldrar, så 
svetten lackade under de heta sommar
dagarna, Sandlådor fylldes, omböka- 
des och tömdes, skolsalar uppmättes, vä
gar, byar, kyrkor och dypölar undersök
tes och kartlades, väldiga klumpar mjuk 
lera anskaffades och omformades till 
äpplen, grisar och andra roliga ting, 
oerhörda mängder krita och trycksvärta 
förbrukades, och ett förskräckligt ord
svall översvämmade hela världen. Jag 
tror det var i Amerika som störtskurar
na började. Skolväsendet är en levande 
och livskraftig företeelse, som för det 
mesta jämförelsevis lugnt går sina upp
plöjda vägar fram, men emellanåt sam
lar sig till väldiga kraftansträngningar

GYNNA DENNA TIDNINGS 
ANNONSÖRER

Begär alltid

O r s a-bröd
brödet med 
den verkliga 
r å g s m a k e n

och gör nya värdefulla erövringar. Un
der de sista åren av min läraretid bör
jade gymnastiken bliva »den allena sa
liggörande»' övningen. Det är för in
nerligt väl, att barnanaturen och män
niskonaturen i allmänhet är så inrättad, 
att den ej tager så synnerligen djupa in
tryck av vare sig det ena eller andra- 
lärdomsvädret.

I socknens norra ände fanns någon
ting, som elaka tungor benämnde »hem
liga utskottet». Det bestod av lärarna 
Pettersson, Berger och undertecknad. 
Vi brukade ofta samråda med varandra 
om ett och annat. Ibland begagnade vi 
telefonen. Påla Anna, som skötte 
växeln i Kallmora, var vänlig nog att 
på begäran, då telefontiden var slut för 
dagen, koppla ihop oss tre. Vi sutto i 
våra respektive bostäder timtal med te
lefonlurarna vid örat och avhandlade 
olika spörsmål. Ibland var det skolfrå
gor, ibland jordbruk, sockenpolitik eller 
andra delikata ämnen. Förslag till pro
gram för läraremöten uppsattes ofta a\ 
oss men inte gärna, pr telefon. Några 
år samlades vi regelbundet en bestämd 
dag varje månad. Det är ju möjligt, att 
vi inverkade något på läraremötenas 
karaktär.

(Forts.)
"=d®£==i

Vilka ha rätt att söka stipen
dier ur stipendiefonden?

De, som fått avgångsbetyg från folk
skolan i år, de, som gå i fortsättnings- 
skolan, och de, som 1935 slutat fortsätt- 
ningsskolan.

Endast de, som fortfarande äro kyr- 
koskrivna i Orsa. eller Skattunge för
samlingar, äga rätt att söka stipendier.
När skall ansökan insändas?

Senast den 20 december skall ansökan 
vara insänd till stipendiefondens styrel
se, adress folkskollärare Ernst Keding, 
Kårgärde, Orsa.
Hur skall ansökan skrivas? .

Blanketter för detta finnas hos lärar
na i Orsa folkskolor.

d en lilla 
fiolspelerskan.

Säg, vem är hon den älskliga lilla, 
som sitter så tyst pä sin stol 
och som spelar så drömmande stilla, 
på sin farfars gamla fiol?
Hennes blick är som något hon såge, 
något fjärran och underbart, 
något långt bortom nymånens båge, 
bortom stjärnor, som. stråla klart.
Hennes spel är så dröjande stilla, 
hennes syn blir till vemodsmusik.
Hon är fattig den älskliga lilla 
men på samma gång underbart rik.
Vem är hon? Jag kan endast det ana, 
när jag lyss till fiolens spel, 
ty den sådana toner kan dana 
är cn himmelens arvedel.

K a r l - A x e l  G e i t e .

Rättning.
Pedagogens fm  träffar bekanta-, hälsar.

— Var har du din gubbe då? — till
frågas hon.

— Jo, han var ute och rumlade under 
helgen, så nu får han sitta och rätta böc
ker.

— Åha, de’ blir ” rättning”  i alla fall 
då — utbrister ett kvickhuvud.

Bästa julklappen
är Edert porträtt eller för
storing utförd hos oss, ty
då har Ni högsta garanti 
på ett modernt och först
klassigt utförande.

Se våra skyltfönster 
och jämför!

Tegmans Fotosalong
ORSA. - Telefon 93.
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Från skolbänken

Den här ruskiga och regniga hösten 
kommer oss inte just att tänka på julen, 
som vi ju helst föreställer oss vara en 
högtid i snö och köld. Och att ni inte 
heller riktigt kunnat tänka er, att julen 
verkligen är så nära det märks på edra 
uppsatser.. Ni har ännu sommaren och 
dess fröjder i friskt minne och berättar 
mycket trevligt därom. Men det här 
ska ju vara ett julnummer, och förr om 
åren har vi fått in julberättelser och 
dikter om tomtar och gröt och julklap
par. Men som sagt, det är inte gott att 
skriva om sådant, när det ute bara, bara 
regnar. Det får i stället bli efter jul, 
när vi verkligen har upplevt alltsam
mans. Red. önskar er i alla fall ett 
trevligt och roligt jullov och säger er ett 
varmt tack för er duktiga hjälp under 
den här hösten.

DEN FINA FÅGELN.
Lille Bob hade varit på frälsnings- 

armén, och där hade han av en snäll 
tant fått en leksaksfågel, som var av trä. 
Den var grön och gul till färgen, och 
det tyckte Bob så mycket om. Fågeln 
skulle hänga i taket. När Bob kom hem, 
blev mor så glad, för att Bob hade fått 
en så fin fågel. Nu klädde hon av Bob 
och lade honom, för han skulle sova, ty 
det var sent på kvällen. Fågeln lade 
han bredvid sig på en stol. Mor sade 
»god natt», och Bob somnade och 
drömde. Han drömde, att fågeln var 
vaken och kunde flyga, och det satt en 
tomte på fågelns rygg. Tomten sade, 
att Bob skulle sätta sig upp bakom ho
nom på fågelns rygg, så skulle han få 
följa med ut och åka. De skulle fara 
till Betlehem och titta på Jesusbarnet, 
som nyss blivit fött i ett stall. »Nu fly
ga vi1»1, sade tomten, och så flögo de. Vi 
flyga efter den där stora stjärnan där 
borta, som heter Betlehemsstjärnan. Den 
leder oss till stallet, där Jesus är. »Nu 
äro vi framme», sade tomten, »och där 
är stallet, där Jesus är född». Nu bör
jade fågeln sänka sig, och de stego av. 
Där voro många samlade, och där i en

KOPPARBERGS 
LÄNS SPARBANK

Skolbarn i Orsa!
Sparsamhet är en dygd.

Under år 1934. liar av skolbarn 
inom länet insatts i 8.331 poster 
ett belopp av kr. 21.777: 66.

Kopparbergs Läns Sparbank.

krubba låg Jesusbarnet på halm och 
strån, och det var en rund ljuskrans 
kring hans huvud, och han var härlig 
att skåda. Hans hår var lockigt och 
ljust. Bob fick hålla Jesus på sina ar
mar, och han log så gott åt Bob. I det
samma. vaknade Bob, och hans mor kom 
med kaffe. Fågeln låg på samma plats 
på stolen, där den hade legat förut. 
Tomten var borta, och Jesusbarnet var 
borta, stjärnan var borta, allt det här
liga, han hade sett, var alldeles försvun
net. Bob berättade allt det härliga, han 
hade sett, och så brast han i gråt. Men 
mamma tröstade honom och sade, att 
det bara var en dröm. Då gick Bob 
opp och klädde på sig och tänkte inte 
mera på vad han drömt.

Nils Pettersson, kl. 5.

EN SOM SKA BLI JULMAT.

EN SORGEHÖGTID.
Inge och Mårten gingo en dag för att 

titta på Mårtens kaninungar. När de 
kommo fram, öppnade Mårten dörren. 
Men vad fann han? Jo, att alla kanin
ungar voro döda, Han talade om det 
för Inge. Inge trodde först, att han 
lurat honom. Mårten lyfte då upp 
Inge, för att han skulle få se, att han 
inte lurat honom. Nu fick han se, att 
det var sanning. »Vad ska’ vi göra?» 
frågade Inge. »V i har väl dem, på 
slaskhögen», tyckte Mårten. »Nej, vi 
gräver ned dem i stället», tyckte Inge. 
»Nej», sade Mårten, men Inge började 
gräva ändå. »Gropen är redan färdig», 
sade Inge. »Ja, dä är de’ väl lika bra

vi lägger ned dem där», tyckte Mårten. 
Under det Inge grävt gropen, hade Mår
ten plockat ut de döda ungarna. »V a ’ 
synd, att de skulle dö, tyek’nt du, va?» 
frågade Inge. »Jo, men hur tror du, 
de ha’ dött på för vis», sade Mårten. 
»Kanhända har de frusit ihjäl i natt», 
sade Inge. '»Ja, kanhända», sade Mår
ten. »Nu ska’ vi ha en fin. begravning, 
eller hur?» frågade Inge. »Ja», tyckte 
Mårten.

Allting är stilla utom fåglarnas kvit- 
ter och trädens brus, och där borta, ser 
man Mårten och Inge, som sakta vandra 
mot graven. De bära en bräda emellan 
sig, på vilken det ligger sex döda kanin
ungar. Tittar man på kaninerna, ser 
det ut, som om de ville gråta. Mårten 
och Inge släppte ned brädan. Därefter 
tog Mårten en för en och släppte ned 
dem i graven. När han lagt ned alla, 
sade Mårten, a.tt Inge skulle gå bort och 
hämta några, blommor, under det att 
han gjorde graven litet finare. När 
Inge kom tillbaka, lade Mårten ned 
blommorna i graven. Därefter skottade 
de igen graven, och uppå den lades ock
så blommor.

Nu tyckte Inge, att graven var nog 
prydd. Då sade Mårten: »Nu går vi väl 
till nästa grav då. Kvicka dig att börja 
grävab »Vad menar du?» frågade 
Inge. »Jo, du vet de där ungarna, som 
äro i gången, de lär väl ha. dött de med», 
sade Mårten. »Ja, det är ju lika. bra vi 
gräver, innan vi går dit», instämde 
Inge. Nu började de alltså att gräva 
en ny grop och prydde den ännu finare 
än den andra. Därefter gingo de med 
en bräda till gången för att hämta 
ungarna. När de kommo fram, sade 
Mårten, att Inge skulle taga ut de. döda 
ungarna. »Är du inte riktig? Tror du 
jag skulle våga ta’ i en dö’ unge, nej, 
usch f y !»' sade Inge. »Håll i brädan du 
då, så skall väl jag taga dem», tyckte 
Mårten. Mårten öppnade nu dörren. 
»Usch, så hemska de se ut», sade Inge. 
»De ä ’ väl inte nå’ hemska, de. äro ju 
levande allihop», ropade Mårten. »Tänk, 
sånt onödigt besvär vi gjort oss», sade 
Inge. »Säg inte det», sade Mårten, »ty

tjep Ni best ö 
billigöst när

Aug. Larsson, Orsa
Telefon 21.
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ORSA SKOLTIDNING
om vi inte grävt graven, innan vi gått 
hit, så kanske alla varit döda». »Ni ska 
flå komma ihåg, att graven väntar-, på 
er», sade Inge åt kaninerna.

Paul Ohlsén, kl. 6 Å.

MÄSS I  JOLI.
Ik tittjer att ä sö roli mäss ä, joli. Do 

fo ånn jolkläppa. Snårt bir ed joli. Um 
jolafton fo ånn jåto risgrinsgretn mi 
,sucker ö kanel uppå gretn. Ed i sö 
gwött. Se öm jolafton bruker tåmtn 
kumo. Do fo vi jolklappa. Um jol- 
mörgon bruker öllt fok fåro börti jol
otta. Dar bires klucka fem.

Vera Asp, kl. 4.

ETT SOMMARMINNE.
När jag var sex år, fingo jag och 

Gunnar följa med mamma till fäbodar
na en sommar.

Mamma skötte om korna, och så var 
det ett par getter. Om morgnarna var 
mamma uppe tidigt och mjölkade, me
dan vi sovo. Så väcktes vi av separa
torns surrande. Yi skyndade ur bäd
darna och klädde på oss, för jag skulle 
vara med,. när korna släpptes ut. Det 
var det roligaste av allt att få följa 
med en bit till skogen. Först gick mam
ma och lockade på korna, och så kom 
hela hopen efter.

Kalvarna hoppade och lekte med var
andra och låtsade stångas. Flera av kor
na hade skällor, och kalvarna hade 
mindre pinglor. Det blev nästan som 
musik av alla, de olika tonerna. Yi smö
go oss hem från korna. De voro borta 
hela dagarna, men kommo hem till kväl
len. Jag undrade många gånger efter
åt, hur korna, visste, att det var kväll, 
Så de skulle gå hem. Men mamma, sade, 
att de ville hem och bli mjölkade.

Jag var avundsjuk på Gunnar, som 
brukade få mjölka en ko, som var 
mycket snäll. Jag frågade, om jag fick 
försöka. Och det skulle jag få, men jag 
fick ta geten, som ej var så stor.

Jag tog en bunke och ställde mig 
bredvid geten, för jag var så liten, att 
jag ej kunde stå grensle över den. Ge
ten hoppade till, och jag hade så när ej 
kunnat klara bunken. Men sedan såg 
jag, att det ej var värt att försöka mjöl
ka mer utan det fick vara, tills jag blev 
större.

Jag hade mycket roligt den somma
ren i fäbodarna.

Karin Tliurén, kl. 6. 

MÄSS Ä ÖSTN.
Dö ä i östn, sö do i bjärker göler. Um 

östn ta wi upp päror, ö se stjar wi

V A X D U K
KORKMATTOR

V acker 
sortering.
Carl A.
Pettersson 
O r s a .

kwön, rujen, grenföder ö agrån. Ö wi 
ta åv äppli åv äppeltrajni, ö läggum 
nid dem i lådor. Dö ä östn bruker ä 
råjna, ö milluma snåja. Um östn jämt 
wi beri, ö ev um in sädi. Dö wi om aft 
dn sädi, sö do trusk wi. Dö wi a truska. 
far wi börti kwanni ö målum. Um östn 
då wisner blommor. Ö se do ä snåjer, 
sö do bir ä roli. Fär-do for wi åk skaj- 
der ö spark.

Anna Holting, kl. 3.

NÄR VI VORO UTE OCH ORIEN
TERADE.

En vacker och solig söndag för några 
veckor sedan voro vi ute och orienterade. 
Vi började ovanför Viborg. Jag och mor 
hade en kompass och far och Anna- 
Märta en annan. Först gingo far och 
Anna-Märta. Jag hade aldrig gått efter 
kompass förut. Det var så roligt. Se
dan man fått kompassen inställd, var 
det inte svårt att gå efter den. Man 
skulle bara ställa sig så, att nålen stan
nade på en bestämd siffra, och sedan ta 
ut något märke i pilens riktning. Där 
'fick man ta ut ny riktning. Om vi 
ginge rätt, skulle vi komma till en stor 
nyodling. Yi började tro, att vi hade 
gått fel, då vi sågo en ljusning i skogen. 
Men vi hade kommit till nyodlingen. 
Kakt över nyodlingen rann det en bäck, 
och vid den låg en liten lada. Där läg
rade vi.

Först gingo vi alla. ut i skogen och 
samlade bränsle. Snart sprakade en li
ten eld vid bäcken. Kaffepetter stod 
naturligtvis på. Medan kaffet kokade, 
gjorde jag och Anna-Märta båtar, som 
vi kastade i bäcken på ena sidan om en 
bro, och sågo, vilken båt som först kom 
ut på andra sidan. Men så höll jag på 
att trilla i, så att jag tappade lusten. 
Nu var kaffet kokt, och det smakade 
härligt. Mor hade nog tagit mycket 
»doppa» med, men det strök med som 
ingenting. Då jag och Anna-Märta lekt 
i höet en stund, måste vi gå hem. På 
hemvägen hittade vi ett stort kantarell- 
ställe. Trots det myckna »doppat» sma
kade det bra med middagen, när vi kom
mo hem. Den kvällen somnade jag di
rekt, när jag lade huvudet på kudden.

Benkt Granholm, kl. 4.

NÄR VI LYSSNADE PÅ RADIO.
En söndag gingo jag och Britta till 

Gun, ty vi hade ingenting att taga oss 
till med. När vi kommu satt Gun och 
läste en bok. Den hette »Den hemlig
hetsfulla ön». Så togo jag och Britta 
var sin bok och började läsa, ty böcker
na voro så spännande. När vi läst oss

mätta, tyckte vi, att tiden gått så fort. 
Någon föreslog, att vi skulle höra på ra
dio. Det var ett barnprogram, och någ
ra barn sjöngo okända och kända 
sånger. När de sjungit färdigt, började 
en flicka läsa en berättelse om några 
pojkar, som bildade en förening, som 
hette T. V. F. Denna berättelse lydde 
så :

Det var en gång tre goda vänner, som 
hette Magnus, Algot och Lars. De stif
tade en förening, som hette T. V. F. 
Magnus var ordförande, Algot var kas
sör och Lars ordningsman. Föreningens 
stadgar voro: »Icke supa, icke svärja, 
icke röka.» De hade sin lokal i mammas 
bryggstuga.

En dag kom Magnus mamma, till dem 
och ville ha reda på, vad de hade för 
sig. De hade stämt möte på kvällen 
klockan sex i bryggstugan. De voro in
te sena att gömma sig, då mamma kom. 
Lars kröp upp i skor stenspip an, ty hans 
far var sötare, Magnus kröp bakom 
bryggkaret och Algot bakom muren. 
Mamma hon såg nog små troll litet var
stans. Bakom bryggkaret stack en blus- 
flik fram. Av Algot stack mösskärmen 
fram. Och Lars, ja han ramlade ned. 
När Lars hade ramlat ned, kommo de 
andra också fram. De talade om, vad 
de hade för sig, och mamma tyckte, det 
var en bra förening.

Magnus bror Harald, som var ett år 
äldre än Magnus, var i den åldern då 
pojkar bruka gå med händerna i byx
fickorna, vissla och svärja. Mamma 
frågade, varför Harald inte fick vara 
med. Pojkarna svarade, att de inte kun
de ta in en, som svor. Då mindes mam
ma en tavla, som hängde över hennes 
säng, när hon var liten. Det var en bild 
av Jesus, då han välsignade barnen, och 
lärjungar stodo bakom och voro avund
sjuka, på barnen. Hon frågade, vem de 
mest liknade, barnen eller lärjungarna. 
)Och de svarade, att de liknade lär
jungarna. Mamma ropade åt Harald, 
att han skulle komma in. Han kom in, 
och mamma, sade, att Harald skulle få 
vara med. Så gick mamma, ty hon skulle 
kratta gården. Efter en stund kommo 
pojkarna, utrusande alla, fyra, och Ha
rald hade också ett märke. Magnus tog. 
från mamma krattan och började kratta 
gården, och Harald tog yxan och sprang 
till skogen efter granris. Algot och 
Lars skulle springa hem och hjälpa sina 
mammor, då Magnus mamma ropade åt
dem, att de skulle få var sitt äpple..
I Så var det slut på berättelsen. Sedan 
sjöngo några barn en sång, som vi bru
ka sjunga i skolan. Den heter »Slum
rande toner». Nu var det slut på barn
programmet. Karin Britte, kl. 6.

EN VÄLGJORD

M ö b e l
beställer Ni förmånligast 
från

BOGGS SNICKERIFABRIK
HANSJÖ /  Telefon 157.

Tummetott 
o gåskarlen, Teckning av Jan Carlstedt, Klass 3.
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FÄRR I  TIDI.
Färr i tidi do war ä sö kunstnt, dö 

ånn djick i skoln, att ånn fick djer upp 
djaldn i djeno grop i govi, sö' fick ånn 
wärm si. Ö når ånn djick te skoln um 
dogo, do fick ånn a lågskona ä gö ö 
pulsa i snon mi. Ä  fånns int nöger 
biler ö cikler, ä fånns bara äster. Ånn 
fick gö sö löngt te skoln börtever 1 alft 
mil. Ä gard dessummu wen ånn ad fär 
kläd o si, bara ånn ad nöger kläd.

Elsa-Lisa Persson, kl. 3.

EN HÄRLIG GYMNASTIKDAG I 
FALEN.

Tidigt lördagsmorgonen den 12 okto
ber voro 14 barn ur vår klass samlade 
på stationen samt fru Ihrmark. Det var 
den dag, då vi skulle fara till Falun och 
tävla. Om en stund var tåget klart, vi 
satte oss i, och tåget pustade iväg mol 
Falun. När vi kommo till Mora station, 
voro vi klara att byta tåg, men då hade 
de kopplat in den vagn, som vi åkte 
med, till ett tåg, som skulle åka till Fa
lun, så vi sluppo byta tåg på hela resan. 
Det var inte få stationer, vi foro förbi. 
Vi sutto allihopa inne i kupén och voro 
slöa och trötta. Men vi kunde i alla 
fall låta bli att somna. Då vi hade kom
mit förbi Mora, började vi ta upp litet 
matsäck, som vi hade med oss för att 
äta på tåget. Då det gått över två tim
mar, kommo vi äntligen till Falun. Vi 
stego av tåget och gingo upp till rege
mentet, där gymnastikuppvisningen 
skulle hållas. När vi hade kommit till 
regementet, gingo vi in i ett av de sto
ra husen och tittade efter, vilket rum 
som vi skulle ha till avklädningsrum. 
Sedan gick fru Ihrmark ut, och vi 
fingo inte gå ifrån rummet. Då vi ha
de väntat bra länge, tyckte vi flickor, 
att det var tråkigt att vara därinne. Vi 
började då kläda om oss. Men vi hunno 
inte få på oss mer än strumporna och

FROSTS KNIVAR
fabrikation

som gjort M O R A  berömt

skorna, då fru Ihrmark kom och sade, 
att vi skulle gå till gymnastiksalen och 
titta på de andra. Då vi kommo till 
gymnastiksalen, höllo några flickor och 
pojkar på med redskapsgymnastik. När 
vi senare skulle gå och kläda om, var 
det några flickor bland de uppträdan
de, som voro utklädda till pojkar, och 
som höllo på att leka en lek. Då vi ha
de varit och klätt om och kommit upp 
till gymnastiksalen, höllo flera pojkar 
på att leka en indianlek. Då indianle
ken var slut, skulle stadsbarnen leka 
de tre lekar, som vi skulle leka. Sedan 
var det vår tur att tävla. Vi fingo 
tävla mot lag från Mora och Ulvshyt- 
tan. Första leken, som var tunnelboll, 
kommo vi på första, Ulvshyttan på 
andra och Mora på tredje plats. Vi vo
ro mycket glada över att vi kommo 
först. Men gladare blevo' vi, när tidta- 
garen kom och talade om, att vi hade 
tagit distriktsmästerskap. På de andra 
lekarna blev Moralaget etta, vi tvåa och 
Ulvshyttan trea. Resultatet av alla le
karna blev, att klassen från Mora och vi 
fingo vardera 5 poäng. Om Ulvshyt- 
tans lag vet jag inte mer, än att det för
lorade. Därpå gingo vi ut och blevo 
fotograferade. Sedan gingo vi ner och 
drucko choklad. Därefter skulle vi gå 
och kläda på oss. Då kom fru Ihrmarks 
syster och talade om en mycket glad ny. 
het, och det var, att vi vunno över alla, 
därför att vi hade spelat tunnelboll så 
fint. Då vi hade satt på oss kläderna, 
gingo vi ner till staden och tittade litet. 
Vi gingo först till stationen och läm
nade väskorna, och sedan gingo vi ut 
på stan. Vi voro på Dalstugans restau
rang och åto middag. Sedan gingo vi 
till stationen, där de pojkarna, som ha
de varit upp och hämtat priserna, voro. 
Vi fingo alla var sin tjock bok till pris.

Klockan halv tre foro vi från Falun 
till Orsa.

Gerda Ilelleberg, kl. 6 A.

NÄR JAG OCII INGEMAR VAR  
TILL HÄTTBERG.

En lördag skulle jag och Ingemar fa
ra till Hättberg för att hämta messmör, 
smör och ost. Vi skulle åka häst, för vi 
skulle ta dit lite hö åt korna. De kom 
hem mitt på dagen, därför att det var 
så mycket broms och flugor. Vi for, då 
klockan var två. Allting gick bra, tills

vi kom till Gärdsmyrsgrinden. Där 
mötte vi en lastbil med stort timmer
lass.

Vi måste åka ur vägen. Det var så 
smal väg, så att vi blev tvungna att åka 
alldeles vid dikeskanten, och kärran 
höll på att ramla ner i diket. Sen gick 
det bra för oss ända till Hättberg. Då 
vi kom in i stugan, såg vi, att klockan 
redan var fem. Vi skulle stanna där 
över natten och fara hem på söndags
morgon, Mormor gav oss var sitt glas 
grädde. Sen fick vi dricka mjölk och 
äta tunnbrödssmörgås allt vad vi or
kade.

Då klockan var sju, kom alla som 
bodde i Hättberg till mormors stuga. 
,De berättade mycket om hur det hade 
varit förr i världen. Jag och Ingemar 
satt tysta och hörde på. Vi tyckte, att 
det var så intressant. Då alla hade gått 
hem, gick jag och Ingemar ut i ladan 
och lade oss oppe i en höstack. Vi hade 
kläderna på oss, så vi behövde inte ha 
några filtar.

Nästa morgon vaknade vi, då klockan 
var fem. Vi gick in till mormor. Hon 
hade kokat opp mjölk åt oss. Jag gick 
in i en skrubb, där vi hade bröd, och tog 
en tunnbrödskaka. Sen gjorde vi smör
gåsar, som vi åt till mjölken. Då vi 
hade ätit oss mätta, letade Ingemar rätt 
på en kartong, som vi lade osten i. Och 
jag tog messmörsbyttan och lyfte upp
den. Och Ingemar tog smörbyttan. Jag 
gick in i stallet och tog ut hästen och 
satte på honom seldonet. Sen sade vi 
adjö till mormor och for. Det gick bra 
för oss hela vägen hem.

Rune Hansson, kl. 4.

EN DRÖM.
En natt drömde jag, att jag skulle 

åka på tåg till Karin och Maja i Stock
holm. När jag steg på tåget i Holen, 
var det en gammal gumma, som skulle 
till Stockholm. Hon sade, att hon ha
de stigit upp klockan halv fyra, Nu

Eleganta,
moderna
DAMVÄSKOR

i nytt urval.

A.
Pettersson

i i

'Teckning av Karl-Ingvar Wennberg. Klass 3.
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■började tåget gå. När det kom bort till 
Lorentz, var allt Lisselheds folk där och 
vinkade åt mig. När jag kom till Stock
holm, kom Karin och mötte mig. Då jag 
kom till Skansen, där hon bodde, fick 
jag mat. Sedan ringde Karin till Maja 
och talade om för henne, att jag var hos 
Karin. Då kom Maja, Berit och Ulla 
till Skansen. Jag hälsade på dem. Sen 
följde de och Karin mig ut, och vi såg 
på djuren, som var där. Och så dröm
de jag, att Karin berättade för mig, att 
papegojan där, som kunde tala med 
folk, en gång hade sagt: »Guda, guda på 
dej». Men när hon var på dåligt hu
mör, sa. hon ingenting. Vidare berätta
de Karin, att storkarna voro ute och 
spatserade på gatorna var dag. Nu vak
nade jag. Då var jag hemma igen. Jag 
berättade drömmen, och mamma sade, 
att jag drömde så, därför att jag hade 
läst brevet, som jag hade fått från Ka
rm. Bruks Svea Eriksson, kl. 4.

PÅ JAKT.
Det var en gång, då jag skulle följa 

med pappa bort och jaga. Vi gjorde i 
ordning mat och det vi skulle ha med 
oss. Berggren kom och hämtade oss 
med bilen och skjutsade oss till Hätt- 
berg. När vi kommo dit, så gingo vi in 
i en koja, för vi skulle ligga över på 
natten. Jag gick in och ställde ifrån 
mig allt, vad jag hade att bära, Sedan 
gingo vi ut och jagade. När vi kommo 
ut. i skogen, så släppte vi Lady, hunden, 
hon sprang och nosade över allt. Till 
slut fick hon upp en hare. Om en halv
timme så kom haren tio meter framför 
oss, och då sköt pappa och träffade ha
ren, så att den dödades. Därpå gingo 
vi in i kojan och åto. Sedan lade vi oss, 
ty det var mörkt.

På morgonen gingo vi ut i skogen 
igen. Då fingo vi se älgspår, och vi 
följde spåren, tills vi träffade på älgen. 
Jag fick se älgen stå bakom ett träd, 
och jag ropade åt pappa, så att han 
också tittade dit. Pappa sade, att det 
var en älgoxe, för han hade horn. När 
vi hade stått och tittat på älgen ett tag, 
så gingo vi därifrån, och sedan sprang 
älgen långt in i skogen. När vi kommo 
till kojan, så gjorde vi oss i ordning och 
foro hem. Qie Rystedt, kl. 6 a.

MÄSS ED I WITTERN.
Mäss ed i wittem, snojer ed mitji. Do 

fom wi åk skajder, spartjen ö stirtjåka. 
Do ire köllt um int ånn i wel klädd. 
Förut jen witter, do i wa mi o jen 
skajdtävling, trodd i att i skuld fo först 
pris, men do fick i fjärda. Ö sö jen 
göng do i wa mi ö Måsserlopp, fick Olle 
Källberg först, Ingemar Röjter ödra ö 
ik fick tridda. ö Holger Måsser fjärda. 
Se wetent i wa demdo ödror fick fär 
pris. Karl-Ingvar Wennberg, kl. 3.

Erik A. Billströms
HERR- och DAMSKRÄDDERI.

S a n d h e d ,
REKOMMENDERAS.

Från Småskolan.
NÄR JAG VAR HOS ANNA MÄRTA.

När jag kom till Anna Märta en dag 
höll hon på att gräva potatis. Och mens 
hon grävde potatis gick jag till gungan. 
Sen gick vi in och ritade. Och sen 
läste vi läxan. När vi gjort det skulle 
vi gå efter mjölken. Och Tipp fick 
följa med. Tipp är en setter och han 
är en snäll hund. Han kan bära en li
ten kruka för det har Anna Märta talat 
om för mig. Och den här bilden visar 
där jag och Anna Märta, oeh Tipp gå 
efter mjölken.

Greta Eriksson, kl. 2.

MIN FYRxiENTA VÄN.
En gång hade jag en katt. När hon 

hade fått ungar, ville jag och min bror 
ha kvar en. Det fick vi ju förstås. Men 
innan han fått ögon, gick mamman bort. 
Då förstod vi icke, hur han skulle kunna 
leva. Men då hittade mamma på ett 
sätt. Vi matade honom med sked. Jämt 
när jag tog en sked och en kopp, så 
kom han och satt sig i knät.

Inga Evaldsson, kl. 2.

ETT SOMMARMINNE.
I somras var jag i Skåne. Första, da

gen fick jag se tre nya städer. Vi sov 
på natten i Mariestad. På kvällen nästa 
dag kom vi fram till Margretetorps 
gästgivaregård. Där fick vi mat, sedan 
gick vi och lade oss. Nästa dag, när vi 
vaknade, gick vi ut. Där var en stor 
trädgård. Där var vi och lekte, tills vi 
skulle äta. Nästa dag for vi och badade. 
Det var skönt för det var varma dagar 
där. Vi hjälpte till med äppelplock- 
ningen. Men en kväll vart det åska. 
Blixten slog nöd på en ko och en ladu
gård. När vi for fick vi en låda äpp
len med oss. Vi låg i Laxå på natten. 
Nästa dag kom vi hem.

Ulla Carlstedt, kl. 2.

TIPP.
Tipp är en hund. En dag skulle vi 

fara till Skavåsen. Det var backigt så 
vi måste gå. Men på slätan fick han 
åka i en låda på fars cykel. Och tre 
gånger hängde han sig för att han hop
pade ur och han var kopplad. Och 
ibland när vi har druckit eftermiddags
kaffe brukar far ta fram hoppkäppen 
och så hoppar Tipp så högt så. Och 
nyss lärde vi honom att sitta fint. Sä
ger man lägg dej så lägger han sig. Och 
säger man sitt så sitter han. Och så 
kan han ingen mer konst.

Tipp är så go 
ger blott oss ro.
När vi är på en ö 
badar han i vår sjö.
Han simmar så roligt 
när det är soligt.
Anna Märta Granbolm, kl. 2.

»MAJA OCH LISA LEKA BUTIK.»
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K ä 11 i n g f a b r i k e n
en fram åtgående 

orsaindustri.

Orsa Kättingfabrik började sin verk
samhet i tämligen blygsam skala år 
1927. Den stora byggnad, där kätting- 
smidet nu bedrives, fanns då inte till, 
utan man hyrde lokal i And. Olssons 
magasinsbyggnad, där Hellströms repa
rationsverkstad nu ligger. Starten blev 
lovande, och man började snart tänka 
på utvidgning. Arbetet på den nuva
rande fabriksbyggnaden igångsattes, 
och år 1929 stod den färdig för inflytt
ning. Nybygget var stort tilltaget med 
tanke på ytterligare utvidgningar av 
rörelsen, vilka inte heller läto vänta på 
sig. Det blev snart knappt med utrym
met, och efter fyra år tillkom påbygg
naden vid den östra gaveln. —  Detta 
var i korta drag kättingfabrikens ut
vecklingshistoria fram till den ställning 
den nu intager —• en av de största in
dustrierna inom sin bransch i hela vårt 
land.

Yi bege oss nu till fabriken för att 
på ort och ställe följa arbetet. Verk
mästare Rystedt skall bli vår sakkunni
ge ciceron. Vi träffa honom mitt inne 
i fabrikens huvudavdelning, sedan vi 
kryssat oss fram mellan dånande maski
ner och stora, travar med kätting. Det 
är svårt att göra sig hörd i larmet.

Klippning och bockning.

»Den första fasen i kättingtillverk- 
ningen är klippningen», berättar hr R. 
och visar på en maskin, där långa, run
da järnstänger klippas sönder till korta 
stycken —  länkämnen. »Maskinen är

NYTT LAGER AV
Billiga G ram m ofonskivor

50 öre pr st.

A . - B .  B r ö d . O h ls é n s  B o k h a n d e l , O r s a .

ställbar för olika längder på länkämne
na. Nästa fas är bockningen. Den ut- 
föres i tre olika maskiner beroende på 
länkämnenas tjocklek.» Vid bockningen 
böjes länkämnet på mitten till en »mär- 
la».

Vällning.

Vi återfinna »märlorna» vid en av de 
fyra dubbelhärdarna, som stå utefter 
lokalens ena långsida. De hänga nu i 
en lång rad över en järnten, som från 
härdens utsida i en båge går in över 
själva fyren.

»Genom denna anordning förvärmas 
länkämnena, så att de sedan endast en 
kort stund behöva ligga inne bland den 
glödande koksen för att få den rätta 
välltemperaturen», upplyser hr R. Väll- 
ningen utföres i en s. k. kättingpress. 
En »märla» trädes in i den yttersta

länlien av en påbörjad kätting. Sedan 
böjes märlans båda fria ändar lätt och 
elegant över varandra av maskinen, 
varefter länken föres in mellan maski
nens båda, s. k. sänken —  fem, sex press
ningar mellan sänkena, —  en hastig 
vändning av länken mellan varje press
ning, och den är färdig. Nästa »märla» 
trädes in, böjes, välles —  och kättingen 
blir längre och längre.

Kättingpressarna äro åtta till antalet 
—  två vid varje härd —  en för klenare 
och en för grövre kätting. »Den kle
naste kätting, vi smida, är 1/i tum, och 
den grövsta, vi hittills smitt i maskin, 
1 V 2 tum. Varje kättingpress kan an
vändas för olika tjocklekar och former 
på länkarna, Vi behöver bara byta ut 
sänkena», berättar hr R.

Vid vårt besök tycks man huvudsak
ligen hålla på med en kätting med all
deles runda länkar. —  Den är beställd

av en dansk’firma och skall antagligen 
användas i någon cementfabrik», upp
lyser vår ciceron.

Kättingen provas.

Där kättingen ligger i en hög vid si
dan om pressen, ser den ut att vara fär
dig, men hr R. för oss vidare för att 
demonstrera nästa fas, som är prov
ningen. »Inte en meter kätting lämnar 
fabriken, förrän den undergått erfor
derliga, prov», säger han. Vi stå nu vid 
den s. k. provbänken, där dessa, utföras. 
Do mest framträdande detaljerna i den
na anordning äro två parallellöpande, 
kraftiga järnbalkar på ett stadigt un
derlag. Vid deras ena ände finns en 
våg och vid den andra en kraftig kugg- 
stång, som sitter fäst i dragmaskineriet. 
Vågen har två parallella vågarmar med 
en skjutbar tyngd på vardera. Vågar

marna äro graderade upp till 34,000 kg.
Vår ciceron ger order om provning av 

en kätting, för att vi riktigt skola få se 
hur det går till. En kätting med en 
tum tjocka länkar spännes fast mellan 
vågen och kuggstången, så att den kom
mer att ligga mellan de båda järnbal- 
karna. Hr R. omtalar att den är be
ställd för leverans till Norge och skall 
användas som ankarkätting. ’»När den 
användes, skall den hålla upp till 6 ton, 
men stor säkerhet fordras, så vi skall 
nu sträcka den med en kraft av 12 ton.» 
Han ställer tyngderna på vågarmarna 
på 12 ton och förklarar, att de komma 
att slå upp först, när sträckningen bli-

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSEEN 
Telefon 253.

Kättingsmedjan. Handsmedjan.
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K ättingen synas.

vit så kraftig. Så sätts dragmaskinen i 
gång och sträckningen börjar. Den går 
sakta men är fullkomligt jämn. Inga 
som helst knyckar i kättingen kunna 
märkas. Den tunga kättingen är snart 
till hela sin längd lyft från underlaget 
och spänd som en fiolsträng, men ännu 
ligga vågarmarna nere. Dragmaskinen 
tycks arbeta allt tyngre och tyngre, och 
den c-.a 11 m. långa kättingen är ut
tänjd åtminstone 2 dm. innan vågar
marna slå upp. Då stoppas dragmaski
nen, och kättingen tages loss. Den har 
bestått det första s. k. sträckprovet.

Vi undra, hur man kan få sträck
ningen så jämn och så oerhört kraftig. 
»Jo, det beror på att dragmaskinen inte 
är konstruerad med vanliga kugghjul 
utan med två små, kraftiga excentrar, 
vars kuggar ömsevis gripa in i kuggar
na på dragstången och föra denna 
framåt», förklarar hr R. Han berättar 
vidare, att kättingen skall undergå än
nu ett s. k. brottprov. När det är fråga 
om ankarkätting, sker detta inför en 
representant för något sjöförsäkrings
bolag, och vid provning av annan kät
ting har mottagaren ett ombud närva
rande. Ankarkätting tillverkas alltid i 
längder om 15 famnar (27,5 m.), och på 
varje sådan längd tages ett brottprov. 
Försäkringsmannen pekar ut tre sam
manhängande länkar någonstans på 
kättinglängden. Dessa länkar frånskil
jas och utsättas sedan för en dubbelt så 
kraftig sträckning som vid första pro
vet. —  Beträffande den nyss provade 
kättingen blir det således 24 ton. —  Ha 
länkarna —  väl att märka —  utan att

TAG DEL AV

TEGM ANS sp ecia l- 
skyltning i B arnporträtt

Gör Eder beställning 
i god tid före jul!

brista bestått också det provet, är kät
tingen godkänd. —  »När kättingstum- 
pen efter ett sådant prov tages loss, är 
den alldeles stel», säger hr R. Han vi
sar oss senare på en stor hög sådana ste
la kättingstumpar ute på gården.

»Men ni har väl gjort kraftigare kät
ting än den här?» undra vi. »Jo, visst!» 
svarar vår ciceron. '»Det var också en 
ankarkätting, som Öresundsvarvet be
ställt för något av sina båtbyggen. Den 
var smidd av 1 1/ 2 tums järn, och varje 
länk var försedd med ett tvärstöd på 
mitten. Den skulle provbelastas med 41 
ton, och brottprov skulle göras med 59 
ton. Vår provbänk orkade inte med mer 
än 34 ton, så vi måste få den kättingen 
provad på annat håll. —  Vår fabrik är 
för resten den enda i hela Sverige, som 
smitt så grov kätting enbart på maskin. 
—  För att riktigt se hur försöket utfal
lit, ökades belastningen vid brottprovet 
över det erforderliga. När man kommit 
upp till 90 ton, gick provanordningen 
sönder, så vi fick aldrig se riktigt hur 
mycket den kättingen tålde.»

Kättingen synas.

När kättingen provats, synas den syn
nerligen noga länk för länk. Det kan 
ju hända, att någon liten bristning upp
stått i en eller annan länk vid sträck
ningen. I så fall tages den bort och en 
ny länk välles in. Mycken omsorg ned
lägges på syningen. Man är naturligt
vis synnerligen angelägen om att endast 
felfri kätting utgår från fabriken.

Kättingen målas eller blankas.

Innan kättingen är färdig att sändas 
i väg från fabriken, undergår den en 
ytbehandling för att i största möjliga 
mån vara skyddad mot rost. Vanligt
vis doppas den ned i en svart, tjärlik- 
nande vätska, som kallas anhydrol, och 
får på det sättet ett tunt rostskyddan
de överdrag. Men en del kätting skall 
levereras blank. Blankningen går till 
på ett lustigt och enkelt sätt. Man har 
en liggande järntunna, som är försedd 
med en axel, så att den kan snurra runt. 
Genom en lucka i tunnans sida lägger 
man in kättingen tillsammans med — 
skinnavfall, och så får en motor dra 
tunnan runt. Efter att ungefär en dag 
ha rullat därinne tillsammans med 
skinnbitarna har kättingen fått en 
vacker mattblänkande yta.

*
Vi ha redan sett, att kätting inga

lunda är fabrikens enda tillverkningsar- 
tikel. Vid ett par mindre fjäderham- 
inare sitta ett par man och smida skid- 
stavsbrodd, och en låda därintill är full 
med färdiga sådana. De ha just tagits 
ut ur blankningstunnan och äro nu fär
diga för leverans. »Ett par hundratu
sen sådana tillverkas varje år», säger hr 
R., medan vi bege oss till den s. k. hand
smedjan. Han räknar också upp en hel 
del andra artiklar, som fabriken tillver
kar. Det är mest sådant, som kommer 
till användning vid skogsavverkning

I  j u l e k v ä l l .
Ring Orsa klockor i julekväll, 

ring ut över bygden i vinterskrud!
Till unga, gamla, till varje tjäll 
sprid julens Ijuvliga, glada bud!

Ring julens klockor i N ordanland, 
tänd tusende ljus öVer mörka led! 
Gläns än en gång över sjö och strand, 
du Österns stjärna, från himlen ned!

Ring vigda klockor från Kap till Kap, 
till alla, som kämpa i hatfylld strid, 
mana till kärlek och broderskap, 
ring in en nyare tingens tid!

E i n a r  N o r d l a n d .

och för flottningsändamål: timmer
saxar, vändhakar, '»lasskarlar», vedki
lar, klyvyxor och naturligtvis de väl
kända Orsa-barkspadarna. Men dess
utom tillverkas ankaren, draggar, gro
va lyftkrokar ocii olika sorters beslag 
till järnvägsvagnar. »V i ha just en or
der inne på smidda ankaren gm 200 
kgs vikt», tillägger han.

Handsmedjan är inrymd i tillbyggna
den på östra gaveln. Där finns också 
en stor uppsättning maskiner, vilket in
te hindrar, att man har användning för 
och förfogar över åtskilliga verkligt 
yrkeskunniga handsmeder.

Vid en stor press alldeles innanför 
dörren hålla två man på med att smida 
bax*kspadar. Det sker till stor del på 
maskin, men även slägga och städ kom
ma till flitig användning. »Det var i 
den pressen den kraftiga 1 x/ 2 tums- 
kättingen kom till. Nu har vi bytt ut 
sänkena mot andra verktyg och göra 
barkspadar», säger vår ciceron. Vid ett 
annat städ står en man och nitar ihop 
timmersaxar, och strax intill ligga en 
del färdiga beslag till .järnvägsvagnar. 
Det är Nydkvist & Holm i Trollhättan, 
som beställt dem.

På Birger Olssons kontor få vi åt
skilliga andra intressanta upplysningar. 
Fabriken arbetar naturligtvis till stör
sta delen för svenska behov. Men sär
skilt kättingen går i stora mängder till 
utlandet. Norge, Finland och Danmark, 
i nämnd ordning, äro de största ut
ländska kunderna. Men ända till Tur
kiet, Persien och Canada har Orsa- 
kätting funnit vägen. Det var AGA, 
som förmedlade leveransen till Turkiet. 
De byggde fyranläggningar där och be-

PORSLIN
ÄR EN V Ä R D E FU LL JU LK LA P P .

Stor sortering.
M ARTIN  HED A.-B.

Telefon 14.



ORSA SKOLTIDNING
Stipendiefondens

hederslista.
Härmed rapporteras ännu en, som 

fullbordat sin Hermodskurs. Förut äro 
aderton färdiga.

Den nittonde: Annie Löv, Hansjö,
den 21 sept., svenska språkets form- och 
satslära.

hövde mycket kätting- bl. a. till lysbo- 
jar. Norge köper naturligtvis i största 
utsträckning ankarkätting för sina sto
ra fiskeflottor, medan Finland behöver 
kätting för timmerflottning. När tim
ret kommit till flodmynningarna, bin- 
des det med kättingar samman till väl
diga flottar, som bogseras fram till 
sågverken och i en del fall kanske över 
Bottniska viken till Sverige. Det kan 
åtgå ända till 50 ton kätting för en så
dan flotte.

Fabriken behöver naturligtvis stora 
mängder av järn och stål för sina till
verkningar. För närvarande är man 
uppe i en materialförbrukning av 
600— 700 ton pr år.

Arbetsstyrkan är i regel 35 man, och 
arbetet pågår i dubbla skift så gott som 
året runt.

Orsa Kättingfabrik är tydligen ett 
företag, som haft framgång. Direktör 
Olsson anser emellertid att ännu åt
skilligt kan göras. Han umgås just 
med planer på att ytterligare utöka rö
relsen ; upptaga nya tillverkningar och 
utvidga marknaden för fabrikens ar
tiklar. Yi ha all anledning önska, fort
satt framgång, ty därigenom skapas ju 
nya arbetstillfällen och utkomstmöjlig
heter för många.

E. E.
Foto : Tegman.

Försökt.

Talkör för 
skolbarn.

Lärarinnan Elin Geite, Svartnäs, har gjort 
försök med tal- och rörelsékör med skol
barn. Som ett hjälpmedel vid läsundervis- 
ningen har säkert denna form av läsning en 
uppgift att fylla. Dessutom kån det bli ett 
nytt inslag i programmet för skolfesterna.

Du S veriges bygd.
Agerande: Text: Utförande:

Alla:

»
»

En flicka: 
Annan flicka: 
En gosse: 
Alla:

Alla:
»

En flicka:

En gosse: 

Alla:

Alla:

»

En flicka: 

Alla:

Du Sveriges bygd

du stilla land, 
med vita björkar över 

strand
med ljusa hagar 
röda tjäll 
och gökens rop 
i sommarkväll.

Du julens land 
ined vintersnö 
med stjärnor 
över frusen sjö

med bjällerklang ur furu
skog

där malmen bröts för harv 
och plog.

Ett steg framåt på tå, framsträckta ar
mar liksom famnande. Gladå röster. 
Mjukt tillbaka, mjuka röster, svagare. 
Visa med händerna utefter ” sjöstranden” .

Pekar, glad, ljus röst.
Pekar, glad, ljus röst.
Lyssnar, alla lyssna.
Mjukt, drömmande.

Glada, strålande.
Visa med mjuka rörelser över ” snön” .
Pekar och ser uppåt. Barnen titta und
rande uppåt.
Visar ut över ” sjön” .
Lyssnar, alla barnen lyssna.

Kraftigt, allvarligt.

Du land, där. vi som barn 
ha. lekt

Barnen fatta varandra i händerna, glada 
lyckliga.

Du land, där moders hand Mjukt, med händerna höjda som till bön. 
oss smekt

var än i fjärran går vår Visar långt bort, barnen se dit hon 
Stig ' pekar.

vi längta hem, ja  hern till Visa med utsträckta armar åt hemmet, 
dig.

L a sse  liten.
En gosse promenerar käck ut i »stora världen». 
En annan gosse

(frågar) : '»Vart skall du gå, Lasse liten!»
Lasse: »Jag ska ut i stora världen.»
Alla (sjunger): Världen är så stor, så stor Sträckta, famnande rörelser

Lasse, Lasse liten armarna.
En gosse: Större än du nånsin tror Varnande.
Alla: Lasse, Lasse liten. Varnande.

Lasse stannar, ser sig omkring, tveksam. Ser sig om i »världen».
En gosse: Där är hett och där är kallt Varnande.
Alla: Lasse, Lasse liten. Varnande.
En flicka: Men Gud råder över allt Hoppfullt, glatt.
Alla: Lasse, Lasse liten. Glatt.

En gosse: Många mänskor finnas där Varnande.
Alla: Lasse, Lasse liten. Varnande.
En flicka: Lycklig den, som Gud har kär Uppmuntrande.
Alla: Lasse, Lasse liten. Uppmuntrande.

En flicka: När Guds ängel med dig går Mjukt, uppmuntrande.
Alla: Lasse, Lasse liten. Mjukt, uppmuntrande.
En flicka: Ingen orm dig bita får Glatt.
Alla: Lasse, Lasse liten. Lasse ser gladare ut.
Gosse (som frå

gade först): Säg, var trives du nu mest! Glatt, frågande.
Alla: Lasse, Lasse liten. Glatt, frågande.
Lasse: Borta bra, men hemma bäst Lasse går glad hemåt.
Alla: Lasse, Lasse liten. Glatt.

Anvisningarna till dikterna är givetvis endast f ö r s l a g .  Var och en ändrar och 
planerar på det sätt, som passar bäst för att få fram en god helhetsverkan. 'Och så 
kräver det hela, att alla kan dikterna och sångerna utantill. Till sist: öva, öva, öva.
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O r s a  S k o l t i d n i n g  1 9 3 1 — 1 9 3 5 .
ANM ÄLAN ................................................................................................

UPPFOSTRAN OCH U N D E R V IS N IN G .
Lorentz Bolin: Skolträdgården ooh biologiundervisningen i

skolan I ..........................................................................................
Lorentz Bolin: Skolträdgården och biologiundervisningen i

folkskolan II ................... ......................................
Joh. Boström: Hemmet — skolan — barnet .............................
A. B—n (A. Byrén): Apelsinträd i skolan .................................
Carl Cederblad: Kämpande ungdom — sökande ungdom ..........
Gösta Elfving: Barn och film ........................................................
Elin Geite: Talkör för skolbarn ....................................................
Hjalmar Hedman: ” Växande liv och tynande”  ............... .........

,, ,, Skolbarnen och dansbanorna. (Inledning av
Hedman, diskussionsinlägg av Otto Berggren, Dan. Spegel, 
Karl Andersson, Thore Kruse, P. J. Dalkvist, Karl Linge, 
Joh. Hellman, Joh. Boström, F. Widgren, Elna Granholm,
Ernst Keding, Erik Göransson, Karl Wennberg) ..............

Alf Hildinger: Hemmen och barnens hemuppgifter .................
Magda. Jenner: Arbetsskolan — några ord till föräldrarna . . . .  
Lisa Lorenz: Slöiden — ett viktigt ämne i skolan (intervju)
Kåwe (Karl Wennberg) : Tidningsurklipp i skolan .................
Karl Wennberg: Den kolorerade faran .....................................

,, ,, Beklagligt och ansvarslöst .................................
K. W. (Karl Wennberg) : Radioapparater i skolorna .................
Wendela Wester-Wåhlström: Svensk bildningsgemenskap . . . .

AR BETSUPPG IFTER:
Joh. Boström: Sätt upp fågelholkar! ........................................
Birger Ohlsson: Att göra en första sida ....................................
Paul Rudfeldt: Gunga för småbarn (arbetsritning) .................

,, ,, Gunghäst (arbetsritning) ....................................
Valen i Orsa 1934 ............... ..............................................................
Karl Wennberg: Arbetsuppgift i medborgarkunskap ........... .

SK O LID  ROTT OCH F R IL U F T S L IV .
Gottfrid Eriksson: En dag i lägret ................................................
Erövrade skidlöparmärken ...............................................................
Erövrade idrottsmärken ...................................................................
Thore Kruse: 0. S. I. F ....................................................................

,, ,, Ungdomens skidlöparmärke ....................................
„  „  En friluftares utrustning ........................................

Orsaskolornas lagtävling ...................................................................
Paul Rudfeldt: Idrottsmärket .......................................................

,, ,, Idrottsmärket ........................................................
,, ,, Orsa skolidrottsförening ........................................
,, ,, iSkidlöparmärket ................................................. *...

Simkurserna ............................................................................ .............
Skidtävlingen i Kårgärde ...................................................................
Slipstensloppet 1933 ...........................................................................

„  1934 ...........................................................................
„  1935 ...........................................................................

Tävling om vandringspris ...................................................................
HÄLSOVÅRD.

Hanna Belin : På jakt efter den missnöjda mamman (intervju)
Signe Bergner-Alm : Vad ge vi våra barn att äta? .....................
E. G. C. Brandt: 'Sol — glädje — ungdom ....................................
O. A. Gustafsson: Hälsa ooh Bad ................................................
Erik Göransson: Tänder och tandvård (intervju) .....................
Georg Hallbäck: Lärare och föräldrar i samarbete för barnens

hälsovård ......................................................................................
Thora Holm: Den hälsosamma smörgåsen ....................................
Lisa Lorenz: Laga barnens tänder — förståndig sparsamhet . .
Alfred Lustig: Slättbergs badstuga ................................................
Gustaf Neander: Skolåldern och tuberkulosfaran .....................

SKO LORGANISATIO N.
Otto Berggren: Om folkskolestyrelsen ............................................
Det går framåt i Hansjö skolor .......................................................
H j. Hedman: Vad kosta skolorna i Orsa? .................................
Joh. Hellman: Orsa yrkesskolor .......................................................
Ernst Keding: Borgerlig folkskola ................................................

,, ,, Minskat barnantal — indragning av lärartjänster
,, 0, Skolstatistik .............................................................

Skoltandvården ..................................................................................
S TIP E N D IE FO N D E N .

Bestämmelser för Orsa Skoltidnings Stipendiefond ................. .
Erik Göransson: Orsa Skoltidnings Stipendiefond .....................
Hederslista ..........................................................................................

}) ...............................................................................

D ............................................
)) ................ .

Hjalmar Hedman: Vad skall jag studera?
„  ,, Nu börja vi ...............
,, ,, Utnyttja stipendierna!

Stipendieutdelning ......................................

1931, n:r 1, sid. 14.

1934, 1, ,, 5.

1934, „  2, „ 6.
1931, ,. 1. „  4.
1932. „  4, „  14.
1933, „  2, ,, 4.
1933, „  3, ,, 5.
1935, „  4, ,, 15,
1932, „  3, „  6,

1934, ,, 4, „  12.
1932, „  1. ., 2.
1931, 2, ,, 10.
1934, „  2, „  3.
1932, ,, 3, „  10.
1934, G ,, 16.
1934,
1935,

,, 3, „  1.4.
„  1, „  2.

1935, 2, ,, 13

1935, n :r 1, sid. 11.
„  4, „  16.

1932, J J  ö) ., 8.
1932, „  4, ., 20.
1934, „  3, ., 13.
1932, o,)) „  15.

1932, n:r 2, sid. 8.
1931, O 2 , „  11-
1.031, „  2, „  12.
1931, 4, „  11-
1931,
1932,

,, 2, „  11.
„  2, „  7.

1934, „• L „  11.
1932, ,, 3, ... 12.
1932, „  3, 12.
1933, ,, 1, „  13.
1933, >> 4, „  13.
1932, „  3, „ 3.
1935, „  1, ,, 14.
1933, „  1, „  13.
1934, „  1, „  11-
1935, „  1, ., 14.
1933, ,, 1„ „  13

1934, . n :r 3, sid. 2.
1933, „  3, „  7.
1935, „  2, „  8.
1931, ,, 2, ,, 13.
1932, „  2, »  2.

1931, „  2, 2.
1932, ,> -3, „  10.
1932, O 3, „  4-
1933, „  1, „  2.
1933, ,, 2, .., 8.

1935, n :r 3, sid. 7.
1933, „  4, n 5.
1935, „  4, „  6.
1933, „  1, „  12.
1931, „  2, „  3.
1933, „  4, „  12.
1933, »  4, „  4.
1932, „  4, „  4.

. . 1932, n :r 3, sid. 11.
1932, >> 3. „  11.
1933, „  4, „  16.
1934, .... 3, „  13.
1935, „  1, „  8.
1935, „  2, 13.
1935, ,, 3, „  13.
1935, „  4, „  15.
1933, „  4, ,, 11.
1934, >> 3, „  12.
1935, „  4, „  6.
1933, „  1, „  7.
1934, „  1, ,, 13.
1935. 1, „  8.

Titta  in pä

C e n t r a  I boder
(Bazar & Korivaruaffär) - O R S A .

Trikåvaror, Strumpor, Underkläder, 
Skjortor, Slipsar, Arbetskläder, 
Husgerådsartiklar, Träslöjd,
Leksaker, Toalettartiklar.
Fråga efter allt. Platsens lägsta priser

Nu är det snart jui
Köp vad som behövs av 

Blommor, Frukt och Grönsaker i

Anna-Lisa Peterson:
FR U K T- & BLOM STERAFFÄR. Rt. 49
Alltid prima varor till billigaste prisei

k

.

Efyiperingsfrågan
för skolynglingar är snart lös1 
om Ni vänder Eder t i l l ...........

C las J. H elgesson s Skrädderi
som utför tidsenliga kläder efte 
vars och ens smak elegant oc 
billigt. Skid- och Golfkostyme 
m. m.

0

r
h
r

SKOREPARATIONER
UTFÖRAS OMSORGSFULL 
OCH B IL L IG T .

E. BERGMAN -  T RUNNI

T

II

Köp
JU LM A TE N  hos _  Ä

o <sa
V>e«*v’

0 - 0 °
Tel.: Huvudaffären 4 

Filialen 23.
i
i

C. F. Carlsson, Orsi
T el. Verkst. 188; Bost. 15 b.

Tillverkar och försäljer : 
Timmer-, Kol- och Släpkälkar, Bilkätka 
Bilreden, Arbetstrillor, Sand- och Dra 

kärror, Byggnadssmide, Arkiv- 
inredningar m. m.

Reel behandling. Humana prise

i
r,
g~

r.

Herrarnas Julklappar
köpas bäst och billigast hos
B E R G L I N D S

Kerrekipering. - Herrkonfektion. 
0 R S A .

VULKAN1SERING
B ILR IN G A R . - SNÖKEDJOR.

ORSA RINGCENTRAL
Telefon 299.

YTm■ B *  av aila slag
KU repareras cimsorgsfuilt

Urmakare G. Helgess© n

Rums- och löbelmÉiiigi
D A LA M Å LN IN G  1 A N T IK  STIL

utföres omsorgsfullt till 
humana priser.

Orsa Lackeringsverkstac
Tel. Verkst. 265. ORSA. Best. 136

IF

a.
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Låt reparera skodonen hos

E . N O R L I N G .
Omsorgsfullt arbete. Moderata priser.

NI VINTERFÖRVARAR 
EDER CYKEL bäst hos 
HARALD ERIKSSON

R E PA R A T IO N S V ER K S T A D
____________ Telefon 15S.

Beställ Juldrickat
i god tid

Storåbro Bryggeri
______________Telefon 189.______________

Vintersport F
A LLT  för vintersporten till 
låga priser i

NYA JÄ R N H A N D E LN  ■ Telefon 252.

En bra ooh lämplig julklapp. 
Atelje Gunvor Ahlberg, Orsa.

n  Matvaror Pfe111 ■ ■Bra " , r Billigt
alltjämt liksom hittills hos

PER WIKNER
Diversehandel i Holeri från 1880.

ALB. PETTERSSONS
Sadelmakeri — Tapetserareverkstad. 

Tel. 164. Billiga priser.
Möbler och madrasser omstoppas. Nya 

madrasser på beställning.
Obs.! Korkmattor inläggas.

Ut f ö r
VÄRME-, VATTEN- och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag. 

Reel behandling!
Billigaste priser!
________________________ Rikstelefon 119.

I  Rakning &  
I  Klippning

utföres omsorgsfullt och billigt.

A .  Stenberg, Trunna 
Allt för C Y K E L N

ERIK HELLSTRÖMS
REPA RATIO N SVERKSTAD .

Telefon 217.

BY GGNADSSNICKERIER, 

BUTIKSINREDNINGAR m. m.

ORSA SKOLTIDNING
FO LK B ILD N IN G S A R B E TE .

Biblioteken i Orsa 1931 ...............................................................
„  „  „  1932 ...............................................................

j) >> 1933 ...............................................................
„  „  „  1934 ...............................................................

En ny metod för studium av språk ............................................
Föreläsningar i Orsa hösten 1933 ................................................

)> >> )> >> 1934 ..............................................
,, „  1935 ................................................

Magda Jenner: På kurs i Falsterbo ........................................
Sven F. Lunner: En demokratisk bildningsform .................
Studiecirklar i ¡Orsa .......................................................................

77 O 77 ..............................................................
Varje tisdagskväll..............................................................................
Karl Wennberg: Även om in te ....................................................

,, ,, Det har hänt något.........................................
,, ,, Folkhögskolorna i Dalarna ...........................

Helena Österman: Att läsa hos Hermods ...............................
UNGDOMSRÖRELSER I ORSA.

I. Scoutkårerna av Thore Kruse ........................................
II. ¡Orsa Idrottsförening av Gunnar Hansback ....................

III. Orsa Gymnastikklubb av Sigvard Lorenz .....................
VI. Orsa kyrkliga ungdomskrets av Frithiof Widgren . . . .

FRÄN SKO LBÄNKEN.
1931: n :r 1, sid. 7—11, n :r 2, sid. 4, 7—9, 13.
1932: n:r 1, sid. 7—11, n :r 2, sid. 5—6, 14—16, n :r 3, sid.

13, 19.
1933: n :r  1, sid. 8—11, 14, n :r 2, sid. 6, 10—13, 16, n :r 3, sid. 8—11, n :r 4, sid. 7—9. 

13—16.
1934: n :r 1, sid. <8—10, 13, n :r 2, sid. 7—10, 14—16, n :r 3, sid. 7—12, 15—16,

n :r 4, sid. 5—11.
1935: n :r 1, sid. 9'—12, n :r 2, sid. 7, 10—12, n :r 3, sid. 9—12, n :r 4, sid. 9—12.

. 1932, n : r 1, sid. 4.

. 1933, „  K „  7.

. 1934, „  1, „  12.

. 1935, „  1, „  6.

. 1932, „  3, ,, 13.

. 1933, „  3, „  14.

. 1934, 7 7 „  2.

. 1935, „  3, 2.

. 1935, „  3, „  4-

. 1935, „  3, „  2.

. 1932, „  2, „  12.

. 1934, „  2, „  16.

. 1934, 1, ., 13.

. 1931, 2 4.

. 1932, „  i, „  4.

. 1933, j) 3, „  6.

. 1935, 3, „  3.

. 1932, n :r 4, sid. 6.

. 1933, „  1, „  5.

. 1934, „  C 2.

. 1934, 7 7 11.

—9, n :r 4, sid. 5, 9—11,

P R ISTÄ VLIN G A R .
Korsord och rebus ..............................................................................
Korsord, rebus, gåtor och teckning ................................................
Karta över Orsa ..............................................................................
Gåtor och tidningsförsäljning ..........................................................
Att göra en första sida ...................................................................
Citat ur sånger ..................................................................................
Korsord .................................................................................................
Det var en gång .................................................................................
Översättning från norska ...................................................................
Vad är vad i Orsa? ..........................................................................
Geografi .................................................................................................

S K O L M IN N E N .
Erik Göransson (efter Erik Eriksson): En gammal klockares

minnen I ......................................................................................
Detsamma II ..............................................................................
Detsamma III ..............................................................................
Detsamma IV ..............................................................................

11. L. Larson berättar skolminnen I ............................................
Detsamma II ..............................................................................
Detsamma III ..............................................................................

C. F. Pettersson: Skolorna i Orsa förr och nu .........................
Per Wikner: Orsa lärarekår och dessa röda rum för en 60 år

sedan ..............................................................................
,, ,, Grapeminnen ...............................................................
,, ,, ¡Skolminnen — egna och andras .............................

Annatitta (Per Wikner) : ¡Skolglimtar I ........................................
Detsamma II ..............................................................................

ORSA.
Per Bill m. f l . : Karta över Orsa ....................................................
Fredrik Böök: Intryck från Orsa ....................................................
En skrivelse från 1879 .......................................................................
Er. Eriksson: Kättingfabriken — en framåtgående orsaindustri
Torsten Pogelqvist: Om föreläsningspubliken .............................
Gösta Granholm: Vandringsleder i Orsatrakten .........................
Erik Göransson: Varför Orsa kyrka fick sin första orgel . . . .
Axel Hambrieus: Orsa .......................................................................
Hjalmar Hedman: Där Orsabrödet tillverkas .............................
Lisa Lorenz: Marknadsliv förr ooh nu ........................................

,, ,, Goda ooh dåliga tider ................................................
Alfred Lustig: Kalkbruket ...............................................................
Harry Martinsson : En scen på ¡Orsa järnvägsstation .................
Per Medén: Strövtåg i Finnmarken I ............................................

Detsamma II ..............................................................................
Melodin till ps. 424 ..........................................................................
Orsajul förr — de gamla berätta för de yngsta .................
Präster i Orsa från 1800-talets början ............................................
Pä.bilåns (Hans Pålack) : Då slipstenen såldes från färdskrindan
Näsnissa Olof Samuelsson: Vårsådden ........................................
Jen osskall (Näsnissa O. Samuelsson): Dö skomäkärlag bigdä ..
Pöjtjön (Näsnissa O. Samuelsson) : Jett sturgössminnä ..........
Jen osskall (Näsnissa Olof Samuelsson): Dö smoskolkrippär

skrivöd öpp si ..............................................................................
L&v (Näsnissa O. Samuelsson): Ann i just sömmön engöl . . . .
L&v (Näsnissa O. Samuelsson): Börti Skwaltkwennön .................
Näsnissa Olof Samuelsson: Brovägen I ........................................

Detsamma II ..............................................................................
Karl Wennberg: Pilkalampinoppiminnen ........................................

,, ,, Riksdagsmän från Orsa efter 1809 .................

1931, n:r 1, sid. 11
1931, „  2, „  16
1932, »  2,

»  3,
»  12

1932, 13
1932, „  4, „  16
1932, „  4, „  18.
1932, >5 4, ., 20
1933, „  1, „  16
1933, 27 7 "j „  16
1933, 3, „  16.
1934, ,, 4, „  20.

1933, n :r 4, sid. 6.
1934, 1 5 1, ,, 6.
1934, 7 7 3, ,, 6.
1935, 7 7 1, „  7.
1935, 7 7 2, „  3.
1935, 7 7 3, ., 5.
1935. 7 4, „  7.
1932, 77

OOj „  5.

1931, 77 2 „  5.
1931, 77 i „  11.
1932, 1 7 i, „  3.
1932, 7 ? i, „  14.
1932, 77 3, „  12.

1932. n :r 2, sid. 13.
1933, 7 7 2, „  7.
1934, 7 7 2, ,, 5.
1935, 4, „  13.
1935, 7 7 3, „  4.
1932, 7 7 2, „  13.
1934, 7 7 4, „  16.
1931, 7 7 1, „  2.
1935, 7 7 1, „  3.
1933, 7 7 3, 2.
1938, 77 4, „  2.
1933, 7 7 4, „  4.
1933, 7 7 1, „  7.
1932, 7 7 4, „  7.
1933, 7 7 2, ,, 5.
1934, 7 7 4, „  4.
1934, 7 7 4, ;, 5.
1934, ff 3, „  13.
1935, J ? 4, 5.
1933, 7 7 2, 9.
1933, 7 7 3, „  12.
1933, 77 4, „  13.

1933, 7 7 4, „  15.
1934, 2, „  2.
1934, 7 7 3, „  3.
1935, 7 7 1, „  4.
1935, 7 7 3, „  8 .

1934, 7 7 2, 11.
1935, 77 2, „  2.
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Hans West: Den sista tomtegubben i Kallmora .........................  1935, n :r 3, sid. 6.
Frithiof Widgren: Den tyste predikaren (Orsa kyrka) .............  19.34, ,, 4, ,, 3.
Växellådan i Kallmora .......................................................................  1933, ,, 4, ,, 11.

IN T E R V JU E R .
Vilka reformer anser Ni böra genomföras i folkskolan?

(Uttalanden av Bogg Erik Andersson, Edvin Emanuelsson,
Joh. Hellman ocb K. G. Lundqvist) ........................................

Tänder och tandvård. (Ingemar Dahlström och Gullik Wikström) 
Laga barnens tänder — förståndig sparsamhet. (Finn Erik 

Hansson, P. J. Dalkvist, Nissa Er. Ersson, Bogg Erik 
Andersson, O. A. Gustafsson, O. D. Olsson, Joh. Boström,
Dan. Spegel) ..............................................................................

Slättbergs badstuga (Hans Jämtén) ................................................
Skolradio (Emst Keding, And. Byrén, Axel Rosén, Karl Wenn

berg och Erik Göransson) ........................................................
1 marknadstid — förr och nu. (Helge Larsson, Snäll, Stabi,

Nissa Per Persson, Jon Eriksson, Anders Rustas) .............
Goda och dåliga tider (Bengtar Er. Ersson) .............................
Slöjden — ett viktigt ämne i skolan. (Anna Ohlsén, Betty

Hedin, Ossian Moraeus, Anders Liss, Orsén) .....................
På jakt efter den missnöjda mamman (A. Troivie, Bruks Karin

Ersson, Lovisa Byrén, fru Sjöström) ....................................
Radioapparater i skolorna. (Henrik Berglind) .............................
Riksdagsmän från Orsa efter 1809. (Anders Olsson. Erik Wes- 

ström, Erik Eriksson, Bengtar Er. Ersson, Justina och
(Nanna Sigås) ...............................................................................

Är orsäborna stela och tillknäppta? (Karl-Erilc Forsslund, 
E. G. C. Brandt, Erik Hillerström) ................................

MINNESTECKNINGAR över
Gustaf Ankarerena: Karl Wennberg: Gustaf Ankarcrona . . . .  
Anders Berger: H. L. Larsson: Till minnet av Anders Berger
Valborg Eriksson: O. F. Pettersson: Valborg Eriksson ..........
G. F. Pettersson: Otto Berggren: C. F. Pettersson .................
Näsnissa Olof Samuelsson: Erik Göransson: Näsnissa Olof

Samuelsson ..................................................................................
Per Wikner: Anders Pers: Mina minnen av Per AVikner ..........

BETRAKTELSER.
Otto Berggren, Fyra ljus ...............................................................
Gottfrid Fryking, Frid på jorden ...................................................
Åke Frödin, Jul . ....................................................................................

DIKTER.
Brita af Ekenstam, Kallmorastrofer ................................................
Karl-Axel Geite, Den lilla fiolspelerskan .....................................
Bertel Gripenberg, Till Pilkalampinoppi ....................................
Axel Hambraeus, Fryksåslåt (med musik) . . . .'.............................

,, ,, När vi gå uti första klass (med musik) ..........
Jemt Hans, Tali sånt .................................... . ...................................

,, ,, Wårwaisa .......................................................................
Nathan Johnsson, Tonen.......................................................................
Paul Lund, B ild ............. ........................................................................
Einar Nordland, Växlingar...................................................................

,, ,, Nidvisa om skolrådet ............................................
,, ,, Till Bengtar Erik Ersson .....................................
,, „  I julekväll ....................... ....................................

Orsa hembygd (anonym förf.) ........................................................
Per Wikner, Sunda vanor ...............................................................

,, ,, En erinran till min sonson .....................................
BERÄTTELSER.

Kirsten Brunvoll, En laerepenge ....................................................
Axel Hambreeus, Vänner — ovänner — vänner .........................
Jemt Han.s, Mett äventir i kwiölkojo ............................................

FRÄN ANDRA TRAKTER.
Elsa, Hälsning från Norge ...............................................................
Ernst Keding, (efter Annie W olff) Vår i Marocko, .................
Soffi Lausten, En dansk skola ..................... ..................................
Lisa Lorenz, På fjällvandring, I ....................................................

,, ,, På fjällvandring, II ................................................
Lilly Sterner, Eh flicka for till Paris ............................................

,, ,, Vår i Paris ................................................ ...............
,, ,, En jul i .främmande land ............. .....................

Harald Westman, Tre män i en bil ................................................
DIVERSE.

Bara ett par ord ..................................................................................
Otto Berggren, Frivillig hjälpverksamhet i Orsa till julen
Erik Göransson, Till musikintresserade skolbarn .........................
Per Johannes, Skådespelare för en vecka .....................................
Alfred Lif, Populär orsapojke .berättar ........................................
Ernfrid Malmgren, Hjälpspråket Esperanto .................................
Einar Nordland, Jag vän tar..............................................................
Orsa kyrkokörs musikdiplom ............................................................
Pressklipp om Orsa Skoltidning .......................................................
Anders Rehn, En frivillig arbetsdag vid badhuset i Holen
Spegel Anna, Glimtar ur Daniel Spegels liv och leverne, ..........
Dan. Spegel, Det stora gäddfisket på Orsasjön .............................

,, ,, En inspektörshistoria ......................... .......................
Stadgar för Orsa lärareförening ....................................................
G. de Waart, Minnen från Orsa .............................. ....................
Frithiof Widgren, Inför Gustaf II Adolfsminnet .........................
— Z —, Också en björnjakt ................. .........................................

1931, n :r 1, sid. 13.
1932, ,, 2, „  2.

1932, ,, 3. „  4
1933, „  1. ,, 2

1933, »  2, 2

1933, „  3, ,, 2
1933, „  't, 2

1934, >, 2, . „  3

1934, „  3, „  2
1935, 1, „  2

1935, „  2, „  2.

1935, 5? 4, 4.

1933, n :r 3, sid. 13.
1933, i, „  4,
1934, 3 „  12.
1934, „  4, „  2.

1935, „  2, „  6.
1932, v 2 „  4.

1931, n :r 2, sid. 3.
1935, „  4, „  2.
1932, ,, 4, „  5-

1933, n :r 3, sid. 13.
1935, „  4, „  8.
1933, „  4, „  3.
1932, „  1, 1.
1935, „ 4, „  1-
1931, „  2, 6.
1934, 9 ., 13.
1934, „  i, ,, 16.
1934, „  4, „  11.
1931, „  1, „  6-
1931, „  2, „  12.
1933, „  3, „  16.
1935, 55 4, „  14.
1935, „  1, „  6.
1932, 1, „  14.
1932, ,, 2, „  12.

1933, n :r 2, sid. 3.
1932, „  4, „  3.
1933, 1, „  3.

1935, n:r 1, sid. 13.
1935, „  2, J j 5.
1934, „  1, 

„  E
„  3.

1932, 11
1932, 2 „  9.
1934, „  4, ., 17.
1935, „  2, „  4.
1935, „  4, „  3.
1934, „  3, „  4.

1932, n :r 4, sid. 15.
1932, „  4, „  13.
1935, „  1, ., 13.
1932, ,, 4, „  14.
1935, „  1, „  2.
1933,
1931,

„  3, 12.
„  1, „  12.

1935,
1934,

„  3, „  13.
355 -'5 5.

1934, „  1, ,, 12.
1932. 55 5̂ ., 12.
1932, „  1, „  13.
1935, „  3, „  6.
1932, 55 5̂ „  11.
1934, 5 5 3', „  14.
1932, „  3, „  2.
1934, ,, 1, „  14.

Hemvist för turister
H —  utflyktsmål g

för o r s a b o r

B r a n d t s  V i l o h e m  o c h  p e n s i o n a t
Rikstelefon 173.

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

m. m. Kvartslampa finnes. 
Allmänheten inb judes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackcrderingar till moderata priser.

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

Rikst. 17 och 115.

Lindängets Pensionat
REKO M M ENDERAS.

Turisthemmet, Trunna
mottager inackordering för längre eller 
kortare tid. Beställningar av samkväm 

och bröllop emottagas tacksamt. 
Telefon 241.

MOR/EUS

Café & Matsal ar
. Gott. och Billigt!

-  EDER U TFLYK T —
förlagd till

TURISTSTUGAN, Fryksås
. blir både nöje och rekreation. 

GOTT BORD. — GODA BÄDDAR. 
Telefon 255 a.

FRELINS KONDITORI
Telefon 27.

Medlem av Sveriges Konditorförening 
och Tårtförmedlingen.

Bad ä r hälsa
Badhuset i Holen
hålles öppet lördagar kl. 4—9 e. m.
Beställning av skolbad tel. Holen 25.

Badhuset i Hansjö
hålles öppet: fredagar 5—9 för damer, 

lördagar 4—9 för herrar. 
Beställningar mottagas. Tel. 145 b.

DA M ER: Fredagar kl. 5—8 e. m.
H E R R A R : Lördagar kl. 4—8 e. m.

Slättbergs Badstuga
hålles öppen

Fredagar: 4—7 för damer och 7,30—9
för herrar.

Lördagar: 3—5 för damer och 6—9
för herrar.
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Erik Nylén
— Målare —
(Etabl. 1902.)

Utför alla slags målenarbeten. 
Välgjort arbete! Billiga priser!

Slättberg, Orsa. Tel. 291.

Målaremästaren

B. Karlsson
BYGGNADSMÅLNING, 
MÖBELMÅLNING, 
TAPETSERING m. m.

RING TEL. 108.

UK
av alla slag repareras, rengöras och 
justeras. Välgjort arbete garanteras.
Urmakare B„ H. Haiassora,

SLÄTTBERG, ORSA.
OBS.! Intill folkskolan. OBS.!

Tel. 171 a och 117 b.

Välsorterat lager av 
hyvlade och ohyvlade

Trävaror
T i m m e r  uppköpes till dagspris.

R A D IO
Philips, Concerton, Radiola.

Mora-Qrsa Elektriska Affär
Tel. Orsa 192. Mora 166.

! Sportm än
Skidor, stavar, bindningar, skidskor 

och skinnjackor.
Bäst och billigast!

Lifs Sportaffär
Tel. 281.

Hattar, Klänningar,
JUMPERS och KJOLAR. 
Handarbeten i stor sortering,

Hanna Månsson &  C:o
Telefon 4.

kort
tidningar 
dekorationer 
prydnader 
presenter

För stora å små i stor sortering hos

O r s a  T o b a k s  &  P a p p e r s h a n d e l ,
E XT R A  DELIK ATA

Danska wienerbröd och Smörkakor.
Dagligen färska.

G. G. Nyström s B ageri
Telefon 38.

M ed detta nummer har Orsa Skoltid
ning fullbordat sin femte årgång. In
alles har det utkommit 18 nummer. 
Säkerligen finner du i innehållsförteck
ningen flera artiklar, som du skulle vil
ja ta del av än en gång. Hos tidningens 
exp., folkskollärare Joh. Boström> Orsa, 
finnas ex. kvar av de flesta nummer — 
det är endast de två förslå numren, som 
det är begränsat antal av. Enklast sker 
beställningen på det sättet, om du inte 
bor i Kyrkbyn, att du satter in på post
gironummer 73935 ett belopp, motsva
rande 30 öre pr önskat antal ex. och an
ger på talongen, vilka nummer, som rek
vireras. Boi’ du i Kyrkbyn eller har 
ärende dit, så gör personligt besök och 
köp tidningen.

Redaktionen hoppas att samma välvil
ja, som kommit tidningen till del under 
de gångna fem åren, ska göra arbetet 
lätt även i fortsättningen.

B öcker och tidskrifter.
SKOLDRAMAT. Dialoger för lektioner och 

skolfester. N :r 1, läsåret 1935—1936. 
Red. förf. Ivar Thor Thunberg och folk- 
skollär. Edvin Jonasson. Prenumerations
pris för 7 nummer kr. 1:50. 
” Skoldramat”  riktar sig främst till sko

lans män och kvinnor. Dialogens och 
” teaterns”  stimulerande inverkan p'å skol
arbetet, främst då i läs- och tal^Vningarna, 
är ju känt. Denna nya tidskrift vill vara 
ett försök att fylla bristen på spelbara, 
enkla pjäser och dialoger.

I n : r 1 ingår två dialoger: Ansgar och 
Trafikolycka. ” Ansgar”  vill ge en kon
centrerad bild av Nordens apostel, hans 
liv och verk. Huruvida detta lyckats vill 
inte undertecknad fälla något omdöme om ; 
det är nog bäst att först prova stycket. — 
I ” Trafikolycka”  är det den mycket ak
tuella trafikundervisningen, som får en 
släng av sleven.

Skolfolket torde nog ha anledning att 
med uppmärksamhet ta del av detta nya 
uppslag. Varför inte prenumerera på tid
skriften för skolbiblioteket,?

JÖRGEN BLOCK: Mysteriet vid Blå-
hatten. Äventyrsberättelse för pojkar. 
Illustrerad av David Ljungdahl. Lind
blads förlag. Pris 1 kr., inb. 1 : 75.

. 95 sidor rapp äventyrslääning, avdelad i 
behagligt korta kapitel och interfolierad 
av trevliga bilder. En bra julklapp för 
pojkar.

I ROSENGÅRD. Flickornas julbok XVII. 
Lindblads- förlag. Pris 1 kr., inb. 1:75. 
En berättelsesamling, där flera goda för

fattarinnor äro representerade: Elisabeth
Bremer, Lisbet Norring, Greta Eägersten, 
Ingrid Wallerström, Märta Tamm-Götlind, 
Elisabeth Högström-Löfberg m. fl.

JU LA FTO N. Lindblads förlag. Pris 1:40.
Säkerligen är det många, som hellre kö

per en jultidning med ett innehåll — även 
om detta inte skulle vara så påkostat ooh 
lyxbetonat. När det som i detta fall är 
gott innehåll i berättelserna och dikterna, 
så är det desto större anledning att stanna 
inför Lindblads iultidnmp- ” Julafton 1935” . 
I den medverkar bl. a. Gustaf Lizell, 
Jeanna Oterdahl, Johan Ealkberget, Elias 
Grip ooli Ivan 'Oljelund med text, samt 
Helge Artelius, Birger Ohlsson, Gunnar 
Lindvall ooh Aina Masolle med illustratio
ner. Rekommenderas.

K. W.

ET T PR ESEN TK O R T
på Realistic permanent ing från

Göta Liljas D am frisering
är den bästa julklappen.

Telefon 306.

-  A K T A  K AFFEKO PPAR -
pr 1 /2  dussin. Kr. 2 : 50

hos
VIK TO R  BLOMBERG

Tel. 41. HANSJÖ. Tel. 41.

Ingen jul utan blommor!
Allt för julbordet.

FR U K T, NÖTTER, F IK O N , 
M A N D E L, RUSSIN.

O. Lindqvists
FR U K T- & BLO M STERHANDEL. 

Tei. 92 CBh 120.

En JU LK LAPP
frän GULDSM EDSAFFÄREN  
är i aiia fall mini ro ett.

Allt i presenter! 
P r e s e n t k o r t !

Thorbys
Ur- & Guldsivtodsaffär /  O r s a .

Julklappar
Billiga och nyttiga väljer Ni lättast 
för Gossar och Flickor, Far och Mor

— hos —

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

Manufaktur - Gam - Konfektion.

Julhandla
hos

ÅBERG S
Till ](JLEN

Hattar, Mössor och 
Skinn i alla prislägen.

M o d e a t e l j é n
Orsa - Telefon 286.

Lämpliga Julklappar
nu inkommit i

Klädningar från 1 3 : — kr. Jumpers, 
Kjolar, H attar, Mössor, Handskar, 
Vantari Korsetter o7 Korseletter. Under
kläder och Strumpor i ylle och silke. 
Babykläder i ylle och bomull. Vita Hals

dukar med silkesfrans.

K. J . DAHL
Orsa. - Tel. 191.

Garn-, Trikå- & Damkonfektion.
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Lagstadgat sammanträde
hölls den 15 nov. kl. 10 fm. i Kyrksalen 

— alldeles lagom för att referatet skulle 
hinna med i detta nummer oeh strax före 
valet av skolstyrelse. Morgonbön av prosten 
Berggren. Föredrag om läkarundersökning 
av skolbarn — det hölls av fröken Jenner 
och kommer att införas i skoltidningen. 
Kommitté valdes för frågans vidare fram
gång: lärarna valde fröken Jenner och hr 
Keding. Sedan ska skolstyrelsen välja två, 
varjämte dr Carlstedt och en sjuksköterska 
ska anmodas hjälpa till. Folkskolinsp. dr 
Linge redogjorde för de viktigaste skolbe- 
sluten vid sista riksdagen. Hr Lustig förde 
frågan om ny lärobok i historia inför skol
styrelsen, livligt understödd av lärarna. 
Men beslutet beror ju på inspektören. Hr 
Keding talade om gymnastiklokaler i våra 
skolor — att tala om gymnastikens nytta 
var obehövligt inför detta forum, ansåg ta
laren. Oeh så berättade hr Nordland — 
åter hemkommen efter 3 års bortovaro — 
om sina erfarenheter från. Vilan. Sedan 
samlades alla i den gästfria prostgården för 
att dricka kaffe och vara med om ett trev
ligt samkväm, där bl. a. frö . . . förlåt fru 
Ihrmark medverkade med föreläsning om 
” sin särskilda resa” .
På egen bekostnad

har fröken Maja Hammarin fått löfte om 
att inreda ett rum bredvid sin bostad i 
Slättbergs skola.

Maggås småskola
kommer antagligen att hyras ut på det 

villkoret, att byamännen ändock äga rätt 
att begagna den för Sina sammankomster.

Fri tandvård
få i år alla barn i de fem första klasser

na i folkskolan. Skolstyrelsen har dock 
.beslutat, att resorna till tandläkaren i all
mänhet bekostas av barnens föräldrar. En
dast medellösa ooh alla barn från de s. k. 
finnbyarna få fria resor.

Orsa folkskolestyrelse
beslöt vid sitt senaste' sammanträde att 

vidhålla sitt förut fattade beslut att i år 
förlägga fortsättningsskölan till Nederberga. 
för barn från Nederberga, Kallmora och 
Tallheds skolområden. Lärare blir folkskol
lärare K. Wennberg, Kallmora.

I det nu gällande reglementet
för Orsa folkskolor har skolstyrelsen 

gjort en del ändringar. Ändringsförslaget 
skall emellertid godkännas av inspektören 
och stadfästas av domkapitlet, innan det 
kommer att gälla.

Orsa Lärareförening
hade ordinarie höstmöte i Stackmora 

måndagen den 7 okt. 1935. Efter morgon
bön av adjunkt K. Westin hälsade folkskol
lärare Rudfeldt välkommen till Stackmora, 
och ordf., folkskollärare E. Keding, öppna
de mötet. Styrelse-, kassa- och revisions
berättelser' för lärarföreningen, Orsa skoltid
ning och stipendiefonden föredrogos och 
godkändes. Ansvarsfrihet. Till stipendie
fonden överfördes 250 kr. av skoltidningens 
netto. Val: red. för skoltidningen, redak
tionskommitté och kassör omvaldes, Lärar
föreningen valde Keding till ordf., ooh in
satte i styrelsen Byrén, Hedman, Lilly

A. Ståbi,
som den 2 dec. fyller 60 år.

Välkomna julklappar
Handgjorda skidor tillverkas på 
beställning.

Erkänt bra Skidstavar av eget 
fabrikat med förbättrad brodd, 
säljas i de flesta affärer.

Skidbindningar och vallor finnas 
på lager.

B R O R  L E N N E R Kallmora. Telefon Mässbacken 49.

Al l t  för V I N T E R S P O R T E N !
SKIDOR i nya modeller och av ledande 'fabrikat. SKID -stavar, 
-bindningar, -vantar. Sparkstötting ar. - Kälkar. - Skridskor. - Bandy- 

ror. —  Bandyklubbor, -bollar. Silvakompasser.

Birger Olssons Järnhandel Telefon Namnanrop

JULREALISATION.
På grund av utrymmesskäl utförsäljes till mycket nedsatta priser: Ett parti
pappersvaror såsom Silkespapper, Hyll- och spispapper, Tårtpapper,. Antecknings
böcker, Skolmateriel m. m. Ett parti hyllrcmsor till V R A K P R IS E R .

1EstoTsortiriIS ker Beckmans Tryckeri & Pappershandel.Orsa
Falun 1935. Dala-Tidningens tr. 939

R AD IO .
5-rörs superheterodyn V  5 
240: —  kronor.
V 4. 4-rörs 155:—  kr.

Konsum, Hansjö

E tt K a f f e
välsmakande och gott är vår 

Specialblandning.

Bengtssons, Orsa.
Telefon 106.

Löhf och fru Granholm. Revisorer: Nord
land och Hammarin. Styrelsen bestämmer 
var vi ska träffas nästa höst. Nordland 
ska tala då. iSAF-ärendena behandlades — 
utan att några uppseendeväckande beslut 
fattades. Fru Elna Granholm höll ett ypper
ligt föredrag om Gandhi. ,Så gjorde Lustig 
förslag om, att vi skulle be att få ny läro
bok i historia, och Wennberg föreslog un
dersökning om en bättre lärobok i svenska. 
Keding avslutade mötet med tack. Alldeles 
särskilt riktades det tacket till lärarna vid 
skolan, vilka undfägnat sina gäster på det 
allra bästa med kaffe och annat gott.

U tn y ttja  s tipend ie rna .
Stipendiaterna böra tänka på att använ

da de långa kvällarna, som vi nu ha, till 
att studera sina kurser och göra dem fär
diga. Tag det gärna sakta och grundligt, 
men låt inte studierna stanna av ! Bestäm 
Dig för att klara av ett studiebrev var 
fjortonde dag eller åtminstone ett var tredje 
vecka! Har Du ” fastnat”  på något, som 
Du tycker vara särskilt svårt, så begär 
hjälp, tills Du kommer igång igen. Din f. 
d. lärare eller lärarinna står säkert till 
tjänst, om Du vänder Dig till honom eller 
henne.

iSätt alltså på allvar igång med studie
arbetet! Nu börja vi — just nu idag, inte 
i morgon eller nästa vecka. lOch så väntar 
jag, att snart också erhålla Din anmälan, 
att kursen är färdig. Glöm då inte att 
medsända avskrift av betyget från Hermods, 
som Du får efter kursens avslutande.

Hj. H —n.

O R S A  S K O L T I D N I N G
utgives av Orsa Lärareförening och ut
kommer med minst 4 nummer årligen. 
Redaktör och ansvarig utgivare: Karl

Wennberg, Mässbacken. Tel. 43. 
Redaktionskommitté : Hanna Belin,

Vångsgärde, Orsa. Tel. Holen 35. 
Hj. Hedman, Åberga, Orsa. Tel. 
Mässbacken 28.
Ernst Keding, Kårgärde, Orsa. Tel. 
Holen 25.
Lisa Ihrmark, Orsa. Tel. 154 
Axel Rosén, Hansjö, Orsa.

Kassör och exp.: Joh. Boström, Orsa.
Tel. 219. Postgiro n: r 73945. 

Annonspris: 20 öre mm. enkel spalt i 
texten och 15 öre mm. på annons
sidorna. Rabatt vid längre annon
sering.

Prenumeration kan ske endast hos exp., 
adr. Orsa. Pris kr. 1 :20 pr helår. 
(4 nummer). Lösnummer 30 öre. 

Detta numimer presslades den 29 nov.

Upplaga: 1,500 ex.


