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O RSA  SKOLTIDNING

Ur

P R O L O G
vid O rsa Flickscoutkårs 10 -årsjubileum 

den 28 april 1938

a v

F r it jo f W id g ren.

Sjung vårvind! Sjung oss Din blå melodi 
om skyar, som skingras, tills himlen blir fri 
i löftenas blå april!

Sjung vårflod! Brusa som stolt fanfar 
om segertåg hän emot bölja klar 
i bragdens stolta april!

Lys vårsol! Slösa Ditt guldregns prakt 
som brudslöja vän över knoppande trakt 
i hoppets ljusa april!

Bjud Vår, Dina härolder sjunga vår tro 
på seger, likt vårstark april!
Och gör av de löften, i hjärtat gro, 
ett bärande starkt: Jag vill!

ning var »själlös», var ju en bra öv

t

VÅR ÄLDSTE ÄR 
HÄDANGÅNGEN.

Vår vän och mycket avhållne kamrat 
f. folkskolläraren Erik Eriksson är 
död. Trots hans långa levnad kom 
dödsbudet oväntat, då han ända in i 
det sista var rask och livlig.

Han var född i Maggås den 26 
sept. 1846, alltså vid sin död den 17 
maj nära 92 år gammal.

Efter folkskollärarexamen vid Upp
sala seminarium kom han ung, vacker, 
levnadsglad, duglig och nitisk till 
Predshammar som lärare vid brukssko- 
lan. Det var en kombinerad folk- och 
småskola, den förnämsta skolan inom 
socknen. Där var full lästid, 341/ 2 
veckor, och bruksledningen hade givit 
läraren löfte att få rekvirera till
räckligt och det bästa av den skol
materiel, som den tiden fanns att få. 
Hur livligt minns jag inte den stora 
dagen, då jag, en liten 6-årig flicka, 
den minsta bland 60 skolbarn, fick 
sätta mig ned i mitten av den långa 
skolbänken som rymde 10 små nybör
jare. Prån den dagen var lärare Eriks
son min stora kärlek och vördnad.

I en 6-klassig skola med ett så stort 
antal barn vill det nit, skicklighet och 
anpassningsförmåga till för att nå det 
goda resultat, han nådde. De äldre 
måste hjälpa de yngre. Jag känner 
många av dessa äldre personer, som 
utan annan undervisning än hans, ha 
goda allmänna kunskaper och kunna 
skriva felfri svenska med vacker hand
stil, i det avseendet gott kunna tävla 
med nutidens ungdom. Stavnings
metoden, som då användes i stor ut
sträckning, gav säkerhet såväl i innan
läsning som rättskrivning, och utanläs- 
ningen, som ingalunda under hans led

ning för minnet.
Eriksson var intresserad av allt 

det, som rörde sig omkring honom. 
Sedan han blev bosatt i Orsa kyrkby 
som lärare, klockare och organist, var 
han inom kommunen den »klockare som 
skulle allting bestyra». Bland annat 
var han länssparbankens föreståndare 
från dess början här. tills för ett par 
sedan, föreståndare för harvarande av
delning av Dalarnes nya brandstods
bolag m. m. Han var vältalare och 
hade ordet så i sin makt, att det var 
en njutning få höra honom hålla tal 
eller deltaga i debatt. Även tidnings
man var han den tiden de båda »kor
parna» Länstidningen och Dalmasen 
försökte hacka ögonen ur varandra. 
Vassa pennor hade båda parterna, och 
modernt sagt slutade striden oavgjort. 
Dock vet jag, att de båda snillena både 
före och efter den tiden voro goda

vänner. Det var bådas humor som 
förenade dem.

E. skrev och talade flytande engel
ska och tyska samt korresponderade 
flitigt på engelska. Under en sommar
ferie besökte han Skottland och har 
även haft besök av skottar. Färdighet 
i språk har han förvärvat genom själv
studier.

Att E. varit i full verksamhet även 
sedan han avgått från sin ordinarie 
syssla förstår man av ett uttryck han 
fällde, då vi en gång träffades, näm
ligen: »Jag har så mycket arbete, att 
jag inte vet, huru jag haft tid att 
hålla skola».

Det har alltid varit intressant att 
besöka Eriksson på Heden. Då han nu 
är borta kommer saknaden att bli stor 
för många, men »vi måste alla den vä
gen gå, en och en».

Ida Larsson.
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E t t  tack
TILL V Å R A N  PR O ST.

Prosten Otto Berggren är ej längre 
folkskolestyrelsens ordförande, vilket 
uppdrag han innehaft i jämnt fjorton 
år. Han tillträdde nämligen sitt äm
bete som kyrkoherde, och enligt då 
gällande bestämmelser även ordföran
deskapet, den 1 maj 1924.

Då det nu fallit på min lott att vid 
prostens avgång som folkskolestyrel
sens ordförande tacka honom för hans 
arbete, for vad han varit under dessa 
år för barn och lärare, gör jag det 
genom att låta hans gärningar vittna 
om honom. De säga oss bäst, hur man
nen varit.

Redan första månaden den nye kyr
koherden och skblrådsordföranden var 
i tjänsten, var han ute i skolorna. Jag 
minns så väl hans första besök i Kår
gärde skola. Det var en vacker majdag 
1924. Både barnen och jag smittades 
på en gång, som han kommit innantor 
dörren, av hans gemyt och glättighet. 
Vi höllo på och läste i läseboken Från 
pol till pol om »Den oändliga rym
den». Vår nye ordförande satte sig 
och hörde på. Ibland sköt han in nå
got uppmuntrande ord, vilket gjorde 
barnen frimodiga och glada, så de 
läste bättre än vanligt. Som lämpligt 
avbrott på innanläsningstimmen togo vi 
en sång, och i anslutning till det lästa 
sjöngo vi: Härlig är jorden. Vår
åhörare satt så tyst efter sången, och 
barnen sågo på honom. Han var märk
bart rörd, sade några vänliga ord och 
gick. Efteråt voro vi överens om, att 
den där farbrodern den tyckte vi om. 
Så glad och munter han var och så 
mänsklig! Vi kände, att han var en 
personlighet, en glad och god männi

Fur Som m aren! Den praktiska och 
billiga D U B R E L S Ä N G E N

Carl A. Pettersson — Orsa

ska. Han kunde gärna få komma igen 
ofta. Och detta vårt första intryck det 
har blivit bestående. Han är alltjämt 
densamme.

Nu något från skolstyrelsesamman
trädena. Vi ha som bekant ved till 
bränsle i skolorna. Debatterna om ved
priser, huggning o. s. v. blevo ibland 
rätt så långtråkiga. Då kunde ordfö
randen yttra något om »vemodiga» 
ärenden. Det lättade alltid, och leda
möterna voro strax redo att fatta be
slut.

Eller det var t. ex. fråga om någon 
studerande, som mot godkänd borgen 
ville låna pengar av skolkassan. Då 
reversen lästes av ordföranden, kunde 
förutom de verkliga borgensmännen i 
hastigheten även några av de »tätaste» 
skolstyrelseledamöterna komma med. 
Ledamöterna drogo på munnen, de upp
räknade männen protesterade aldrig, 
och reverserna godkändes alltid.
. Jag minns särskilt en ruskig höstdag, 

då statförslaget skulle göras upp. Man 
satt där våt och frusen, och mening
arna voro minst sagt delade angående 
något större anslag. Förslagen voro 
många, och det såg ut att bliva upp
skov. Då öppnades dörren försiktigt 
till angränsande rum, och ordföranden 
avbröt förhandlingarna och frågade le
damöterna, om det ej skulle smaka med 
en kopp kaffe. Ingen sade nej, utan 
alla läto sig väl smaka. Och efter att 
ha doppat, druckit påtår och tretår 
samt blött och stött den omstridda 
frågan man och man emellan, upptogos 
förhandlingarna på nytt. Jag trodde, 
att nu hade herrar ledamöter hämtat 
krafter, så nu skulle det väl bli debatt. 
Men ordföranden han kände sina 
pappenheimare han. De flesta togo 
tillbaka sina förslag och voro strax 
redo att fatta beslut. Anslaget god
kändes enhälligt.

Minns ni våra s. k. lagstadgade sam
manträden, herrar skolstyrelseledamö
ter och kamrater inom lärarkåren? Då 
var det god stämning och fest tack vare 
vår ordförande. Yid vårt senaste sam
manträde var han sjuk. Men han skötte 
ändå sin sak så, att Norstedts resande, 
som var här och visade en smalfilms- 
apparat, och som sedan även han var 
med på samkvämet i prostgården, sade 
åt mig efteråt: »Jag har varit med på

N Ä R  D E T  G Ä L L E R

F Ä R G E R
OCH ÖVRIG MATERIEL 
FÖR MÅLNING ÄR

HEDINS FÄRGHANDEL
RÄTTA INKÖPSKÄLLAN.

Vår mångåriga erfarenhet 
i måleribranschen borgar 
för fackmässiga inköp ------

Stig Carlsson.
När du nu tillträtt din befattning i 

Mockfjärd är det vår enkla skyldighet 
att säga dig ett från hjärtat gående 
tack för den tid, au verkat i Orsa. Du 
har varit hos oss i Orsa i endast två 
år, men den tiden har varit nog för att 
vinna hjärtan och sinnen i Orsa. Och 
de ger inte med sig så fo r t ! Enkel och 
rättfram, med ödmjukhet inför upp
giften som präst men också med krav 
på respekt för kallets höghet och som 
en god vän och kamrat —  så har vi 
lärt känna dig. När vi tackar dig, så 
önskar vi dig också all välsignelse på 
din nya plats.

Yi vet att bandet med Orsa inte är 
slitet; och Orsa skoltidning har en sä
ker förhoppning att fortfarande få 
räkna på ditt medarbetarskap.

många sådana här sammanträden, men 
en så trevlig skolstyrelseordförande har 
jag aldrig träffat på förut.»

Till sist ännu ett minne. Det var en 
dag för 5— 6 år sedan. Jag såg prosten 
avlägsna sig från några flickor på fem 
sex vårar. Jag gick förbi flickorna och 
fick då höra deras samtal. »Prosten 
är bra trevlig», sade en. »Ja», sade en 
annan, »apotekarn är trevlig, men 
prosten är ännu trevligare..»

Ja, prosten Berggren, sådan var Du 
och sådan är Du. Alla tycka om Dig, 
från gamla vördade skolstyrelseleda
möter till småflickor för att ej nämna 
lärare och skolbarn. Alla ha vi känt, 
att din makt över oss har varit kärle
kens makt, och därför vilja vi nu alla 
varmt tacka Dig. Vi få nu ej längre 
besök av Dig i Din egenskap av skol
styrelsens ordförande, men Du vet sä
kert, att Du alltjämt är lika välkom
men i våra skolor.

Ernst Keding.

Examen
fordrar en ny K O S T Y M .  
Vårmodellerna ha kommit — 
tygerna äro ljusa och glada. 
Flickkappor, Impr. Rockar. 
Klänningstyger, Underkläder i 
trevliga kvaliteter. — Gör oss 
ett besök redan i dag. -----------

Emma Olsson
ORSA. ----------------- TEL. 125.
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EN ORIENTRESA . Ur dagboken
I.

Det är verkligen intressant att under 
mars månad bara ur klimatiskt hänseende 
göra en resa Orsa—Stockholm—Mellan
europa—Italien. I Orsa ännu vinter med 
ett halvmeterdjupt snötäcke, i Stockholm 
har våren gjort sitt intåg med blommande 
snödroppar och krokusar i parkerna, men 
med en viss reservation i luften med denna 
isiga, hårda vind, som påminner en om att 
vintern ännu kan komma tillbaka. I Nord
tyskland var vårbruket fullt igång, plöj
ning, harvning och en och annan sånings- 
maskin över de vida fälten. I Berlin gjorde 
vi en rundtur från Stettiner till Anhalter 
Bahnhof och lade märke till den oerhörda 
feststämning, som i dessa dagar råder i Ber
lin. Hakkorsflaggor i mängd, som ge ut
tryck för den stora glädje och stolthet som 
alla tyskar känna över Österrikes ingående 
i Stortyskland.

Från Berlin till Miinchen nattresa i en 
bekväm och rymlig Mitropavagn. Från 
Miinchen en enastående härlig resa i strå
lande sol över Bayerns och Österrikes un
derbara alpvärld. Det är med verklig an
dakt man njuter av den vackra film, som 
rullas upp för ens ögon.

En svensk dam frågade i Sassnitz den 
tyske tulltjänstemannen, om hon kunde 
vara säker på att komma över Brenner. 
Hon hade kvällen innan hon anträdde re
san i Allehanda läst om truppsamman
dragningar och spärr vid tysk-italienska 
gränsen. Han blev syn- och hörbarli- 
gen upprörd över att svenska tidningar 
jämt ljuga. Och försäkrade damen ifråga 
att hon lugnt kunde fortsätta sin resa över 
gränserna till Italien. Och att han och in
te de svenska tidningarna talade sanning, 
kunde vi erfara vid vår resa över gränsen. 
Ett jubel och en entusiasm utan like råder 
tydligen i Österrike över uppgåendet i det 
tyska riket, om man skall döma efter 
mängden av alla hakkorsflaggor, som vaja
de i varenda liten alpby och i varenda stad 
vi for fram över; men det är väl farligt 
att dra några förhastade slutsatser, de 
kunna ju ha satts upp på befallning från 
högre ort.

I Norditalien har våren gjort sitt intåg på 
allvar. Körsbärsträden stå i blom, arbete 
för fullt i träd- och vingårdar och såningen 
redan överstökad. År 1923, när jag reste i 
det gamla Tyrolen, lågo många vingårdar 
raserade tillföljd av kriget men nu lågo de 
så väl omskötta på terasserna och man ana
de vilken färgprakt, som skall stråla ut 
från dessa trakter, då alla fruktträden om 
ett par veckor skola stå i blom. Fälten lågo 
i sin skiraste vårgrönska och i öppna driv
bänkar voro grönsaker redan långt komna.

Den 18 mars på eftermiddagen anlände 
vi till kanalernas och gondolernas under
bara stad, Venedig. Ingen bil, ingen motor
cykel på de gator, som dock finnas i sta
den. Ingen stram, korrekt trafikpolis be
höver ordna trafiken. Den 19 mars gjorde 
vi en rundtur i staden, besågo Markusdo- 
men och Dogepalatset och njöto för fullt av 
den allt överflödande sol och värme som 
hör till dessa nejder vid denna tid på året. 
I skuggan +  17°, och i solen så varmt 
att man kunde ta ett solbad.

Konfirmations- 
&  Examens c.Porträtt

beställer Ni förmånligast hos TEGMANS
Se våra skyltfönster!

Ateljé TEGMAN
Telefon 93.

från en resa

17 mars —  21 

april 1938.

Författarinnan

Till följd av lastning blev vår resa från 
Venedig med den italienska ångaren Celio 
fördröjd mer än ett dygn. Den 20 mars vid 
halv 11-tiden på kvällen lyftes äntligen 
ankaret, men en svår dimma rådde, mist
luren hördes i ett hela natten. Först vid 
3-tiden på natten satte Celia full fart och 
strax därefter tittade solen fram och var 
sedan vår oskiljaktige följeslagare under 
fem veckors resa i Orienten.

Vore jag nervläkare skulle jag tillråda 
alla nervklena att göra en längre båtresa! 
För något så välgörande och så utom
ordentligt rekreerande finns inte för ut
tröttade nutidsmänniskor. Underbar salt- 
och solmättad havsluft, varma salta bad 
varje morgon, vackra, underbara vyer, 
över ett solglittrande hav, vänlig och till
mötesgående betjäning på båten, god och 
väl avvägd kost och framför allt trevliga, 
rara och hjärtegoda reskamrater — kan 
man önska sig något bättre?

Ej att undra på att vi efter en åtta dygns 
resa genom Adriatiska havet, förbi Itaka 
och andra grekiska öar, genom Korintiska 
viken och Korintiska kanalen, till Kreta 
och rakt söderut till Alexandria, känna en 
verklig saknad att lämna båten, som för 
oss alla varit ett verkligt hem.

Undertecknad höll på att få lämna båten 
redan i Brindisi till följd av ett spännande 
intermezzo. När vi lättade ankar i Brin
disi, staden vid italienska klacken, kretsa-

' vV ' k' :4 fc\ -

Egyptislc skönhet

de bombflygplan i ett över våra huvuden, 
och jag som ofta blir bet, när grabbarna i 
skolan frågar om flyg, tänkte: ”Nu skall jag 
passa på och ta en plåt” . Kameran upp, 
inställning på ett bombplan. Men ut ur 
det allra heligaste på Celio, d. v. s. kom
mandohytten, träder kaptenen, ser mäkta 
bister ut, och säger: ”Det är strängeligen
förbjudet att fotografera bombplan och har 
fängelsestraff till följd.” Mäkta skamsen 
skyndar jag med blixtens hastighet med 
kameran ned i hytten.

Landstigning i Alexandria den 27 mars. 
Första beröringen med Orienten rent fasci
nerande. Ett rörligt liv vid den storslagna 
hamnen. Ett skrikande och hojtande av 
bärare och sjåare. Tillfredsställelse över att 
vara med i ett stort sällskap och vara 
utanför köpslåendet om bagaget. Nere vid 
hamnen står i sin fina orientaliska dräkt 
vår guide, vårt allt i allo under våra egyp
tiska dagar, vår älskvärde, charmerande 
och duktige Muhammed. . Han ordnar så 
lekande lätt med alla våra femtio kappsäc
kar, ingen tull, bara passkontroll och upp i 
bilar för en färd genom Alexandria, först 
genom den moderna staden, sedan genom 
basarerna. Det gör ett egendomligt in
tryck detta orientaliska liv, mörkhyade och 
svartmuskiga folktyper i brokiga, egenar
tade dräkter, detta liv ute i det fria så lång 
som dagen är och även natten för många, 
denna över allt flödande sol, som försonar 
en med Orientens överallt stinkande smuts.

Tågresan mellan Alexandria och Kairo 
synnerligen intressant för oss nordbor. Vi
da bördiga slätter på bägge sidor om järn
vägen. Det är Nilen och solen i förening, 
som ger Nildeltat tre till fyra skördar om 
året. Tack vare översvämningar och ett 
sinnrikt bevattningssystem ledes vattnet ut 
till slätterna, där arbetet pågår för fullt. 
Bufflar draga träplogarna. Leende träd
gårdar omväxla med palmlundar och ba
nanplanteringar. Lustigt att se männen 
och kvinnorna arbeta i sina oftast ljusa, 
långa mantlar, som släpa i plogfårorna. 
Men solen dalar och arbetet är snart slut 
för dagen. Ingen skymning, mörkret in
träder snabbt. På den kvicka åsnan pla
cerar sig mannen och ibland även sonen, 
hustrun och dottern springa efter — kvin
nan har intet anseende i Orienten. Hem 
bär det till lerhyddan utan fönster, sä
kert likt de hyddor, som användas i fa
raonernas dagar, hem till den enkla mål
tiden av lök, tomater, bönor, frukt och ris. 
Mest råkost, om något kokas sker det nå 
kanske svenskt Primuskök, troligen den 
enda skillnaden på nutida och forntida lev
nadssätt hos bonden i det bördiga Nil
deltat. Mot aftonhimlen avtecknar sig 
silhuetten av en kamelkaravan och på Nil- 
kanalerna syns de egendomliga båtarna, 
dragna av män på stränderna och lastade 
med Nildeltats produkter. Stora bomulls
balar, frukter etc. Vilka fascinerande bilder 
för främlingen från Norden!

Framme i Kairo inlogeras vi i ett hotell, 
beläget i stadens centrum, på ena sidan 
fullkomligt lik en modern europeisk stor
stad, på den andra sidan omgiven av bazar- 
gator med ett typiskt orientaliskt liv. För-

Forts. på sid. 12.

MONARK
Tel. 281. — ORSA. — Tel. 281.

Försäljning och reparationer av 
Cyklar och Lättviktsmotorcyklar. 
Monark dr Sveriges mest sålda 
och mest åkta velociped. 
MONARK ÄR TOPPKVALITET. 

Obs.! Ingen prisförhöjning 1938. Obs.!
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hilt ur i K U P P I S A
Det var en härlig augustimorgon vi bör

jade vår resa till Klippiga bergen. Som vi 
bor i Minneapolis i Minnesota hade vi gan
ska lång väg att resa. Vi kom först till sta
ten North Dakota. Här var det bördig jord 
och stora bondgårdar. Men allt efter som 
vi kommo längre in i staten, desto magrare 
blev det, och inga gårdar fanns det mer. 
Vi började komma ut på prärien. Allt vi 
såg var någon automobil, som vi mötte då 
och då. Kl. 9 på kvällen kommo vi till 
en liten by med fem hus. Vi slog upp vårt 
tält och stannade här över natten. Folket 
här levde av boskapsskötsel. Boskapen be
tade runt en liten å, som flöt fram genom 
byn. Det är annars inget vatten ute på 
prärien, och därför är den alldeles öde. Vi 
hade nu tillryggalagt 450 eng. mil på 11 
timmar. Morgonen därpå startade vi kl. 
7. Snart kommo vi till staten Montana. 
Här var det än värre. Här fanns det inte 
ens gräs på marken. Stora backar och kul
lar var det gott om. Men allt eftersom vi 
kommo längre in i staten började det bli 
gräs på marken, och här och där var det 
någon gård. Stora hjordar av kor betade. 
När klockan var sex hade vi tillryggalagt 
450 mil och voro i staden Billings Montana. 
Staden har 15.000 invånare. I den staden 
finnas stora slakterier, sockerfabriker och 
oljeindustri. För värme och matlagning ta- 
ges här gas ur marken medels rör, som är 
borrade långt ner i jorden. Rörledningar 
dragas härifrån den långa vägen till 
Minneapolis. Vi startade från Billings

Vägen i Shoshonedalen.

Erik Andersson
U t f ö r  INKASSO UPPD RAG  
Förrättar A U K TIO N ER , BO U PPTECK

NINGAR och A R V S K IF T E N .
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar. Tel. 40.

Slättbergssonen Margit And. Enar 
Andersson, som emigrerade 1928 till 
Amerika, där han numera har affär 
i Minneapolis, har denna vår varit på 
besök i hemsocknen. Därvid har han 
välvilligt ihågkommit vår tidning med 
nedanstående skildring av en resa i 
Amerika.

Prärien.
Montana kl. 7 på morgonen, och vi hade 275 
eng. mil till Yellostone Park. Kl. 10 på för
middagen var vi inne i staten Wyoming. 
Här var det som förut efter vägen: på som
liga ställen gräs, på andra ställen inget 
gräs. Här och där ser man stora oljefält, 
där det pumpas olja ur jorden. När man 
tänker sig att för 100 år sedan över dessa 
ändlösa vidder for man fram med täckta, 
vagnar, dragna av hästar, då färden tog 
flera veckor och de resande ständigt voro 
utsatta för indianöverfall, blir skillnaden 
mot nu stor. Här betade då stora hjordar 
av bufflar. Nu är allt detta förbi. Nu ru
sar här fram snabbgående tåg och automo- 
biler och i luften flygmaskiner. Kl. 12 var 
vi inne i staden Cody, som har fått sitt 
namn efter Buffalo Bill, vars riktiga namn 
var Bill Cody. Här passade vi på att gå 
genom Buffalo museum. På andra sidan 
staden sågo vi Klippiga bergen, som höjde 
sig majestätiska mot himlen. Vägen var 
nu utmärkt bra, men det var långa och 
branta backar, och vi hade att byta om 
vatten i bilen gång efter annan, då vi för 
det mesta körde på första växeln. På som
liga ställen gick vägen genom stora tunn
lar, som var sprängda genom klipporna, och 
på andra ställen utefter klipporna med av
grunden under. Längst ner där brusade 
Shoshone-floden fram. Efter en stunds åk
ning kommo vi på ganska jämn mark. Här 
var det barrskog, och vi sågo höga fjäll
toppar skymta i fjärran. Vi började nu 
närma oss Yellostone Park. Vi hade nu 26 
eng. mil till Yellostonesjön, där vi skulle 
sätta upp vårt tält.

Yellostone Park var den första national
parken i världen, grundad av amerikanska 
staten den 1 mars 1872. Den skötes nu av 
en särskild styrelse. Parken omfattar eft 
yta av 3.426 eng. kvadratmil, mer än 
2.000.000 acres. Den ligger i nordvästra 
Wyoming och utbreder sig till staterna 
Idaho och Montana. Här ströva alla sorters 
vilda djur omkring: björnar, bufflar, sten
getter, antiloper, älg. I träden häcka alla

slags fåglar, och i floderna vimlar det av 
olika slags laxöring. Alla djur äro skyddade 
— vid inträdet i parken förseglas mynningen 
på vapen, som man har med, och det är 
stora böter, om förseglingen är bruten vid 
utfarten från parken. — Det finns i runt 
tal 3.000 geysrar eller heta källor inom 
parkområdet. Bland de förnämsta är Old 
Faithful, som sprutar kokhett vatten 150 
fot upp i luften, Giant Geyser 250 fot och 
River Sidé Geyser 100 fot. Genom parken 
går den stora Yellostonefloden med sin 
färgrika djupa dalgång och med vattenfall, 
som är upp till 308 fot höga. Denna flod 
är berömd för sitt laxöringsfiske.

Vi hade satt upp vårt tält vid Yellostone
sjön och ciika 100 yards från floden. Där 
var omkring 200 tält, så vi hade många 
grannar. Det hade knappt hunnit bli 
mörkt, förrän vi fingo besök av björnar. De 
komma om kvällarna och äta upp allt 
skräp, som blivit kastat i skräptunnorna. 
På campingplatsen vid sjön var det väl tio 
sådana tunnor, och varenda morgon hade 
nallarna vänt upp och ner på allihop. 
Björnarna är påträngande, när det gäller 
att tigga mat. Och som de inte är tama, 
är det bäst att låta dem få sin vilja fram, 
om de kommer in i ett tält och snokar 
efter mat. Parkvakten varnade också för 
att ge björnarna mat, ty då var de envisa 
och skulle ha mera. En dam blev svårt 
biten i handen, när hon hade gett en björn 
mat och inte hade mer kvar: då nafsade

Forts, å sid. 13.

Old Faithful.

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren A K SEL E. ROSEEN
Tel 253.
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OP.SA S K O L T ID N IN G

Om gamla
bomärken.

I avsikt att åt eftervärlden, bevara 
de av våra förfäder inom Orsa socken 
använda bomärkena företog sig under
tecknad för flera år sedan att om möj
ligt hopsamla alla sådana märken, som. 
använts inom Orsa, för att sedan över
lämna dem till förvaring å Orsa-Skatt- 
unge hembygdsgård för nöje och stu
dium och för att giva våra efterkom
mande en inblick i förfädernas seder 
och bruk.

Dessa märken, av en eller flera lin
jer bildade tecken, användes dels i 
stället för namnteckningar i skrift, dels 
på bohag och husgerådssaker m. m. för 
att utmärka ägaren.

Förutom dessa märken använde sig 
varje gård även av andra dylika tec
ken, såsom t. ex. vedmärket för lång
ved, timmer och hässjevirke etc. samt 
kreatursmärken, som klipptes i öronen 
på får och getter.

Men det var ju bomärken, vi skulle 
orda litet om.

Ännu helt nyligen har man sett 
gamla personer pränta sitt bomärke i 
stället för sin namnteckning å offent
liga handlingar, och då skulle bomär
ket, som brukligt varit haver, stå emel
lan dop- och tillnamnet till exempel 
Jåkås Olof 1  Olsson, Ängs Brita

4 Larsdotter.
Hur bomärken uppkommit, därom 

äro de lärda ej eniga. En del anse, 
att runorna äro upphov till bomärken, 
och sant är, att om man granskar de 
samlade bomärkena, som uppgår till 
över 1.200, så kan man spåra hela run- 
alfabetet. Men andra söka visa, att 
runorna så småningom uppkommit ur 
egendomsmärken eller bomärken.

En del bomärken har under tidernas 
lopp ändrat form från det ursprung
liga märket, vilket i de flesta fall gått 
så till, att då son eller sönerna till en 
husfar gifte sig och bildade eget hus
håll, skulle de ha ett märke för sitt 
husgeråd, och då tillfogades ett nytt 
streck till fars märke.

En del husfäder konstruerade sig ett 
bomärke av sitt namns initialer, t. ex. 
|~B Hans Bäck, H_ Hans Lind, O C  

kapten Gustaf Carbom o. s. v.
Som exempel på att det finns folk 

som intressera sig för bomärken, kan 
jag nämna, att en professor i Finland, 
som på omvägar fått reda på, att jag 
samlat bomärken, skrivit och begärt, 
att jag skulle sända honom några så
dana från Orsa Finnmark i och för ett 
märkligt bokarbete, som han höll på att

MÄSSBACKEN.
R E K O M M E N D E R A S !  
Affären i Mässbacken Rikstei. 42. 
Filialen i Kallmora „ 32.

Specerier, glas, porslin och manufaktur.

Från Finland

^  A  t  44 ^
Så snart jag erhållit bomärken från 

några återstående Finnmarksbyar kom
mer hela samlingen jämte ägarens 
namn för varje märke att införas i en 
bok och sedan, som sagts, överlämnas 
till Orsa-Skattunge hembygdsgård.

Hans Holner.

Anders Montelius.

Otroligt men dock sant står en av 
förgrundspersonerna inom Orsa lärare
kår inför den viktiga tidpunkten att 
nödgas lämna lärargärningen. Det är 
And. Montelius. Redan förra somma
ren uppnådde han den bestämda pen
sionsåldern men har stått kvar på sin 
post, tills han nu avgår den 1 aug.

Inför A. Montelius måste man verk
ligen förvånas över att de sextio åren 
så omärkligt gått förbi hans fysionomi. 
Ännu synes, han obruten till kropp som 
själ och fysiskt och psykiskt spänstig. 
Antingen måtte någon älsklig huldra 
låtit honom smaka den eviga ungdo
mens äpplen eller också har han i hög 
grad förstått att hushålla med sina 
krafter. Vi, Dina kamrater, lyckönska 
Dig till att ha nått denna milstolpe 
med så sparda kraftresurser. Säkert 
komma nog inte dessa krafter att få 
ligga obrukade utan kopplas in på 
annat verksamhetsområde. Vi gratu
lera på samma gång vi varmt tacka 
Dig för vad Du gjort för oss såsom 
representant i Skolstyrelsen under 
många år, för allt nedlagt arbete såsom 
materialförvaltare o. s. v., för att Du 
varit en god vän och kamrat.

Anders Montelius är född i Gagnef 
den 26 juli 1877. Som ung deltog han 
i de många praktiska göromålen, som 
en bondgård erbjuder. Han genomgick 
vid 16 års ålder en målarkurs i Karl
skoga Praktiska skola. År 1903 tog 
han sin folkskollärarexamen i Uppsala. 
Sin första plats erhöll han i Järna, 
varifrån han ock hämtade sin fru. År 
1907 kom han till Orsa som e. o. lärare 
i Kyrkbyn. Denna befattning lämna
de han 1909, då han tillträdde ord. 
befattning i Torrvåls folkskola. År 
1917 återbördades han till Kyrkbyn, 
där han valts till ord. lärare, och den
na befattning har han oavbrutet skött 
i 21 år.

Då han nu lämnar sin tjänst följes 
han med allas vår varma önskan om 
ännu många lyckliga år; varhelst de 
komma att tillbringas.

Joh. Boström.

H A  T T E N  Ni önskat Er

Modeateljén - Tel. 286
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A merikabrevet.
Orsa Skoltidning,
Mässbacken, Sverige’
Ärade personal!

Emottog eder tidning med stort in
tresse. Många förändringar har pas
serat sedan jag lämnade Kårgärde 
1882 —  56 år sedan. En folkskola är 
nu byggd på vårt gamla skifte.

I eder tidning ser jag fotografi av 
mina 4 skollärare: Bälter Anders Hans
son, Per Wikner, Kaplans Hans Hans
son, Hans Wixner.

Jag erfar, att ni har bättre tider i 
Orsa nu än vi har här i Amerika. Här 
ha vi vad vi kallar hårda tider för 
arbetareklassen. Miljontals äro arbets
lösa. Amerika är rikaste land på jor
den, med nog penningar för allt sitt 
folk, men miljonären håller kassan och 
tycker att vi borde vara glad att få 
leva.

Maskiner brukas till allting och gör 
nästan allt arbete. Jordbrukare ha 
maskiner som både skördar och tröskar 
på samma gång. Likaledes med allt 
annat. Och så går det på '»sista slutet» 
såhär: Inget arbete, inga pengar. Inga 
pengar, ingenting kan köpas. När 
ingenting kan köpas, ingenting kan 
manufakteras. När ingenting kan ma- 
nufakteras, ingen kan få arbete i fabri
kerna. O. s. v. utan ände.

Jag är nu 75 år gammal. Jag lyss
nar till radion varje dag och ibland 
hör jag talare i Europa.

En kär hälsning till eder alla.
Aktningsfullt
H . P. LIND,

Remer, Minnesota, U. S. A.

utföra. När han sedan fått dem, sva
rade han hland annat, att de bomärken 
som jag sänt honom, överraskande på
minna om bomärken, som han erhållit 
i Finland och Östersjöländerna, och att 
denna forskning av bomärken synes bli 
mycket viktigare, än vad han i början 
kunde ana.

Här några bomärken från Orsa.
K X t. H A  n  + P rh N. T

Från Leksand:

? x t n  / -f f  ^  *
Bomärke från Söderby-Karls kyrka, 
Roslagen, Stockholms län, inskrivet å 
sittbänken i kyrkan, anses vara 500 å 
600 år gammalt.

&



ORSA SKOLTIDNING

TILL PILK.ÅLÅMPINOPPL

Pilkalampinoppi om vintern.

Jag tror det var år 1904. I min 
brandsynelista hade kommit in »Skog
vaktareboställe i Knoppen». Efter an
visning av Eskil Persson i Loberget 
gick jag över Svartnäs till Knoppen. 
Det var ej allsi svårt att hitta, ty fin
narna kan ' visa vägen. De känna 
själva väl alla trakter, och de ha en 
synnerlig förmåga att påpeka det vä
sentligt vägledande. Ifrån Knoppen 
var bara 1/2 mil till Pilkalampinoppi, 
oöh jag gjorde en extra tur dit. Det 
var härligt väder, hade regnat litet på 
natten, och luften var ren. »Elida på 
berget», brandvakten på Pilkalampi
noppi, tog emot mig mycket vänligt. 
Hon följde mig upp i tornet och visade 
mig utsikten. Den var så storslagen 
och hänförande att jag ej kan beskriva 
den. Solen sken, men mindre molntap-

Finngubbe i nävershor.

par drogo fram. Därigenom uppstod 
ett obeskrivligt skuggspel över de stora 
vidderna. Nära oss stod Noppimäki, 
den kägellika toppen nära Noppikoski. 
Han såg ut som en yster pojke, emel
lanåt sken han blank i solljuset, men 
rätt vad det var drog han en mörk luva 
över sitt kullriga huvud. Berg, sjöar, 
myrar och skogar i oändlighet syntes, 
än skarpt belysta, än skuggade. Längst 
bort i söder syntes leksa,ndsberg, åt ös
ter älvdal sskogar, norrut låg Hamra. 
Elida kände igen varenda hö jd, varenda 
sjö och myr, och hon småpratade helt 
förtroligt med dem som med gamla, 
goda vänner. Hon stod i innerlig kon
takt med sin himmelske fader, skaparen 
av allt detta som låg utbrett för våra 
vördnadsfulla blickar. Hon kände sig 
visst inte ensam där uppe i ödemarken, 
och jag för min del tyckte att hennes 
ställning var rent utav avundsvärd. 
Där uppe i tornet kunde hon sitta i 
timtal med stickstrumpan, bibeln och 
sångboken. Hon hade i uppgift att se 
efter och rapportera (pr telefon) om 
någon skogseld syntes1. Hon hade 2 kr. 
50 öre om dagen för sin vakttjänst. 
Hon var säkerligen kompetent och 
osvikligt påpasslig. Ett par exempel vill 
jag nämna. En vår släppte flottare i 
Em ån mellan Storstupet och Freds- 
hammar lös elden. Jag tror vi inte 
visste någonting därom i Kallmora, 
förrän det var släckt, men på kontoret 
i Fredshammar kom telefonmeddelande 
från Pilkalampinoppi, att det brann 
skogseld vid Emån nedom Storstupet. 
—  Var det inte månne 1912 som den 
stora skogsbranden på Älvdalens be- 
sparingsskog rasade? En del av Dal
regementet var dit och släckte. Men 
den som först underrättade älvdals- 
gubbarna om att det brann på deras 
skog, det var Elida på berget. —  Nu 
satt jag där uppe i tornet och såg all 
härligheten. Jag stannade nästan hela 
dagen, åt middag ur min matsäck, 
bjöds av värdinnan på kaffe, hörde in
nerlig och vacker sång, och hjälpte 
henne att ordna om klockan (f. d. kon- 
trolluret). Hon talade om, att man vid 
brand tornets byggande även satt upp 
ett kontrollur. Yakten skulle varje 
timme från kl. 6 på morgonen till kl. 
6 på aftonen gå upp i tornet och draga 
i ett handtag. På en inlåst, pappers
remsa markerade klockan dessa drag-

Masonite 
Treetex 
Plywood
på lager

Carl Ä.
ff ASON ITE

Blecktjärn och Blecktjärnsklinten 
sommartid.

ningar, på en annan remsa slogs hål 
varje gång klockan slog heltimme, och 
varje månad skulle någon inspektör 
komma och se efter om vakten varit 
vaken varje timme på dagen, Elida 
hade i början pliktskyldigt dragit i det 
där handtaget varje timme, men det 
föreföll henne obehagligt. Hon frågade 
jägmästaren om hon inte kunde få låta 
Gud och sitt eget samvete kontrollera 
hennes verksamhet. Jägmästaren gick 
genast in därpå, och kontrolluret hade 
sedan ej använts. Ett tungt lod, som 
skulle dra pappersremsorna, hängde 
där högt uppe. Hon fruktade, att 
detta skulle ramla ned, och jag hjälpte 
henne att ställa det på golvet. Det 
kom nog aldrig upp mer under Elidas 
tid. Hon var hemma i Kvambcrg och 
dog för många år sedan.

Det var litet förargligt, att det där 
skogvaktarbostället låg ett stycke norr 
om gränsen mellan Kopparbergs och 
Gävleborgs län, således på sida om Da- 
larnes Nya Brandstodsbolags verksam
hetsområde och således även bredvid 
mitt distrikt. Jag har ändå några 
gånger sedan också varit till Pilfca- 
laimpinoppi. Men jag har inte lyekats 
få se tavlan så vacker som första 
gången. Jag vill rekommendera denna 
utsiktspunkt såsom väl värd ett besök 
av naturintresserade. IT. L. Larson.

Brandtornet.
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FR Å N  S K O LB Ä N K E N
Återigen står examen för dörren. 

Ett långt och härligt sommarlov 
kommer som lön för fliten under det 
gångna läsåret. Tänk om Du skulle 
roa Dig med att skriva upp i en dag
bok allt roligt, som Du får vara med 
om i sommar! Då glömmer Du det 
inte, och så kan Du tala om det ge- 
nam O. S. till hösten. Det vore inte 
dumt.

Tack allesammans för god medver
kan under läsåret och väl mött igen 
i höst!

RED.

VÅR OCH VALBORGSMÄSSA.
Eldar flamma på berg och i dal 
Björken står ej längre ful och kal. 
Kanonskotten smälla, raketer fara 
upp i luften den klara.

Efter våren kommer sommarn så fin 
då få vi sätta potatis och så lin.
Nu har solen börjat skina och le, 
vi få nu var dag henne se.

Fåglarna sjunga, 
där de gunga
i björkens och granens topp 
när solen går både ner och opp.

Nu få vi plocka sippor vita, blå.
Tänk, så roligt ändå!
Frisk och glad bäcken brusar 
i lunden där skogen susar.

Gulli Spännar, klass 3.

FÅGELPRAT.
Starpappa: Hur tyckte du det var i

Afrika?
Starmamma: Jo, nog var det bra där,

men nog är det bättre här.
St-p: Men vet du var vårat gamla bo 

är?
St-m: Nej inte vet jag, men vi kan väl 

flyga ut och titta efter, om vi hittar det. 
(De flyga inåt skogen!)
St-p: Se, där är vårat bo, men se, det är 

ju gråsparvar i det, vi måste försöka få 
bort gråsparvarna.

(De flyga in och börjar picka på dem 
och gråsparvarna flyga ut ur boet).

St-m: Men vi måste göra rent i boet.
(De börjar krafsa och krafsa och picka 

och nu är boet rent.)
St-p: Flyg och hämta ny mossa, ta gräs

strån också om du hittar!
När hon kommer tillbaka har hon mask 

med sig också, de sätta sig att äta.
Och dagarna gå för stararna, en vacker 

dag ligger starmamman och ruvar på sina 
ägg, men en dag får starmamman höra ett 
pipande och så får hon se tre små fågel
ungar komma ut ur äggen och pipa.

St-m: Nu ska jag fara ut och leta mask.
(Hon kommer tillbaka med en stor mask 

i näbben, och ungarna pipa, hon ger mas
ken åt en av ungarna, men den som sitter 
bredvid tar en bit och den tredje tar 
alltihop och så blir fågelungen utan, och 
så går dagarna, en vacker dag håller star
mamma på att lära Kalle, Stina och Märta 
att flyga.)

Kalle: Jag törs inte, mamma!
St-m: Du törs visst, (och hon ger honom 

en knuff, så att han trillar ut och då kan 
han flyga, och alla ungarna skratta och 
säga: Var det något farligt?)

Kalle: Nej.
(Och dagarna gå, halva sommaren har 

gått, och stararna mår bra. Nu har hela 
sommaren gått. Nu skall stararna flytta till 
de varma länderna.)

Siv Pahlm, klass 2.

ETT BESÖK I KYRKAN.
När vi hade varit i tingshuset och sett 

på utställningen, ville vi gå till kyrkan och 
se spiraltrappan i norra kyrkmuren. 
Nyckeln satt i en av dörrarna, och vi gick 
in åtföljda av vår lärare. Först kom vi in i 
sakristian, och sedan gick vi in i själva 
kyrkan. Vi skulle upp till glaskammaren. 
När vi gått uppför många trappor, såg vi 
de tre kyrkklockorna, men längre kom vi 
inte, utan när vi gått uppför nästa trappa, 
var där en dörr, som var låst. Där kunde vi 
inte komma in, ty vi hade ingen nyckel, 
som passade i låset, och vi blev tvungna 
att gå ner igen. Men nere i kyrkan var

pastor Carlsson, och han hade nyckeln 
med sig, så att vi ändå kunde få gå upp i 
glaskammaren. Men innan vi gjorde det, 
berättade han, hur vår kyrka kommit till. 
När befolkningen var liten i Orsa, hade de 
byggt upp en liten träkyrka, vilken nu 
motsvarar en liten del vid ingången. Sedan 
dess har folket i Orsa byggt på sin kyrka 
mer och mer. I norra kyrkomuren hade de 
gjort en spiraltrappa, där de till skydd mot 
fienden gömde undan fina kyrksaker, och 
det kan hända, att det än i dag finns någ
ra fina saker där. Det har rasat igen i den 
trappan nu, så att man endast kan komma 
3 meter ner.

Sedan skulle vi uppför de många trap
porna igen, och nu kom vi ända upp till 
glaskammaren. Trapporna blevo smalare, 
ju längre upp vi kom, och slutligen stod vi 
uppe i glaskammaren. När vi tittade ut, 
var bilarna som leksaksbilar och män
niskorna som myror. Pastor Carlsson be
rättade, att det var en gubbe, som målat 
kyrktornet flera gånger och klättrat om
kring på listerna där, och han har satt sig 
på kyrkkorset och hejat åt folk, som gick 
på gatan. Han heter Daniel Björk och har 
bara en arm. Daniel Björk är nu 73 år 
gammal. Sedan fick vi titta in i vinden, där 
spiraltrappan börjar, och till sist fick vi se 
kyrkorgeln. Den var mycket fin, och vi 
tyckte, att den, som uppfunnit den orgeln, 
måste varit knepig. Sedan gick vi hem.

Mårten Ohlsén, klass 5.

VAD MAMMA HAR BERÄTTAT.
I en gård uppe i Bjus har det funnits 

tomtar. En gång, då en gammal gumma 
skulle gå till källaren och ta potatis, kom 
en tomte och slog ikull korgen, så att pota
tisen trillade ner i källaren igen. En gång, 
då en gubbe kom till en fäbod, där det inte 
fanns någon, såg han att det lyste i en 
stuga. Han gick dit och tittade genom 
fönstret och såg, att tomtar höllo på och 
dansade därinne. Så var det en tomte, som 
inte kunde dansa. Då tog de och kastade 
honom in i bakugnen. Då skrattade gubben 
till där ute, och då försvann alltihop.
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VALBORGSMÄSSA.
Nu tändas eldarna, en efter en,
och sprida omkring sig värme och sken.
Raketerna flyga i himmelens höjd,
och runt omkring bålet det är en fröjd.
Vintern packar sin kappsäck ej utan skäl,
och flyr för brinnande livet.
Men våren följer hack i häl.
Att Bore blir skraj är ju givet.

Ulla Carlstadt, klass 4.

HUR DET IIAR VARIT FÖRR.
På mammas mormors tid hade de flät- 

ningar på väggarna och till gardiner.
Flätningarna kallades ”ånklen” . När 

vallkullorna gingo ut med korna, hade de 
en skimpa på sig, och i den var flätningen 
fästad. Och när korna stannade och betade, 
satt flickorna och flätade ”ånklen.” De 
som voro duktiga och rika, kunde ha hela 
väggarna fulla av ånklen. Ibland när de 
gick och vallade, kunde de se trollkor, 
långa rader av feta, präktiga kor, men så 
försvann de. Det var farligt att gå i skogen 
förr. Ty det fanns björnar. I början av 
1850-talet fanns det en folkelak björn i 
Orsaskogen. Han tog en vallflicka från 
Lindorna, och en vid Skattungsjön. Så var 
det en gubbe, som höll på att vittja fågel
snaror. Kolarna frågade honom, om han 
inte var rädd att björnen skulle taga ho
nom. Men han svarade, att de fingo vara 
räddare, att inspektören skulle taga kol- 
milorna för dem.

Men när gubben skulle ut och vittja 
snarorna, tog björnen honom.

En höst åkte Troll-Svan skidor efter 
björnen, så att den blev uttröttad. Då 
lade björnen sig vid en torrfura och skulle 
anfalla Troll-Svan. Men då sköt Troll-Svan 
björnen. Betty Eskilsson, klass 4.

MAJBLOMMAN.
En dag sade lärarinnan att vi skulle ut 

och sälja majblommor. Jag tog en hel

G o s s - S k j o r t o r
med fast krage. 
Enfärgade och 
m ö n stra d e .--------

Pigga, trevliga ny
heter inkom na hos

AUG. LARSSON, Orsa
T el. 21 .

karta. Majblomman är brandgul i år med 
en svart prick i mitten. Vi sälja majblom
mor så de sjuka fattiga skall få någon 
hjälp. Jag fick springa på många ställen 
och jag sålde även en stor majblomma och 
den kostade femtio öre. Jag tycker att det 
är roligt att jag är frisk och kan hjälpa de 
sjuka så de blir glada.

Ulla Britt Lindgren, klass 2.

VAD JAG SÅG PÅ ORSA- 
U T STÄLLNINGEN.

Den 13 april var vi till Orsa och såg på 
en utställning. Utställningen var i tingshu
set. Vi fingo gå in i ett stort rum, som 
kallas tingssalen. Där var det mycket att 
se på. Mitt på golvet var det ett stort bord, 
soffor och stolar. Och på bordet var det 
tavlor och en stor sparbössa. På golvet 
stod det skärmar, som det var mycket bil
der på. Det var planscher om Orsa skol
tidning, kommunikationer, föreningar, fol
ket, skolor, socknen, inventarier, präster, 
prästgårdar, kyrkor, dokument, kyrkbyn, 
jorden, slipsten, skogen, Orsa i konsten, 
Orsa godtemplares folkbibliotek och spar- 
propaganda. Bland föreningar var det flyg
klubben, I. O. G. T., Mässbackens socialde
mokratiska kvinnoklubb, arbetarkommun 
och många mera. Hur mycket folk det har 
bott i Orsa olika tider: år 1570 1,400 per
soner. år 1680 2,853 personer, år 1757
2,797 personer, år 1817 3,579 personer, år 
1900 6,841 personer, år 1938 8,299 personer.

Kerstin Johansson, klass 6.

NÄR JAG FICK FÖLJA BORT OCH 
” GÅTA” .

En dag fick Ivar, Erik och jag följa med 
Tröjmor, Grumpers-Kerstin och tant 
Kåhlén bort för att ”gäta” . Tant Kåhlén 
hade en oxe med sig. När vi kommo till 
en mosse, måste vi gå över den. Det var 
bräden över, men oxen halkade ner i dyn. 
Dyn nådde upp till magen på oxen. Tant 
Kåhlén slet och drog, och till sist fick hon 
upp honom.

Ivar och Erik plockade murklor.
Ivars ryggsäck vart full. Vi lämnade kor

na i skogen, men de kom efter oss vid 
Kråkhagen. Då gick Erik och jag hem.

Gunhild Byrén, klass 4.

köp bättre
arbetskläder
köp

SLITMAN
©

Koop. Fören. Ovan Siljan
Manufakturavd .  O rsa

TECKNING - ¨åten tjäras av Karl Erik Berg

BJÖRNEN.
Gammelmormor har berättat för mig om 

björnen. Det var en Skattungflicka, som 
gått i skogen och plockat löv. När hon hade 
plockat en stund, kom björnen emot henne. 
Hon började nu att springa in i skogen och 
björnen efter. Till sist blev hon så trött, 
att hon kastade sig ned på marken. Björ
nen kastade sig över henne och rev av 
henne ena kinden. Han gick nu att gräva 
en grop att ha henne i, men flickan sprang 
över en bäck, så att när björnen kom till
baka, kunde han följa spåren bara till 
bäcken. Ingemar Hansson, klass 4.

GAMMAL VIDSKEPELSE.
Förr i tiden trodde folk på tomtar och 

troll. De trodde också på en varelse, som 
hette råndan. I Skeberg i Leksand fanns 
det malm. Ingen av folket visste om det. 
De trodde att råndan höll vakt där. En 
gång var det en dam, som fann malmen. 
Hon tänkte att hon skulle sätta ett märke 
där. Hon tog av sig sin tröja och hängde 
den på en buske. Sedan gick hon och ta
lade om det. När hon kom tillbaka, hängde 
det tröjor på varenda buske. Damen tog en 
tröja, men då försvann alla de andra. Man 
trodde att råndan hade hängt upp tröjorna, 
för att inte damen skulle hitta sin tröja. 
En annan gång var det en gubbe och en 
gumma, som låg och sov. Det var natt. 
Då väcktes de av att någon ropade: ”Byt 
get i ko! Byt get i ko! Byt get i ko!” 
Till sist blev gubben och gumman så tröt
ta på att höra rösten, att de sade: ”Byt
fritt!”

Då tystnade rösten. På morgonen, när 
gumman kom in i ladugården, var en ko 
borta. Men i stället stod där en stor svart 
get. De trodde att det var råndans get.

Birgitta Rosén, klass 4.

Finns ännu år 1938 e. Kr. nå
gon — i besittning av jord,
dynga och energi — som saknar

F R U K T T R Ä D
BÄRBUSKAR, JORDGUBBAR, 
ROSOR, ettåriga och perenna
BLOMMOR, bör denna brist av
hjälpas ”nu, ofördröjligen och i ett 
sammanhang” .*) - Växtmaterialet 
köpes med fördel hos

E. W IKNER, Handelsträdgård
O R S A .  - Tel. 305.

*) Mr G:s berömda uttryck, årgång 1914.
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ORSA SKOLTIDNING

Vårvind.
NÄR JAG ÄR HEMMA ENSAM.
När mamma far bort, då är jag så glad, 

för då får jag laga maten själv, och då är 
det ingen, som säger, att man gör fel. När 
mamma är borta, så får jag damma och 
torka golvet i både kammaren och i köket. 
Diska och torka får jag göra, det är myc
ket skojigare att arbeta själv, än då någon 
är hemma. Och sen så får jag pengar av 
mamma, som jag ska köpa mat för och det 
är så skojigt att ha hand om pengar själv, 
fast inte får jag köpa något gott inte. I går 
var mamma hos mormor, då fick jag dis
ka och torka, fast i går hade jag inget vida
re skojigt, för det var så mycket disk, och 
det var inte något skojigt att torka heller.

Inte städade jag så fint heller. För det 
mesta var jag ute med Lindvi, Irma, Berit 
och Britta och lekte. Fast jag skulle väl 
ha varit inne och städat i stället för att 
leka. Gertrud Pettersson, klass 5.

EN DRÖM.
Jag drömde så här en gång:
Det var en trollgubbe, som hette Fumle. 

Han var liten och knubbig. Lång näsa hade 
han och långa fötter. Jag drömde, att Fum
le knackade på min dörr, steg in och sat
te sig på sängkanten. Sedan snöt han sig i 
svansen och frågade mig, om han skulle 
berätta en saga. Han berättade om när 
trollen i Sverige och Norge hade krig år 
1000. Kungen för Sverige hete Plumshick 
och Norges kung hette Gråmulle. De hade 
blivit osams genom kortspel, och svenske 
kungen hade slagit brännvinsflaskan i Grå- 
mulles skalle, så att det vart en stor knöl. 
Gråmulle förklarade genast krig. Han sän
de ut sändebud till alla troll, som kunde 
hantera en knölpåk. Det blev mycket troll, 
som kom till slottet för att få vara med 
och kriga. Kungen sade åt käringen sin, 
som hette Drummelefuxa, att hon skulle sy 
en fana, som skulle sitta på knölen, som 
Plumshick hade gjort. Så voro de redo 
att tåga till Sverige. Härarna möttes på 
gränsen. Där stod ett slag så fruktansvärt, 
att det inte kan beskrivas. Gråmulle stupa
de i striden av ett knölpåksslag. Men 
Plumshick klarade sig. Så slutade denna 
saga, som jag drömde, att jag hörde av 
Fumle. Åke Myrberg, klass 6.

A. K O C K S
RAK- & FRISERSALONG 

r e k o m m e n d e r a s .

NÄR SKOGSRÅN ” BIFÖRDE” .
En morgon, när min farfars mormor vak

nade på Tallhed, där hon vallade korna, 
hörde hon stark bjällerklang. Då rusade 
hon upp till fönstret. Där såg hon en lång, 
lång rad ståtliga kor. De följde en fint 
smyckad vallkulla. Framför korna gick en 
skällko med en skälla, som lyste av guld. 
Då skyndade hon sig ut och skulle se på 
grannlåten. Men då sprang alla korna och 
vallkullan in i skogen. Sedan förstod far
fars mormor att det var skogsrået, som hon 
sett. Det trodde hon så fast på, att hon 
skyndade till en annan gård och talade om 
det. Gerd Lång, klass 4.

VALBORGSMÄSSA.
Det var Valborgsmässoafton. Vi voro ne

re vid kasarna. Vi hade två kasar, en liten 
och en stor. Vi tände den lilla kasen först. 
Sedan tände vi på stora kasen. Den brann 
ner på en gång.

Alla raketer voro snart avbrända, och 
allt folk hade gått hem. Det var bara Mar- 
kusson, Hans och jag kvar. Hans hade ett 
munspel med sig. På det spelade han ame
rikanska visor, och sedan berättade han, 
hur det var i Amerika. Sedan gick mun
spelet sönder, så fjädrarna slogo honom på 
näsan. Då kastade han det i elden.

Leif Grindal, klass 4.

DÄ VI FLYTTADE.
Det var lördag och jag var hemma från 

skolan för jag hade ont i halsen. Då skulle 
vi flytta. Vi hade packat dagen före, och nu 
stod alla koffertar och resväskor Uppställ
da för att lyftas upp på bilen.

Men det dröjde länge, innan den kom, 
,och Ragnhild och jag började bli otåliga. 
Minst varannan minut var jag i fönstret 
och tittade. Mamma hade lovat, att jag 
skulle få följa, fast jag var sjuk, om jag 
satt inne i bilen. Bäcker Erik skulle skjut
sa sakerna åt oss.

Äntligen kom den då. Bäcker Erik och 
pappa började att lasta på sakerna. Snart 
var det färdigt, och Ragnhild och jag ste
go in i bilen. Jag hade min kära misse i 
famnen. Mirra, som våran katt hette, var 
sjuk och blundade hela tiden. Om en stund 
voro vi i farmors och nu bor vi där. På 
söndagen dog Mirra i kattsjukan.

Margit Ångman, klass 5.
TOMTEN.

En gång har min mormor berättat om en 
tomte. De bodde i Hornberga. En kväll 
skulle hon gå ut och mjölka. Då hörde 
hon, att någon gick och tassade. Då hon 
kom in i ladugården, kom en tomte och 
sprang. Tomten sprang ut på gården och 
mormor efter. Tomten sprang bakom stal
let, men morgor hann inte upp honom. Då 
gick hon och mjölkade, men en ko stod och

Sandaler
är den bästa fotbeklädnaden, 
för såväl stora som små, 
under sommarens varma 
dagar.

A.-B. Orsa Skomagasin
TEL. 37. ------ O R S A .  ------ TEL. 37.

bråkade, då mormor skulle mjölka den. 
När mormor hade lagt sig på kvällen, hör
de hon, hur en tomte gick och tassade. 
Sedan har mormor aldrig sett någon tomte.

Hans Lövgren, klass 4.

DÄS IK  KLÄDAJT MI TÄ 
PÅSKKELING.

Um påskafton kläd ik ö Göta ö Ulla ajt 
wäs tä påskkelingö. Wi settun o wös nögo 
gåmlo klädä ö se sotud wi wös i ögumå sö 
wi wom alldeles swartur. Dö klucka wa 
niö djing wi ajt ö kastudum påskbreve. 
Dös vi addrem kastad fölut djing wi emåt. 
Dö i skuld twå mi war i sö swart sö i aldo 
ö int skuld fo åvmi men ur i gnukäd ö 
twådmi sö wart i do ren tä slut, ö se wa 
ed tä gö ö ledsi.

Anna Greta Bälter, klass 3.

MORS HJÄLPREDA.
Min mamma var sjuk och det kom främ

mande till oss. Då hade jag lagt på en duk 
och gjort fint. Så sa mor att jag skulle 
sätta på kastrullen och koka korv till mid
dag. Jag kan också steka fläsk och koka 
potatis. Så kan jag koka kaffe. Här om da
gen gjorde jag pannkaksmet och gräddade 
plättar och pannkakor.

Birgit Didriksson, klass 2.

EN ROLIG DAG.
I dag har vi haft en rolig dag. Yngve har 

haft sitt dragspel med sig i skolan, och då 
spelade han Tryggare kan ingen vara och 
sen spelade han några andra bitar. Han 
satt längst fram i skolan när han spelade. 
Sen hurrade vi för honom. Och på mid
dagsrasten spelade han också när han hade 
ätit. Marianne Byberg, klass 2.

EN ROLIG LEK.
Erik och jag byggde en kåta. Sedan gick 

vi upp i Blåsenborgsskogen och plockade 
mossa och lade den i kåtan och det blev en 
trevåningskåta. Då den var färdig sa jag 
till Erik: Nu leker vi cirkus och Olle får
se på. Så gick jag in och klädde ut mig 
till pajas och tog ut ett bord. Erik och jag 
hoppade och slog volter på det. Men Olle 
glömde att klappa i händerna.

Kjell Olov Stenberg, klass 1.

FILM - FOTORAMAR - ALBUM 
FOTOHÖRN - PAPETERIER - 
TIDNINGAR m. m.
Låt framkalla, kopiera och förstora 
hos oss.

Musi^- & Missionsbofyh.

1 0
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ORSA SKOLTIDNING

V ad tycks om

ARKIVSKRAP?
Orsautställningen Arkivskap, ordnad av 

Orsa Skoltidning och Orsa Godtemplares 
Folkbibliotek, har, om man skall döma ef
ter besökssiffrorna, väckt mycket större in
tresse, än vad arbetsutskottet någonsin vå
gat hoppas. Orsa Skoltidning har nu vänt 
sig till ett tjugotal orsabor för att höra li
tet närmare, vad de tycka om utställnin
gen. Och svaren ha, med små variationer, 
alltid blivit de samma: ”Den var bra” .

Föreståndaren för Kooperativa i Samhäl
let, O s c a r  S t o r m ,  har mycket brått
om, då jag strax före stängningsdags upp
söker honom i ett av lagerrummen. Men 
han tror nog, att det gäller någon viktig 
affär, så han ber mig stiga in på kontoret. 
Och han ser verkligen litet överraskad ut, 
då jag kastar fram min fråga: ”Vad tycker 
herr Storm om orsautställningen?”

”Utställningen var verkligen bra. Jag 
har varit och sett på den flera gånger” , 
upplyste herr Storm. ”Själv är jag ju in
te riktig orsabo, men jag tycker ändå det 
var särdeles intressant att se den stora ut
vecklingen på olika områden. Jag har nog 
kanske mest studerat utvecklingen av be- 
byggelsen i Kyrkbyn. Det är nog så, att 
vi tycker det står ganska stilla, därför att 
vi är med och ser allt växa fram så små
ningom. Men jag fick genom utställnin
gen klart för mej att Orsa av idag och 
Orsa för 20 år sen, då jag kom hit, är gan-

Kom in och hör
de nya skivorna

A.-B. Bröderna 
Ohlsén

Fortsättningsskolorna 1938—1939.
Efter utredning av folkskollärare E. Keding har fortsättningsskolestyrelsen antagit 

följande plan för fortsättningsskolorna under nästa läsår. Riktigt definitiv är den för
stås ännu inte, emedan folkskolinspektören också skall ha ett ord med i laget.

Utom skolkökslärarinna förutsätter planen anställande av två lärare för dessa 
kurser. Den ena läraren skall då ha alla fyra kurserna i Kyrkbyn; den andra de
övriga fyra kurserna.

Barnen från Fortsättnings- 
skola i Tid Barn

antal Anm.

Stackmora skolområde o. 
Hansjö skolområde Kyrkbyn 23/8—3/10 26 Pojkar

Kallmora, Nederberga, 
Åberga och Tallheds 
skolområden ................ Kallmora 23/8—3/10 30 Pojkar o. flickor

Torrvåls skolområde .. . Holen 15/8—1/10 10 Fl. Skolkök
Skattungbyns „ Skattungbyn 4/10—22/11 10 Fl. Skolkök
Första årskursen i Han

sjö skolområde ......... Kyrkbyn 5 /10—15 /I I 26 Pojkar o. flickor
Skattungbyns skolomr. Skattungbyn 5 /10—15/I I 8 Pojkar
Slättbergs skolområde .. Kyrkbyn 17/11—21/12; 3/1—10/1 15 Pojkar o. flickor
Torrvåls „ Torrvål 17/11—21/12; 3/1—10/1 14 Pojkar
Stackmora „ Kyrkbyn 24/11—21/12; 7/1—28/1 10 Fl. Skolkök
Kyrkbyns „ , ■ Kyrkbyn 12/ l —22/2 15 Pojkar
Kårgärde „ Kårgärde 12/1—22/2 22 Pojkar o. flickor
Kyrkbyns „ Kyrkbyn 31/1—21/3 15 Fl. Skolkök
Hansjö „ Kyrkbyn 22/3—19/5 8 Fl. Skolkök

ska olika. — Avdelningen om förenings
livet har också intresserat mej mycket. Jag 
blev nästan chockerad av 'föreningsmäng- 
den’.”

Skolstyrelseledamoten K a r l  A n d e r s 
s o n  i Stackmora träffade jag på gatan 
utanför. Och han gav följande svar på frå
gan:

”Ja, visst har jag varit på utställningen. 
Det var jag för 3 veckor sen. Och för en 
infödd orsabo var det intressant alltihop. 
Det är faktiskt omöjligt att säja, vad som 
var bäst. Allt var bra.”

Så gick jag till Hedins färghandel, där de 
redan hunnit slå igen affären. Jag lyckades 
i alla fall komma in ”bakvägen” och träf
fade herr H a r a l d  H e d i n  i fullt ar
bete med att röra i ordning färg åt en 
kund. Och så riktade jag frågan till båda: 
”Vad tycker ni om arkivskrapet i Tings
huset?”

”Hela utställningen var bra,” svarar herr 
Hedin. ”Man skulle bara haft väldigt gott 
om tid på sej. Det fanns ju så mycket, att 
man behövt en timme för varje avdelning. 
Det, som jag såg på mest, var nog utveck
lingen av Kyrkbyn. Men det var intres
sant allt det andra också. Det skulle vara 
märkvärdigt, om inte denna utställning 
väckt intresset för ”det gamla Orsa” hos 
många. Det finns så mycket att samla och 
bevara, som man inte tänkt på förut. Ty
värr är det väl i sista laget på en del om
råden. Det är nog mycket värdefullt, som 
är förstört och försvunnet redan.”

Så ringde jag upp ett telefonnummer, 
där man kan träffa två lärarinnor vid 
Kommunala Mellanskolan. Gymn.-dir. frö
ken I n g a  Å k e r l u n d  svarar:

”Jo, den var hemskt trevlig! Och så myc
ket ni fått ihop! Särskilt roligt tyckte jag

Orsa Föriedliniisbyrå
Telefon 338.

Rättegångar. Inkasseringar. Boutred- 
ningar. Fastighetsförmedling. 

Fastighetsförvaltning.

det var att titta på alla bilderna från kyr
kan.” — På avstånd hör jag fröken 
T j e r n b e r g s  röst: ”Och så var Orsa
Skoltidnings avdelning väldigt trevlig.” — 
”Men vad menas med det här? ”fortsätter 
fröken Åkerlund. ”Ska det vara nån sorts 
intervju, så har jag alls inte tid.”

Hemmansägaren och fabrikören E. G. 
F o r s g r e n  i Mickelvål ger sig däremot 
god tid att svara på frågan, då den riktas 
till honom.

Forts, å sid. 13.

Bränd KALK och KALK- 
STENSMJÖL
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhålles från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBBUK.
Mässbacken.----------- Telefon 21.
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O RSA SKOLTIDNING.

dr SVANTE SVÄRDSTRÖM, Falun.

Utställningen är kunskapsrik, spiri
tuell och modern, precis som en kultur 
historisk utställning skall vara i vår 
egen tid för att gripa och fängsla, och 
den är genom sin sakliga framställning 
den vackraste hyllning man kan tänka 
sig till skogens och slipstenens socken. 
Här ha män med det rätta sinnelaget 
gett sig i lag med bygdens kultur
historiska problem. Den belysning som 
dessa fått är både sakkunnig och rolig 
och sträcker sin verkan långt utanför 
sockengränsen, varför inte bara 
orsaborna ha glädje av att stifta 
bekantskap med Arkivskrap. Vad 
först utställningens yttre form beträf
far vittnar den om god blick för såväl 
de estetiska som de ekonomiska fakto
rerna. Tritexskärmarna äro lätta att 
hantera trots sin storlek, ha en behag
lig, lagom porös struktur, som enligt 
utställningskommissarien gjort själva 
monteringen enbart till ett nöje. Jag 
har en bestämd känsla av att den ut- 
ställningsteknik, som man här betjänat 
sig av, är direkt förebildlig. Det räcker 
inte att låsa fast en mängd »gamla 
föremål» på hyllor och plintar som bal
samer at liv och räkna med att publiken 
av sig själv skall inbjudas därav till 
reflektioner och stämningar. Man måste 
gripa den fatt och hålla den kvar och

O R I E N T R E S A N  Forts. fr . sid. 4.

Nilen.
sta kvällen en promenad ute på bazargator- 
na, där skilda orientaliska, .tvivelaktiga ty
per utbjuda sina tjänster för att ge oss en 
inblick i Kairos ruskiga, Vämjeliga nattliv. 
Mot en drickspenning visar en guide oss 
väg genom trånga gator, där nattklubbar 
ligga på ömse sidor, och från vilka en vild 
orientalisk musik höres. Vi hasta igenom 
så gott vi kunna i folkvimlet och tänka 
vilka stora frestelser unga sjömän kunna 
ha, när de komma i- land, och vi instämma 
med Laura Petri, att för sjömännens skull 
vore det säkert det bästa att en stor del 
av deras avlöning skulle vara kvar på dc 
ras konto på båten.

Kairos sevärdheter äro så många och s? 
intressanta, isynnerhet för en nordbo, pJ 
hela dagarna äro upptagna. Höjdpupkten 
av Kairovistelsen tyckte jag var kamelrit
ten ut till Gizehpyramiderna och sfinxen 
och åsneritten ute i Sakkaraöknen. I 
Sakkara har man funnit den äldsta mumien 
från omkring 3000 f. Kr. Med ljus i hän
derna vandrade vi ned i uthuggna kamrar 
i klippan med långa underjordiska gångar 
där 24 kolossala jättesarkofager finnas för 
de heliga Apistjurarna.

Samma dag bilade vi ut till Egyptens 
första kända huvudstad Memphis, nu en li
ten usel arabby, med blott två kolossala 
statyer av Ramses II som minnen av dess 
forna glans och betydelse.

Alla Egyptens storartade minnesmärken, 
deras sköna konstskatter, deras underbara 
byggnader från forntida dagar ha mycket 
att berätta om en högt uppdriven kultur

framskapad av framstående konstnärer men 
med hjälp av stora folkmassor, som stodo 
på låg social nivå och för vilka slavarbete 
var dagens lösen.

Dagen före vår avresa från Kairo före- 
togo vi en båtfärd på Nilen till den stora 
fördämningen och besågo den underbart 
vackra Barrageparken med dess mängder 
av exotiska träd och växter. Ett rörligt 
och brokigt liv vid stränderna:' Vadande 
långt ut komma infödingarna med sina 
getskinn och fylla dem med Nilvattén, vid 
kanaler, som mynnade ut i floden sågo vi 
dem fylla sina oljedunkar med nilslamm 
och stjälpa dem över sina närbelägna ; 
rar, buffeloxar gingo en evig kretsgång 
liksom vid våra gamla vandringströsk för 
att sätta de gammaldags vattenhjulen i rö
relse och på det sättet pumpa upp Nilvatt- 
net ut till kanalerna.

Det intressantaste tyckte jag var att gå 
upp tidigt om rnornarna i Kairo och en
sam gå ut och flanera på gatorna för att 
studera folklivet. Där såg jag många stac
kare, som insvepta i sina långa mantlar lå
go på gatan och sovo, intill husväggarna,- 
en hård och kall bädd, många lantbor, som 
drevo kameler och åsnor, klövjade med 
lantprodukter, gatuförsäljare klädda i sina 
granna orientaliska dräkter, utbjudande 
smycken, dukar, kort etc., orientaler som 
satt på gatan, rökande sina vattenpipor, 
och kaffekokare, som ute på gatan koka 
sitt starka turkiska kaffe i egendomliga 
kaffesamovarer, kvinnor, som bära sina 
tunga bördor på huvudet och ha den gra
ciösa, smidiga gång, som är så känneteck
nande för Österlandets såväl män som 
kvinnor.

för att detta skall kunna ske, måste ut
ställaren kunna handskas med bilder 
och verkningsfull text, då han icke 
själv alltid har möjlighet att tala för 
varan. Denna svåra konst har genom
förts med förbluffande säkerhet i Orsa- 
utställningen.

Intressant är också att konstatera i 
vilken utsträckning man sökt kontakt 
med arkiv och kulturinstitutionerna i 
Stockholm och annorstädes och hur väl 
detta slagit ut. Förberedelserna ha del
vis inneburit verkligt grundliga arkiv
forskningar, vida mer än den anspråks
lösa utställningsparollen ger vid han
den. Det visar sig här som så ofta 
tidigare, att först när man på allvar 
trängt in i problemen, har man de rätta 
förutsättningarna att popularisera och 
förenkla. I sistnämnda avseende är 
Arkivskrap enligt min uppfattning en 
fullträff.

Då det gäller utställningens inne
håll fäster man sig särskilt vid den väl 
genomförda dispositionen. Här kan 
man lättsamt och överskådligt studera 
socknens storlek och folkmängd under 
olika tider, man lär känna dess näringar 
och hantverksspecialiteter, dess folkrö
relser och andliga struktur, såväl kyrk- 

Forts. å sid. 15.

El-Azar.
Vill man studera muhammedanskt psyke 

skall man inte försumma att besöka El- 
Azar-moskén i Kairo, som är islams för
nämsta lärdomsanstalt eller universitet. 
El-Azar är en stor fyrkantig öppen gård, 
omgiven av pelarhallar och byggnader. Här 
sitta barn, ynglingar, gubbar i grupper på 
golvet och studera koranen. Antalet lärare 
uppgives vara ungefär 250 och studenterna 
omkring 10,000 från den muhammedanska 
världens alla länder. Ett vänligt och för
troligt samspråk rådde mellan lärare och 
studenterna och mången lärare förvånade 
sig säkerligen över lärjungens frågor. Det 
var en bild från bibelns värld, som blev 
så levande för mig, när jag gick där och 
betraktade grupperna, det var bilden av 
den tolvårige pilten, som för första gån
gen var på besök i Herrens tempel.

(Forts.)______________ M a g d a J e n n e r.

På biltur, camping
eller i sportstugan
en

Marconiphone
radiomottagare.
Resemodeller komplett med inbyggda 

batterier och antenn fr. Kr. 185: —.
Bekväma betalningsvillkor. 

RADIOREPARATIONER och -RÖR.

Hans Peterson
Orsa. - Tel. 242.
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O RSA SKOLTIDNING

K L IPPIG A BERGEN Forts. fr . sid. 5

Författaren med en dags fiskeskörd.

han till åt näven, som hon höll fram. Vid 
hotellen var det riktiga slagsmål mellan 
björnarna, när de om kvällarna kom dit 
för att ta reda på avfallet, som slängdes ut 
vid 7-tiden.

Vi var nu kvar här i två veckor. Vi strö
vade omkring utefter sjöar och floder och 
metade laxöring. Men får taga 10 st. sådana 
om dagen. Parkpoliserna är väldigt stränga 
och ser till att det inte blir rovfiske. Och 
andra dagar gjorde vi i stora sällskap ut
flykter med en eller två vägvisare. Då 
bar det iväg med bil så långt som det gick 
och sedan till fots. Under färden sågo vi 
alla slags djur och fåglar, heta källor och 
stora kratrar, som var fyllda med vatten. 
Här sågo vi också en hel skog, som har 
blivit begraven vid någon jordbävning för 
flera tusen år tillbaka och nu är förstel
nad. — På kvällarna var det ordnat med 
biografföreställningar på campingplatsen, 
varvid visades filmer, som belyste utveck
lingen av Klippiga bergen. Vetenskapsmän 
höllo även föreläsningar om naturen om
kring oss.

bergen. Här är så ödsligt och långt till 
människor, att man har uppfört små hus 
här och där efter vägen. I dem kan man 
övernatta. Det finns också telefon i dessa 
hus, så att om någon olycka inträffar kan 
man ringa till närmaste plats och få hjälp.

Vårt mål var nu Klippiga bergens Natio
nal Park och Esters Park. De äro grun
dade av amerikanska staten 1915. De ligga 
10 eng. mil nordväster om Denver, Colo
rado. De ligga på bägge sidor av Conti
nental Divide. Här uppe är man ofta om
svept av molnen eller högre än dessa. Där 
finns 40 bergstoppar, som är 11.000 fot höga 
och mera. Den högsta, Logs Peak, är 14.255 
fot hög. Mycket goda landsvägar leda till 
alla delar av parken. De östra och västra 
delarna av parken är förbundna med var
andra medelst en landsväg. Den vägen är 
det underbaraste av allt. Den är den hög
sta i världen. Den stiger till en höjd av
11.797 fot och sedan bär det neråt. Längst 
nere ser man Coloradofloden och Grand
sjön, som ligga på en höjd av 8.369 fot. 
Inom parken finns mer än 10 sjöar, 30 ho
tell och över 20 campingplatser.

Buffalo Bills grav.

Här stannade vi en och en halv vecka. 
Metade laxöring och följde med på olika 
färder ut till alla delar av parken.

En friluftsbio och samlingsplats på kvällen.

Då vi foro hem, togo vi vägen söderut 
genom Teton och förbi sjön Jukson. I den
na sjö finns det en sorts insjölaxöring. Ef
ter sex timmars färd i bergen kommo vi ut 
på prärien. Här följer landsvägen Klippiga

K ontorsböcker
Pärmar - Hålslag - Skriv
papper - Block m. m., m. m.

Billiga priser.

B e c k m a n s TRYCKERI
PAPPERSHANDEL

ORSA. -----  Tel. 247.

Därifrån styrde vi nu kosan till staden 
Denver. Denver ligger alldeles vid foten 
av Klippiga bergen. Härifrån leder ut
märkta landsvägar till olika delar av berg
en Efter en av dessa vägar långt uppe i 
bergen ligger Buffalo Bills grav.

Vi stannade i Denver ett par dagar och 
såg på staden. Nu var vi i civilisationen 
igen. Vi styrde sedan färden genom sta
terna Colorado, Nebraska och Iowa. Här 
var det bördiga slätter och åkrar så långt 
ögat kunde nå. Genom Nebraska var det 
knappt en enda backe eller krök på hela 
vägen. Och till sist voro vi inne i staten 
Minnesota, och då hade vi 275 eng. mil till 
Minneapolis. Vi var då hemma igen. Vår 
bil hade nu gått 2.688 eng. mil.

Jag längtar tillbaka till bergen igen!

E n a r  A n d e r s s o n ,
112 West 26 st. Minneapolis, Minn., USA.

M . Åslunds Rak- & Frisérsalong
(f. d. Mormus)

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

Vad tycks om Arkivskrap ?
Forts. fr . sid. 11. 

”Arkivskrap var visst inget skrap” , säger 
herr Forsgren. Som infödd orsabo tänker 
han förstås ”skrap” i betydelsen ”skräp” . 
”Det var nånting enastående storartat”, 
fortsätter han. ”Jag faktiskt drunknade i 
det väldiga materialet. Borgert och Gylling 
och deras medhjälpare ha i sanning varit 
duktiga karlar, som fått ihop så mycket på 
denna korta tid. Jag såg i tidningen, att 
utställningen ska bli kvar över sommaren, 
och då ska jag gå dit en tredje gång. Har 
varit där två gånger förut. Själv har jag nu 
börjat utforska min släkt och kommit 
ganska långt. Och den där utställningen 
och Stig Carlssons och Gyllings tidnings
artiklar har säkert väckt många orsabors 
intresse för fäderna och deras tid.” 

Överbanmästare O. A. G us t a f s s o n 
tycker också, att utställningen var utmärkt. 
”Jag är bara ledsen, att jag inte hann gå 
dit en gång till, innan den stängdes,” sä
ger han. ”Det är kanske inte för sent än? 
Det är allt mycket arbete nedlagt där.” 

Handlanden E. L u n d b l a d  i Sam
hället ger följande utlåtande:

”Utställningen har för alla genuina orsa- 
bor säkert varit av största intresse. En in
flyttad som jag kunde också hitta mycket 
trevligt där, även om många detaljer för 
mej inte var så intresseväckande. Roligast 
var att se Kyrkbyns utseende i gamla ti
der.”

Delawaresångaren och konditorn G u s 
t a f  F r e l i n  passar jag på att fråga un
der en paus vid en sångrepetition. Det 
blev litet för hastig övergång från ”Tallar
nas barr” till ”Arkivskrap”, så han såg 
litet oförstående ut till en början, men så 
kom det:

”Ja, Borgert sa vid öppnandet, att ut
ställningen inte var fullständig. Men jag 
tycker, att dom fått med kolossalt mycket. 
Och jag tror nog utställningen lärt en hel 
del folk, att det finns värde i gamla kort 
och andra saker, som man kanske inte 
uppskattat så mycket förut. Det syns ju 
därpå att nya nummer ständigt kommit 
till. Men var ska dom göra av alltsammans? 
Nu skulle det ju vara ett särskilt rum att 
förvara allt det där i för framtiden.” 

Handlanden H e r b e r t  B r o b e r g  i 
Skattungbyn är också nöjd med utställ
ningen. ”Det var ett bra uppslag” , säger 
han. ”Alltsammans var så intressant. Jag 
gick särskilt igenom de gamla handlingarna 
om skogsmedelsfonden. Men jag hann inte 
se utställningen så grundligt, som jag Ve
lat, fast jag var där så länge.”

Slutligen måste jag också erkänna, att en 
av de tjugo tillfrågade inte varit så slösan
de med berömmet. En av pojkarna i tredje 
klassen vid Åberga skola har nämligen föl
jande att säga om utställningen:

”Där var det inte något vidare att se. 
Bara några bilder.” Hjalmar Hedman.

GLÖM EJ ATT

S K O R
ALLTID KÖPAS

FÖRMÅNLIGAST I
SEG ER S S K O A FFÄ R . Tel. 232.
--------- S O M M A R N Y H E T E R .  ---------
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ORSA SKOLTIDNING.

MATVAROR
SPECERIER
MANUFAKTUR

Per Wikners Diversehandel, Holen
_____________Etablerad 1 88 0 ____________

Lättviktsmotorcyklar
och V E L O C I P E D E R  av
ledande märken i

N ya Järnhandeln
Tel. 252. - ORSA. - Tel. 252.

TURISTHEMMET

S o 1 s ä t e r
— FRYKSÄS —

hälsar gäster välkomna från 1 juni. 

Helpension 4 å 5 kr. per dag.

Slättbergs Badhus
Damer: (Obs.! endast) fredagar kl. 5—8. 
Herrar: (Obs.! endast) lördagar kl. 4—8. 

Ett fribad mot 5 badbiljetter.

rekommenderas.

Bröd
Ett litet parti SPISBRÖD i kartonger om 

30 kg. utsäljes till 45 öre pr kg.

Hellséns Orsa
Tel. 106.

Uppvakta <0M, O ^
på MORS DAG med en tårta 
eller konfektask från

Frelins Konditori
Medlem av Sveriges Konditori- 

TEL. 27 förening och Tårtförmedlingen.

K O  P
B L O M M O R ,  F R U K T  
och G R Ö N S A K E R  hos

A N N  A -L IS A  P.
T E L .  4 9.

Alltid prima varor till billi
gaste priser. ------------------------

Bilringar _________________ ...
såväl nya som begagnade, i lager. 
Vulkanisering och regummering.

Orsa Ringcentral - Tel. 299

Renovera Eder Cykel
hos

E. HELLSTRÖM S Rep.-verkstad.
Däck, Lyktor samt övriga delar i lager. 

Tel. 217.

Kungainsamlingen i Orsa.
Bidrag och antalet bidragsgivare från de 

olika byarna i Orsa till nationalinsamlin
gen till Konungens 80-årsdag.

Antal
By Summa bidr.-giv.

Municipalsamhället ....... 337 — 166
Born ................................. 73 51
Berget, Trunna ........... 101 — - 62
Ön, Sandhed .............. 76 — 57
Hansjö ........................... 149 — 94
Hornberga ...................... 23 — 15
Bjus ................................ 14 50 15
Kallholn ........................... 57 — 37
Nederberga, Björken 29 75 45
Kallmora ....................... 61 75 57
Skattungbyn .................. 68 75 63
Torsmo ........................... 22 50 13
Gravberg ........................ 12 — 9
Tallhed ......................... 14 — 15
Emådalen ...................... 13 — 20
Rosentorp ...................... 10 25 12
Myggsjö ......................... 10 — 17
Untorp ........................... 38 — 41
Neckådalen .................. 19 50 20
Åberga ......................... 26 — 25
Mickelvål ...................... 13 — 12
Orsbleck ...................... 30 — 21
Stackmora .................... 48 60 49
Heden ........................... 15 50 13
Slättberg ....................... 136 50 72
Stenberg ....................... 106 — 39
Oljonsbyn ...................... 42 50 42
Viborg ........................... 17 — 17
Torrvål ......................... 23 — 22
Kårgärde, Vångsgärde 64 — 60
Holen, Lisselhed ....... 58 — 43
Maggås ......................... 19 — 16
Blandningslista ........... 122 — 58
D:o ................................. 54 50 22

Summa 1.905 60 1320
Till detta kommer jordägande sockne- 

männens anslag på 5.000: — kr.

S K O L N Y T T .

Till lärarkårens representant
i folkskolestyrelsen efter E. Keding har 

av lärarkåren vid sammanträde den 17 maj 
1938 utsetts folkskollär. Karl Wennberg.

Kommunalfullmäktige
har utsett folkskollärare E. Keding till 

ledamot av folkskolestyrelsen.

Folkskolans hösttermin
börjar den 23 augusti och slutar den 19 

december.

Ny småskola och gymnastiksal
i Stackmora har folkskolestyrelsen be

slutat att uppföra. Kommunalfullmäktige 
har godkänt förslaget och beviljat medel 
därtill.

En smalfilmsapparat
är nu inköpt och mörka gardiner hålla 

på att uppsättas i skolorna, så åtminstone 
nästa termin äro vi redo att börja med 
filmförevisningar. Se annons i dagspressen!

V  arn sngstavlor
bör det vara vid de skolor, som ligga ut

efter allmänna landsvägen, anser skolsty
relsen. Vägstyrelsen skall få en påminnelse 
därom.

På förslag till överlärartjänsten
har skolöverstyrelsen uppsatt folkskollä

rarna E. Sundin, L. Olsson och Hj. Hedman 
i nu nämnd ordning. Förslaget har över
klagats av folkskollärare E. Keding.

R I N G  306_________________ _
vid beställning av tid för 
VÅRPERMANENTNINGEN

Göta Liljas Damfrisering
MÅLARMÄSTAREN

B. KARLSSON
BYGGNADSMÄLNING, 
MÖBELMÅLNING, 
TAPETSERING m. m.

R I N G  
Tel. 108.

Låt reparera SKODONEN
hos

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

Ärade Cykelspekulanter!
Vänd Eder till undertecknad vid 
köp av cykel.

Försäljare av SVALAN, APOLLO, O. K. 
och ORSA. Lättviktsmotorcykeln
SNABB med Sachsmotor. ------------
Försäljningsvillkor: Kontant samt
avbetalning.

H ARALD  ER IC SSO N  - Tel. 156
Cykel- och reparationsverkstad.

Om KLO CKAN  drar sig
eller strejkar — gå till

Urmakare G. Helgeson
Tel. 399.
N Y A  U R  på lager.

Läskedryuker o. Widiyvatlen
från

STO R ÅB R O  BR YG G ER I
rekommenderas.

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

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

Herrhängslen 1:95, 1 : 50, 1 : 25, Liv
remmar 1:20, — : 95, — : 75, Herrnäs
dukar, vita, pr 1/2-ds. 1:25, Herrpara
plyer, prima kvalité 5 : —, 4 : —, Dam- 
paraplyer, d:o  5 : —, 3:95, Barnpara- 
piyer, d :o 3:45, 2:95, Blusskyddare, j 
ylle, nyinkomna i alla färger, till 3:35, 
Damstrumpor, i ylleflor, från 1: 35, 
Damnattlinnen, i flanell 3:35, 2:95, 
Damunderklädningar, silkepl. 3:20, 2:95, 
2 :65, Fliokunderklädniingar, silkepl. 2 :50, 
2:40, 2:25, 2 :—, Corseletter, Corsetter, 
Strumphållare, Bysthållare, Strumpe
band, alla slag, billiga priser, Städroc- 
kar, flera slag 2:95, Herrfilthattar, ku
lörta 2:25, D :o, svarta 1 : 95, Herrsport- 
mössor, alla slag 1:75, Pojksportmössor, 
d:o 1:50, Tvättbräden 1:35, — : 85, 
Rishalmkvastar — : 65, Sopborstar, från 
— : 45, Skurborstar — : 25, — : 20,
Spisborstar & Panelborstar — : 25, 
Disktvagor, 2 st. — : 25, pr st. — : 15, 
Lutpulver, stora burkar — : 25, Fick- 
lampsbatterier, färska — : 25, Stavbat
terier, färska — : 20, Kaffekoppar pr 1/2 
duss. 2: 25.

CENTRALBODEN
(B A ZA R - & K O R TV A R U A FFÄ R ) 

ORSA. - Tel. 298.

14



.ORSA SKOLTIDNING

C. F. C A R L S S O N
Åkdonsfabrik & Smidesverkstad.

Tel.: Verkstaden, Orsa 188, 
Bostaden, Holen 15 b. 

Rekommenderar sina tillverkningar av 
arbetsvagnar och kärror med bilhjul och 
vanliga hjul. Byggnadsmide och repara
tioner. — Allt som till yrket hörer. 
Snabbaste leverans. — Infordra offerter.

Brandts Vilohem och Pensionat
Rikstelefon 173.

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

m. m. Kvartslampa finnes
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar.
Helinackorderingar till moderata priser.

B i r k a

A r m b a n d s u r
Ett kvalitetsur till 

billigt p r i s ---------

Th orby
Orsa

K O R T
i stor sortering för 
mors dag och pingst

Orsa Tobaks- APappershandel

Byggnadssnickerier 
Butiksinredningar 
Trappor m. m.

E  n å  Snickerifabrik
TELEFON 78.

Badhuset i Holen
hålles öppet 

lördagar 3—8 e. m.

Vårens nyheter inkomna
Hattar - Klänningar fr. 3.50 till 50 
kr. -  Blusar -  Kjolar, Jumpers - 
Strumpor - Underkläder -  Hand
skar -  Vantar -  Korsetter -  Korse- 
letter i stor sortering till låga 
priser.

K. ]. D A H L
Tel. 191. --------------- ORSA.

Birger Lundholm - Orsa
TEL.  30

Auktioner - Boutredningar - 
Inkasseringar - Fastighetsför- 
medling.
Auktionsgods mottages för bli
vande auktioner i tillgänglig 
lokal.

Tapeterna
töper Ni fördelaktigast i

O r s a  F ä r g h a n d e l
— Y. FERNEMAN —

som har en god sortering i alla prislägen. Låt 
oss visa vad vi ha att bjuda. Gör oss ett besök 
eller ring 340 och vi sända så gärna våra kartor. 
Försäljare för den svenska oljefärgstapeten 
" S A N A T I  N” .

N  Ä  R D E T G Ä L L E R s s ,
KOSTYMER - ROCKAR - HATTAR

Vänd Eder till h e r r s p e c i a l i s t e n

B E R G L I N D S !
ALLTID FÖRST MED NYHETER!

Säg det med blommor/
Vid behov av Blommor, Frukt 
och Grönsaker samt Plantskole- 

alster hänvänd Eder till

O. LINDQVISTS EFTR.
A. L a r s s o n .

Tel.: Affären 92; Trädgården 120.

BILLIG A R M A T U R

Mora-Orsa Elektriska Affär
________________ O R S A . ________________

Arkivskrap.
Forts, från sid. 12.

byns bebyggelsehistoria, som kyrkans, 
undervisningens och kommunikations
väsendets historia, ja, beträffande den 
sistnämnda avdelningen ser man bok
stavligen hur klövjestigen blev flyg
fält. Utställningen är sålunda både 
lärorik och rolig och Orsa är sanner
ligen att gratulera till densamma.

Svante Svärdström.

A R K I V S K R A P  
hålles öppen t. v. Hänvändelse 
sker till vaktmästaren i tingshu
set. Inträde 50 öre. Skolklasser 

under lärares ledning fritt.
Arkivskrap

har av skolstyrelsen erhållit ett anslag av 
100 kronor, så att de fotografier, som finnas 
å skolans monter, må kunna bevaras åt e f-, 
tervärlden.
Val av komminister

äger rum i Orsa den 12 juni.

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 30 - 25 maj 1938)

utgives av Orsa Lärareförening 
och utkommer med minst 4 
nummer årligen.

Redaktör och ansvarig utgivare:
Karl Wennberg, Mässbacken, 
Telefon 43.

Erik Wesström
Utför

VÄRME-, VATTEN- och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag. 

Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstelefon 119.

Alb. Petterssons
Sadelmakeri. - Tapetserareverkstad. 

Telefon 164.
Möbler och madrasser omstoppas - Nya 
madrasser och markiser på beställning.

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

R A K N I N G  och 
K L I P P N I N G

utföres omsorgsfullt och billigt.

A. STEN BERG
TRUNNA.

Basturökt rullskinka
och sidfläsk C .

$  ^

Rosor Träd, Buskar och Plantor

Fröhandel Plantskola
Tel. 27 Begär priskurant

Mässbackens badhus
stänges efter pingst 
öppnas åter den 27 aug.

Upplaga 2,000 ex, Vala-Tidn. Tr. Falun [368 38 15



15 juli 1909 _________ __  6 juli 1924

3. Vid tingshuset. hälsades kungaparet av skolbarn med 
flaggor i händerna. De sjöngo och hurrade. —  I tingshuset in
togs middag, varunder tal höllos av konungen och landshöv
ding Holmquist oeh sång utfördes av Orsa sångkör. —  Under 
klockringning och hurrarop skedde återfärden till järnvägs
stationen. Tåget avgick kl. 8.30 e. m.

1. Extratåget med kungen och drottningen jämte svit anlände 
till Orsa den 15 juli 1909 kh 8.30 f.m. Kungligheterna mottogos 
på stationen av en deputation med landshövdingarna Holmquist 
(Kopparbergs län), Widén (Jämtlands län) och Ström (Gävle
borgs län) i spetsen. Frän socknen uppvaktade bl. a. härads
hövding Hartman, kommunalstämmoordf. Karlsson, kommunal- 
nämndsordf. Jämt Hans Hansson, kyrkoherde Gabrielsson, och 
nämndemännen Bengtar Er. Ersson oeh Smids And. Andersson. 
Komminister Karlsson höll välkomsttal, Orsa skyttegilles musikkår 
spelade »'Vårt land» och blommor överräcktes drottningen av 
fruarna Aulin, Hartman och Karlsson. Därefter gjorde tåget 
invigningsfärd till Sveg, varifrån det återkom på kvällen kl. 6.20.

2. I vagn foro de kungliga 
efter den nyanlagda Kungs
vägen, som konungen gav 
tillåtelse att kallas Kung 
Gustafs väg.

4. Den 6 juli 1924: anlände konungen och drott
ningen till  Orsa i bil. Efter uppehåll i Skatt- 
ungbyn kom de kungliga bilarna till kyrkbyn 
strax efter halv sju på kvällen. Även nu kan
tades Kungsvägen av sockenklädda.

5 och 6. Vid tingshuset höll häradshövding Hartman 
hälsningstalet, varefter konungen uttryckte sin och 
drottningens glädje över att åter vara i Orsa. Kungs
sången. En orsakulla överlämnade rosor och blåklint 
till drottningen. Efter presentation underhöll sig 
kungaparet en stund med de närvarande (se bilden 
t. h .!) Efter te i tingssalen begav sig kungaparet 
under klockringning till kyrkan, där de mottogos av 
prästerskapet och kyrkorådet i sockendräkter. Prosten 
talade, organist Falk spelade och kyrkokören under 
ledning av komminister Hambraeus sjöng. —  Där
efter fortsattes färden till Mora.

(Notiserna hämtade ur Mora Tidnings referat från  
resp. tillfällen )

E tt apropå till kungajubiléet.

N är kungen och  

drottningen besökte O rsa.


