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När vi i vår skola gå.
När vi i vår skola gå, 
möter mångt att lära,
Bästa börda man kan få, 
är kunskap, lätt att bära,
Läxan blir ett äventyr, 
då vid Sagas händer 
het och ivrig tanken styr 
till fjärran tid och länder.

Gossen, som nyss oförskräckt 
sprang, där lekar rasa, 
gripen lyss till Engelbrekt 
och den unge Vasa.
Alla flydda tidevarv 
av kamp och hårda strider, 
gåvo Sveriges land ett arv, 
som blir vårt omsider.

Världen lockar, vid och rik.
Av reslust pulsen hamrar.
Städers sorlandé musik, 
skott i bergens kamrar, 
floder, glidande och blå,
—  se allt, den, som hann det!
Klockan ringer. Bäst ändå 
av allt är fosterlandet!

Kall och död välvs månens sköld 
över rymdens kupa.
Svindlande i eld och köld 
vidder ändlöst stupa.
Mänskan är ett ringa ting, 
ivrig och förveten, 
men kring henne i en ring 
vakar evigheten.

Kära skola, allt vad mer 
i ditt hägn jag lärde, 
för mitt unga sinne ger 
dagen först dess värde!
Livet med sitt stränga krav 
ren på porten gläntar,
För allt rikt och varmt du gav, 
vet jag, vad du väntar!

Sven Bergman.

Orsa Skoltidnings redaktör har bett 
mig skriva ned några tankar inför av
skedet från Dalarna. Som jag i skri
vande stund redan befinner mig i 
Uppsala, står kontrasten mellan det jag 
lämnat och det som väntar i den allra 
skarpaste dager. Och tvenne bilder 
målas i minnet, bilder, som jag svår
ligen skall återfinna här i Uppsala: 
naturens stillhet och människornas 
samhörighetskänsla. Mitt hem i Ma
lung var i sällsynt mening underbart 
lottat vad stillheten beträffar. Jag såg 
inte, när natten bröt in, skenet från 
någon enda gatlykta. Där vart morgon 
och där vart afton, och det var där som 
Leksandsgubben i Dammskog sade: När 
Gud har skapat mörkret, så har han 
också menat, att det skall vara mörkt. 
Där lyste bara som vänliga människo 
ögon små stugfönster, som slocknade till 
den stora vilans natt, eller lyste där 
natten läng som små vakande ängla 
ögon de myriader stjärnor. I en stad 
ser man aldrig stjärnorna. Där lyser 
en gatlykta upp sovrummets gardin och 
jagar bort det hugsvalande mörkret. O, 
stilla natt, heliga natt, som vilar över 
tysta kyrkor och trötta små stugor. 
Naturens stillhet. Flingornas renhet 
och skogarnas fr id ! Sjung ända hit för 
mig er höga visa.

Människornas samhörighetskänsla! 
Jag vet, att jag kommer att begå 
många malörer här i stan, jag, som 
glömt bort, att titlar behöva läggas 
bort. I Dalarna hade vi just inga att 
lägga bort. Här finnas de! Dalarna 
är det stora samhörighetslandet. Visst 
bråka vi på stämmorna om tiorna och 
femmorna, men hur gå vi inte ihop när 
det gäller, och hur hör vi inte ihop. 
Det gör man kanske här också, men det 
är gator och kvarter mellan husen. By
gatan förenade, stadsgatan skiljer. Det 
är min stora sköna uppgift som kristen 
förkunnare att bryta väg, »en jämn 
väg för vår Gud», som profeten sade, 
en väg mellan människornas hjärtan. 
Den uppgiften syntes mig så lätt och 
väl förstådd och mött i Dalom. Här 
kanske den blir allvarligare och svå
rare men därför inte mindre angelägen.

Jag skriver dessa rader i en stilla 
ljuvlig oas i stadens öken, Samariter  
hemmets hospits, där jag nyss lyssnat 
till »systrarnas sång» i det understilla 
kapellet. Olle skulle inte få störa mig, 
när jag gick in för att skriva, men han 
stack ändå in sitt olydiga lilla tryne 
genom dörren och sade: Pappa, här är
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K R I N G
I  skolradions serie »Svenska 

bygder» har Orsa presenterats 
denna termin. Det skedde genom 
fyra sändningar den 29 januari, 
1, 3 och 5 februari. Orsa Skol
tidning har fått löfte att publi
cera manuskripten till samtliga 
programmen, och vi börja i detta 
nummer med det första. Det av
handlade skogen och då framför
allt Besparingsskogen. För ma
nuskripten svarade häradsdo
mar e Bengtar Er. Ersson, jäg
mästare Gustaf Kolmodin, folk
skollärarna Einar Nordland, 
Ernst Keding och Henrik Berg
lind (den senare radiobearbet
ningen ). Framför mikrofonen 
agerade de två förstnämnda samt 
tjänstemännen i Radiotjänst 
Henrik Berglind, Pontus Boh
man och Olof Forsen.

BERÄTTAREN 1 (Berglind) : I norra .de
len av Dalarna ovanför Siljan oeli delvis 
omkring Orsasjön ligger Orsa socken. Den 
är såväl till ytvidd som till folkmängd en 
av Dalarnas största.

.Vi ska nu först titta ett slag på kart
bilden ooh se efter, vad som är Orsa soc
ken. Vi börjar längst ner på kartan vid 
Orsasjön. Från övre kanten på Orsasjön 
går den västra sockengränsen åt norr. Den 
stöter strax ihop med. landskapsgränsen, 
som där gör en skarp vinkel ooh sedan fort
sätter nästan rakt norrut. Men den lämnar 
vi tills vidare. Vi ska i. stället följa en 
annan gräns, som går åt öster. Det är 
länsgränsen, som samtidigt också utgör soc
kengräns. Vi följer med den åt öster, 
tills den träffar på den östra sockengränsen, 
som vi följer söderut ner till och över 
Skattungsjön och vidare tillhaka till Orsa
sjön. Om ni nu t. ex. med era pennor bar 
följt med, så har ni sett, vad som är Orsa 
socken, den som har en ytvidd av nära 18 
kvadratmil och ett innevånarantal av 8,300. 
Så där ja, n.u har vi presenterat Orsa 
socken, hur den ser ut på kartan, vill 
säga.

En bit av ikartan är kvar dä.r uppe i 
norr. —• Ja, den biten är den mycket om
talade Orsa finnmark. Nu kan ni nog 
själva också lätt se, vad som är den s. k. 
besparingsskogen. Den ligger till största 
delen i: Orsa finnmark, som ju hör till Gävle
borgs län. Endast en mindre del av be
sparingsskogen ligger, som ni ser, inom 
Orsa kommun.

Vi ska lägga märke till ytterligare ett 
par saker på kartan, innan vi går ifrån 
den. Vi söker reda på namnet Skattung

precis som i ett riktigt medeltida 
Idoster. Det är nog så gott att jag går 
ut och letar reda på honom!

En hjärtans hälsning »a krippuma»!
Axel Hambrceus.

O R E Ä L V E N  O C H  
O R S A S J Ö N .  1 S i  : $

+ _  +  _  Landskapsgräns 
+ + + + +. Läns gräns
-------------Sockengräns

Skog
Odlad jord  
Sjöar

+  . .  _  Besparingsskog ns
gräns

sjön. Strax till höger om denna på bilden 
ligger en sjö. Det. är Oresjön. Från 
Skattungsjön ner till Orsasjön, alltså mot 
sydväst, går on älv. Det är Oroälven.

Men nu ska vi köra om Orsa besparings 
skog och om dess skcgsmedelsfond, så som 
grammofonskivorna har bevarat skildringar 
och intervjuer, som gjordes vid besök med 
inspelningsbilen där uppe.

Med jägmästare Gustaf Kolmodin som 
vägvisare gjorde vi också en biltur, på vä
garna i de väldiga skogarna. Vi kan nu 
endast ta med några ögonblicksbilder ur 
skildringen av den färden samt lite sam
manbindande text.

BERÄTTAREN 2 (Bohman): Vi far över 
Oreälven vid Nederbergabron. Vi färdas 
över en jämn platå, där underlaget är ren 
sand. Denna sand är en avlagring, som 
följde med de stora isälvar, som uppstod, 
när sista nedisningen av vårt land smälte 
bort i de här trakterna. Sanden är ju inte 
någon fet växtplats precis, och vi ser här 
inte annat än renlav på marken, ett grå

Begär alltid

Or s a b r ö d
brödet med 
den verkliga 
rågsmaken.

Skog och odlad jord i Orsabygden. Orsa 
Finnmark tillhör Los socken (Gävleborgs län) 
endast en mindre del av besparingsskogen 

ligger inom Orsa kommun.

vitt täcke, som sträcker sig så långt ögat 
når i tallskogen. Jordmånen är för nä
ringsfattig och för torr för granen, så av 
den ser vi inte annat än något enstaka 
exemplar. Bland skogsmannen går denna 
skogstyp under benämningen tallhed.

Tallhed är för övrigt också namnet på 
ett gammalt fäbodställe, som nu är by och 
som ligger omkring 10 kilometer från 
Orsa. Därefter ändras också marktypen. 
Det är slut med den släta skogsmarken, 
och vägen går tämligen brant uppför, tallen 
försvinner mer och mer, och helt snart har 
vi endast tät granskog. Där är marken 
täckt av vackert gröna mossor och här och 
var av riktigt prydliga höga stånd av orm
bunkar. Orsaken till denna rikligare och 
kraftigare växt på skogen ligger dels i rik
ligare vattentillgång än på tallheden, dels 
däruti att i sten ooh bergunderlaget ingår 
mycket av en vulkanisk bergart, nämligen 
porfyr, samt kalksten. ¡Här ooh där i gran
skogen kan man se enstaka blommor. Skogs
mannen kallar denna skogstyp för mossrik 
och örtrik granskog.

BERÄTTAREN 1: Vi skyndar vidare
mot norr. Vid .fäbodstället Slådåborg öpp 
nai sig Em&ns dalgång, och på andra sidan 
oin den ligger järnvägsstationen och det 
lilla samhället Emådalen. Därefter här 
det alltjämt uppåt, skogen blir allt glesare 
och myrarna allt större och större. Lands
vägen går cirka 500 meter över havet, och 
de väldiga myrmarkerna runt om har ett 
utseende, som något ¡påminner, « n  (fjäll
trakterna. Vi befinner oss nu på den 
stora myrmarken, som kallas Koppången. 
Den är tre mil lång och en mil bred gun
gande, farlig sumpmark. Man har nu bör
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“ —  Koppången, myren halvvägs mellan bygden och fjällen, är tre mil lång 
och en mil bred —  Koppången är skogbeväxt —  mecl idel låg skog men del
vis gammal ändå, stannad i växten, än hopad till holmar och dungar, än 
uppställd i räta led.

—  en mjuk oeh skön bädd av gulgrön mossa; —  så mjuk och djup att såna 
små kryp som vi alldeles sjunker ner i den och aldrig kan komma upp igen — "  

(KarlErik Forsslund i “Med Dalälven från källorna till haret“ .)

jat dika ut den och leda bort dess svarta 
vatten, som står ock jäser i hålor och för
djupningar.

Yi kan också redan nu här se, hur sko
gen har börjat få hjälp genom de diken, 
som tagits upp. Gamla tallar, snedvuxna 
och förtvinade som krymplingar, har lik
som fått nytt liv genom avdikningen.

BERÄTTAREN 2. Just som Koppångs 
myrarna tar slut, viker vi av till höger 
ner mot Rosentorps finnby och träffa då 
på en järnskylt, pä vilken står ” lOrsa be 
sparingsskog” . V i är nu inne på den, och 
jägmästare Kolmodin visar oss på några av 
de jättetallar, som lämnats kvar. De är 
säkert 300 till 400 år gamla och mycket 
grova, vid brösthöjd ofta inemot en meter 
i genomskärning. Dtet finns enligt uppgift 
ett antal av något över 500 st., många av

dem har dött av ålder under senare tid. 
Men granen är överhuvud sällsynt i dessa 
trakter, ooh det beror nog på att eld fordom 
så ofta härjat här omkring. Granen är 
nämligen med sin tunnare bark mycket 
mera känslig för skogseldens hetta, då 
däremot tallen genom sin tjocka bark å 
nedre delen av stammen ofta uthärdar het
tan och överlever skogselden. Dessa stora 
skogseldar —■ de senaste nog för on 50—70 
år sedan — har emellertid svett av all 
markbetäckning, och då blev det mycket 
gynnsamt för tallfröet att gro. Vi ser 
därför nästan överallt runt omkring oss, att 
under och omkring de gamla tallarna har 
det vuxit upp ny tallskog. Och detta är 
värdefullt särskilt i dessa trakter, där den 
stora inlandsisen förut lämnat kvar så 
mycket stora stenblock, att man knappast 
kan ta sig fram överallt mellan dem. Dä.’ 
skulle det vara svårt att för rimlig kost
nad kunna bearbeta marken med redskap, 
så att skogsfröna skulle få lämplig grobädd. 
Därför är det bra, att tallen här självsått 
sig. Vi lägger också märke till att där 
friskt vatten silar in över sandmarken

från närliggande högre mark, där växer 
skogen synnerligen kraftigt. Tallen har re
dan innan den nått 100 års ålder blivit in
emot 40 cm. grov i genomsnitt vid bröst
höjd, och den kan nå en höjd av omkring 
30 meter.

BERÄTTAREN 1 : Vi far några kilome
ter upp mot Sandsjö. Diär är ett litet om
råde undantaget för att visa, hur det såg 
ut, när skogen blivit avverkad på olämp
ligt sätt. Man tog nämligen vid den första 
stora avverkningen för 50 år sedan endast 
de grova träden. Här syns nu nästan 
mera torra än levande träd. De har dött 
dels på grund av sin ålder, dels på grund 
av den förändring i växtligheten, .sam upp
stått på grund av olämpliga avverknings 
metoder. Området gör verkligen ett hemskt 
intryck.

Enligt vad jägmästar Kolmodin berättat 
är det så, att am en skog får stå orörd 
utan ordnad avverkning, så händer det nog 
ofta, att torka ooh röta uppstår i sådan 
grad, att de överväger den tillväxt, som 
skogen själv förmår åstadkomma, när den 
är gammal. Det gäller därför att i bespa
ringsskogen fortast möjligt få fram snabbt 
växande ungskogar, att utbyta de tor
kande lavbehängda gamla skogarna mot
ung skog, alltefter de möjligheter som
skogsmark och läge medger.

Men man kan inte ge sej in på att för
yngra skogen på det sätt som skedde förr 
i världen, nämligen genom de stora skogs
bränderna. Man har inte längre råd att 
låta en hel del virke brinna upp eller för
störas genom eldskador.

BERÄTTAREN 2: Uppe vid Tjäderåsens
skogvaktareboställe är vi mer än 600 me
ter över havet, men vi klättrar ändå högre 
upp, upp på skogvaktareboställets tak, där 
en utkiksplats är anordnad för att man 
ska kunna upptäcka och iaktta en skogseld 
som brutit ut. Långt bort i nordost ser 
vi en hel rad ber,g, som mera liknar ett 
fjällands,kap än ett skogslandskap. Där 
utbröt en skogseld 1888, och då avbrändes 
ett område, som är mer än 3,000 tunnland

Då Orsa skogsmedelsfond bildades 
på 1880talet, bestod skogen till stor 
del av mycket gamla träd. Sär är 
en jättefura, som fälldes för några 
år sedan.

Bränd KALK och 
Kalkstensmjöl

^ av högsta kvalitéer till 
fördelaktigaste priser, er 

r med ©*" hålles från
B. SKATTUNGBYNS K A LK B R U K .

Mässbacken. Telefon 21.

I  Noppikoski löpa de vägar tillsamman, som byggts i besparingsskogen Här 
finns teleföncentral, skogvaktarebostad och rum för dem som ha sina resor 
däruppåt. För att förhindra skogseldarnas härjningar ära uppförda vakttorn 
i närheten eller invid skogvaktareboställena. Utbryter skogseld rapporteras 
detta pr telefon så hjälp kan sändas till de hotade områdena. Ar 1888 av
brändes t. ex. över 3 000 tunnland av besparingsskogen.
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Avverkningen av skogen skedde till att börja med efter trädens storlek. Men 
då kom den kvarvarande skogen, som inte på länge avverkats, att se ut så här. 
Träd blåste omkull eller torkade, sedan de härjats av skadeinsekter och de
ras larver.

stort. Det liade vid denna elds utbrott 
länge varit torrt, så att även skögsmullen 
brändes upp i stor utsträckning, och just 
därigenom försämrades markens växtförmå 
ga i så hög grad, att nu efter snart 50 år 
de brända markerna fortfarande ligger så 
gott som kala. Naturen läker väl själv så 
småningom denna skada, men nog tar det 
tid.

Nu håller man ständigt vakt hela som
maren. Uppe i brandtornet vid Pilfealampi 
noppii bor en orsakulla. .Så fort hon ser, 
att en skogseld brutit ut, ringer hon till 
de andra brandtornen, och efter deras upp
gifter om riktningen till skogselden kan 
hon då få säker kännedom om var eldhär
den är belägen. Dit kan man då snabbast 
möjligt sända slädkningsmanskaipi och kväva 
elden, innan den hunnit utbreda sig för 
mycket. — Sista biten upp till Pilkalam 
pinoppi är brant, men man får lön för mö
dan, då man äntligen står häruppe, 645 
meter över havet. Det är fri utsikt åt 
alla håll, och man får något begrepp om 
do väldiga vidder, nära 113,000 tunnland, 
som tillsammans .utgör Orsa besparings 
skog.

BERÄTTAREN 1: Sedan vi avslutat vår 
rundfärd uppe i de stora skogarna, sitter 
vi i ett rum nere i gamla kyrkskolan i 
Orsa bl. a. tillsammans med jägmästare 
Gustaf Kolmodin, som har att svara för 
skötseln av skogen. Han har lovat att ge 
oss en liten sammanfattning av hur be 
sparings,skogen nu vårdas. Jag lämnar 
mikrofonen åt min kollega.

F O .R jS É N  : Vi ber alltså, jägmästare Kol
modin, att få veta något om hur Orsa be 
sparingsskog sköts.

KOIM ODIN: Ja, då är det kanske
bäst, att jag börjar på 1880talet.

¡FORSEN: Då när Orsa besparingsskog 
fick sitt område bestämt.

KOLMODIN: Ja, då var dessa milsvida 
skogar fullständigt orörda av människo
hand. Det fanns endast några små områ

L A S S O S L I P S E N  går att använda till 
såväl stärkt som mjuk krage.

Berglinds, Orsa.
Alltid först med nyheter!

den runt omkring finnställena, där finnarna 
svedjade, sådde och skördade i askan efter 
den brända, skogen. Från bygden kom yt
terst sällan någon människa hit upp, där 
skogens vackra lav och mossmatta bara 
blev sönderriven av älgens klövar eller 
björnens starka ramar. Det var mycket 
fattigt i Orsa på den tiden, och därför ville 
man försöka skaffa pengar genom att sälja 
en del av de utomordentligt stora och vack
ra träden. Man beslöt då att sälja alla de 
träd, som vid brösthöjd hade en diameter 
av 14 tum eller mera. Men att sälja alla 
de träden i en enda post eller till en enda 
köpare var ju så gott som omöjligt på 
grund av det stora värde dom represente
rade. En min företrädare, jägmästare 
Gyllenhammar, indelade därför hela baspa 
ringsskogen i 76 st. så kallade block, odh 
vart och ett av dessa block blev dä en för
sälj ningsipost. Dessa försäljningsposter eller 
utdrivningsområden är så väl lagda, att de 
än i denna dag är grundstommen för sko
gens avverkningar och skötsel. När de 
grova träden på 14 tum och däröver av
verkades, så anställdes en hel mängd s. k. 
bevakare, mest av Orsabygdens egen be
folkning, och de hade till uppgift att över
vaka, att vid avverkningen bara sålda träd 
togs. Man märkte emellertid så småning
om, att en avverkning uteslutande efter

trädens grovlek inte var lämplig — det in
träffade snart bl. a., att traktvis synner
ligen stor skadegörelse uppstod på den 
kvarvarande skogen, den torkade och blåste 
omkull. Uppfattningen om hur en .skog 
lämpligast bör skötas hade också alltefter 
som tiden led ändrats, och sedan Orsa be 
sparingsskog kartlagts och en hushållnings 
plan upprättats, så bestämdes år 1010, att 
sex ordinarie skogvaktarebefattningar skul
le inrättas. Varje sådan ordinarie skog
vaktare fick sej tilldelat ett bevaknings 
område, inom vilket han har att i första, 
hand värna om skogens skötsel. Ett lämp
ligt antal block hopfördes därför till en 
var bevakningstrakt, och på dessa bevak 
ningstrakter uppfördes skogvaktarebostäder, 
om man inte förut haft sådana. Stundom 
blir på bevakningstrakten arbetet av så
dan stor omfattning, att skogvaktaren inte 
ensam kan hinna imed allt — han er
håller då hjälp antingen genom en extra 
skogvaktare eller genom bevakare, som 
lyder omedelbart under den ordinarie skog
vaktaren.

FORSEN: Ja, detta var om den första 
avverkningen. Hur sköts den nu?

KOLMODIN: Jag talade förut om att
nästan överallt på Orsa besparingsskog 
skogen är så gammal, att den lämnar myc
ket liten årlig tillväxt. Det gäller därför 
att snarast försöka skaffa fram avsevärda 
arealer med yngre kraftigt växiande skog, 
och detta sker i första hand genom en än
damålsenlig stämpling och lämplig avverk
ning. Hur man ska göra en sådan stämp
ling och avverkning på lämpligaste sätt. 
därom tvistar alltjämt de lärde. Att börja 
med, d. v. s. åren närmast efter 1910, ledde 
jag alltid personligen dessa stäimplingar 
men var noga med att skogvaktarna därvid 
skulle fritt yttra sig om åtgärdens lämp
lighet. Sådana resonemang har. sedan 
dess alltjämt försiggått, och , resultatet har 
blivit, att våra avverkningar å Orsa be
sparingsskog blivit något egenartade och i 
högsta möjliga mån anpassade efter de 
lokala förhållandena. De har också blivit 
föremål för intresserat studium av andra 
skogsmän. Numera utför, skogvaktarna 
själva dessa stämplirigar, sedan de och jag 
gått över trakterna och rådgj ort om _ sättet 
eller typen för dem. När så mot slutet av

Besparings 
skogen är nu 
indelad i ut
drivningsom
råden, s. k. 
block, som av
verkas efter 
en bestämd 
plan.

5



ORSA SKOLTIDNING____

Skogskoja vid Myggsjöån. 
Här ha folk  bott året om.

sommaren skogvaktarna ifatt färdigstämplat 
var och en på sin bevakningstrakt, så hop 
föres längderna över de ntstämplade träden 
till en gemensam stäimplingslängd till årets 
försäljning, och auktion sker inför länssty
relsen i Falun, och så kan förberedelserna 
för posternas utforslande under vintern ta 
sin början.

FORS KN: Det går väl åt mycket folk 
till att utföra allt det där arbetet. Hur 
är det ordnat för dem ?

EOLMODIN: För de arbetare, som åtar 
sig att utföra detta arbete, har det förut 
under sommaren uppförts bostäder, såväl 
kojor som stallar. Det gäller att få dem 
placerade på lämpligaste platserna, att få 
dem på en gång förhållandevis billiga och 
så ändamålsenliga som möjligt. Yi uppför 
sålunda dessa kojor numera försedda med 
ett torkrum för arbetarnas oftast våta klä
der, och stallarna är tillbyggda med för
varingsrum för hö och havre m. m. Under 
vinterns lopp ska skogvaktaren i första 
hand se till att vid avverkningen av de 
försålda posterna inga andra träd tas med 
än de, som försetts med märke, d. v. s. är 
försålda. Ofta måste han för denna kon
troll erhålla ett bevakarebiträde. Så går 
vintern, och har den varit något så när 
normal, så har ookså alla de försålda trä
den nedhuggits och utkörts till vattendra
gen, . d. v. s. flottlederna, där flottnings 
föreningen i vanliga fall tar hand om vir
kets transport vidare till sågverken eller 
pappersmassefabrikerna.

FORSEN: Hur ser det ut i skogen efter 
en sådan avverkning ?

Möt våren
i en ny

klänning!
Nyheter i rayamuslin nu 
inkomna i prislägen till 
1 :4 0  och 1 :6 0 .

Koop. fören. Ovan Siljan
SPECIALAVDELNINGEN
ORSA.

EOLMODIN: Jo, hela den avverkade
trakten är belamrad med avfall, grenar, 
toppar och ruttna träddelar. Området kan 
naturligtvis inte få ligga sä, ntan så snart 
vårsolen töat bort snö och is, så påbörjas 
ett iordningställande av området. Detta 
sker oftast ooh billigast genom att upp
hugga avfallet ooh vid avverkningen ska
dade eller brutna träd till kolved, ett 
arbete som kräver mycket folk och mycken 
tillsyn av skogvaktarna. Sedan måste man 
försöka att sätta hort själva kolningsarbetet 
till yrkeskunniga kolare, som då under kom
mande vinter ska leverera de tillverkade 
kolen i stora järnvägsvagnar på närmaste 
järnvägsstation, varifrån kolen förs ner, 
oftast till de stora järnbruken i mellersta 
Sverige.

FORSÉN: Hur sörjer man för åter
vöxten ?

EOLMODIN: För att få fram plantor och 
ny skog räcker det oftast inte med att en
bart företa, en sådan uppstädning som kol

På de stora områden, som bespa 
ringsskogen omfattar, kan man inte 
vlantera eller så ny skog på de ut
huggna områdena, Därför rensat 
man marken från otjänlig under 
veaetation och plöjer upp med en 
“skogsploo“ Där kommer sedan de 
nya plantorna fram under “fröträ
den“ .

nings arbetet utgör, utan man måste vidta 
direkta åtgärder därför. Sådana direkta 
åtgärder är plantering och sådd. Särskilt 
planteringen men även sådd för hand visar 
sig emellertid mycket dyrbara eller rentav 
omöjliga, särskilt på den grund att det blir 
synnerligen dyrbart eller rentav omöjligt 
att anskaffa frö från andra trakter i så 
höga lägen över havet. Tar man skogsfrö 
från trakter längre söderut, så får sådana 
plantor svårt för att trivas häruppe, och 
nästan alltid dör så småningom sådana 
planteringar och sådder ut, även om de till 
att börja med kommer upp nog så vackert. 
På Orsa hesparingsskog har vi därför i 
stället gått in för att genom markbered

Erik Andersson
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG  
Förrättar AU KTIO N ER, BOUPPTECK

NINGAR och A R V SK IFT EN .
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar. Tel. 40.

Utanför skogskojan,

ning ordna så, att den smula frö, som de 
gamla träden ändå alltid kan frambringa, 
får tillfälle att gro på för dem lämpligaste 
sätt. Att med handkraft framskaffa lämp
liga såddrutor över så stora arealer som 
det härupipe är fråga om, blir mycket dyrt 
och knappast utförhart — därför använder 
vi också s. k. markberedningsredskap. Ett 
sådant kallas Orsaplogen och är konstrue
rat häruppe*), och måhända försöker vi oss 
snart på ytterligare .förbättrade modeller i 
den vägen. De under vintern avverkade om
rådena visar sig ofta vara vattensjuka eller, 
som man också säger, försumpade. Då till
kallar varje skogvaktare för sitt område 
några dikningskunniga män, s. k. diknings 
lag, som år från år hjälper oss med att 
gräva upp lämpligt lagda diken i skogs
marken och på myrarna, så att vattnet får 
fritt avlopp och sommarsolen kan få gjuta 
sin värme ner i marken till trädens trevnad. 
Det är ett ganska dyrbart arbete ooh fordrar 
mycken omtanke så att vattenavledningen 
blir såväl den bästa möjliga som också sam
tidigt den billigaste.

.FORSi’N : Hur är det med vägarna där
uppe i skogarna?

EOLMODIN: Strax på våren brukar vä
garna dläruppe på skogen efter tjällossnin
gen vara i dåligt skick, sönderkörda m. m., 
och nu får skogvaktarna var och en på sitt 
område efter rådplägning med skogsförval 
taren se till att dels dessa brister avhjäl
pas ooh dels vägarna förbättras, så att de 
tål större påfrestningar. Detta senare är 
i dessa tider av så mycket större vikt, som 
transportbilarna i allt större och större ut
sträckning tas i bruk för skogskörslor. 
Dessemellan måste också nya vägar stakas 
fram, avvägas och arbetet med dem i detalj 
bestämmas, och arbetet bortsättas och noga 
övervakas.

BERÄTTAREN 1: Under samtalet med
jägmästare Eolmodin, det som vi hörde en 
del av nyss, har jag suttit i ett rum bred
vid och språkat med häradsdomare Bengtar

(Forts, å sid. 16.)
*) Av jägmästare Eolmodin.

STOR SORTERING I
P Å S K D E K O R A T IO N E R
samt ny ¡inkommet lager av L E K S A K E R  

Musik £  Missionsbokhande/n.

A. KOCKS
RAK & FRISERSALONG
R E K O M M E N D E R A S .

Trevlig lokal i And. Olssons fastighet.
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FRÅN SKOLBÄNKEN

Den, som väntar på något 
gott, väntar aldrig för länge, 
heter det. Tänk, hur vi väntade 
och längtade efter snö och skid 
före ! Nu ha vi det här. Att 
Ni hlevo glada, när snön äntli
gen kom, det märks minsann på 
Edra teckningar och uppsatser. 
Fortsätt att vara lika flitiga! 
Många, uppsatser handla visser
ligen om julen fastän vi hunnit 
fram till påsk men julen ska ju 
räcka intill påsk.

Helge Nyberg och Sven Över 
gaard få samsas om uppsatspri
set denna gång. Småskolans 
uppsatspris tillfaller Ors Lilly 
Andersson.
G L A D  P Å S K !

Från fortsättningsskolan.
ÖVERTIDSARBETE.

När klockan var 6, så trodde vi, att 
vi skulle få gå hem från arbetet den 
dagen. Men då sade chefen, att Henry 
och jag skulle ta stora släpvagn och 
åka till Österlunds mattaffär. Där 
skulle vi hämta några mattor till herr 
Andersson.

På dagen hade vi kört några tunga 
lådor på släpvagnen, så att stången 
som går till cykeln var böjd. Flaket 
på släpvagnen var då ej jämnt utan 
lutade framåt.

Det var två stora korkmattor och 
några andra, små mattor, som skulle 
på. När vi äntligen fått dem på släp
vagnen och bundit fast mattorna, satte 
jag mig på cykeln. Fram kom jag. 
men det gick så sakta, att jag knappt 
kunde hålla balansen. Jag stannade. 
Då tog Henry ett snöre och band fast 
i pakethållarcn framtill på min cykel. 
Henry åkte före och drog mig. Då vi 
kommo ungefär halvvägs till Svin
bäcken, där herr Andersson bodde, 
fick vi höra ett smattrande bakom mig. 
Det var en korkmatta, som åkt så 
långt fram, att den tog i ekrarna i 
bakhjulet på min cykel. Så fingo vi 
lasta om det igen. Men nu fick Henry 
ta packcykeln och släpvagnen. Jag 
tog Henrys cykel och åkte före. Jag 
måste gå in i ett bageri och köpa några 
wienerbröd för att stilla den värsta 
hungern med.

Sångstämma
i MÄSSBACKENS ORDENSHUS 
den 20 mars kl. 7,30 e. m. och 

den 21 mars kl. 12,30 e. m.
Ledare:

Musikdirektör Nils Larsson, Göteborg.

När vi kommit hem till herr Anders
son, så skulle inte mattorna dit utan 
till Lungby, för dit skulle de flytta 
sedan. Då fick vi vända och åka till
baka en bit. När allt var klart, var 
klockan 8. Henry sa, att för det här 
skulle vi ha två timmars övertid. Då 
lördagen kom, fick vi den vanliga lö
nen, men två timmars övertid vågade 
vi inte tala om.

Arne Asp, 1 :a årskursen.

Gösta hoppar i Aldersäng.
Erik Jämtén, klass 4.

SKOGEN.
Skogen är en stor inkomstkälla för 

dess ägare. Den ger både pengar och 
ved.

Jag skall nu berätta litet vad jag 
vet om skogen. Förr i den gamla 
»goda» tiden lät man skogen stå och 
växa utan att gallra ur den. Man 
skröt över att ha så stora, skogar, men 
man var så snål om dem, att man 
knappast hade råd att taga ved för 
eget behov ur dem.

Men nu vet man bättre! Nu hug
ger man massaved och timmer ur den. 
Nu kolar man den, och man gallrar ur 
den på alla möjliga sätt, och den växer 
hög och rak, så det är ett nöje att se 
på den.

När man hugger massaved ur skogen, 
så hugger man först ned träd efter 
träd, sedan mäter man dem i lämpliga 
längder och barkar dem. Sedan är 
det några som kör dem ned till något 
vattendrag och gör stora vältor. Sedan 
stämplar man dem med dens märke, 
som skall ha dem. Och man mäter 
upp dem och säljaren får betalt efter 
kubikmeter. När det sedan blir vår 
och isen smält bort och vårfloden kom
mit, rullar man ned massaveden i vat
tendraget, och den följer med ström
men.

I någon fors kan det bli en bråte 
av massaveden. Då komma några flot
tare och spränga bort bråten. Dessa 
män ha ett farofyllt arbete, när de stå 
på stockarna och åka över stora djup.

Jag vill även berätta litet om kol

ning. Först kör man ihop kolveden 
och reser den kring en fast påle varv
tals. Om man reser den mer på en 
sida, kan det hända, att milan ramlar. 
När man sedan har rest nog mycket, 
mockar man på stybb, och när detta är 
gjort, tänder man den. Nu blir det 
för kolaren att passa på milan, så att 
den inte börjar att brinna. Det be
rättas många historier om att kolarna 
sett och hört övernaturliga saker. Min 
morfar berättar, att han och morbror 
Erik har varit och kolat. Morfar ha
de varit vid kolmilan och morbror 
inne i en koja, som de hade en bit däri
från. Då hörde morbror hur det ro
pade från kolmilan: »Eld och blod! 
Eld och blod!» Då sprang morbror 
dit och trodde, att morfar hade gjort 
illa sig och ropat så. Men när han 
frågade morfar sade denne, att han 
inte sagt ett ord.

När sedan kolmilan har brunnit ut, 
får kolaren mäta upp kolen. Han får 
betalt efter »stigar».

Skogsarbetarnas liv är arbetsamt 
men kraftgivande. När de komma 
liem från arbetet, äta de och gå till 
vila tidigt, ty de skola, ju gå upp tidigt 
varje morgon till arbetet. Och så går 
hela vintern, och de få leva avskilt 
och få försaka nöjena hemma i byg
den. Men sedan på våren, när de 
komma hem, smutsiga., orakade och 
med trasiga kläder, då blir det glädje 
hemma, ty då har far eller bror kom
mit hem.

Bengt Öhrn, 1 :a årskursen.

EN ÄVENTYRLIG BILFÄRD.
I somras, när vi bodde i Tandsjö

borg, skulle jag få följa med opp till 
»reviret». Y i startade på morgonen 
och skulle komma, hem på aftonen. 
Alltså satte vi oss i bilen och körde. 
Jag satt just och tittade på hastighets 
mätaren, då far tvärbromsade bilen, så 
att jag höll på att stå på huvudet i 
instrumentbrädan. När jag tittade 
upp, fick jag se en karl komma, med 
röd flagga. Först visste jag inte, vad 
det betydde. Men så såg jag, hur det 
pyrde opp rök ur tre hål i diket unge
fär 25 meter ifrån oss. Far backade 
naturligtvis, så fort bilen stannat. Så 
small det tre skott, och stenar, grus 
och jord yrde om oss. Men som tur 
var, träffade ingenting oss.

För orienterare
S ILV A  Kompasser  Kartfodral 
E L T I T T  (det lysande tredje
ögat) oumbärligt för scouter, 
bilister, båtägare, flygare m. fl. 
För orientering såväl på natten 
som på dagen.

1.1!. BRÖDERNA OHLSÉN  Orsa.
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Teckning av Erik Matslova, klass 5.

Yi stannade bilen, och karlen kom 
fram till oss gråtfärdig och andfådd. 
Far grälade på honom en stund, där
för att han ej satt ut flaggan i tid. 
»Om det kommit en buss»1, sade far, 
»som haft hög fart, så hade det kunnat 
gå illa». Det hela hade gått så fort, 
att jag ej hann tänka, men efteråt så 
kändes det litet kusligt.

Efter en stund fortsatte vi färden 
och kommo lyckligt fram, dit vi skulle. 
Även hemfärden gick bra.

Sven Övergaard, kl. 6.

VÅRA HÄSTAR.
Nu skall jag berätta om våra hästar. 

Vi har två hästar. En gång var vete
rinären till oss. De skulle taga ur 
hästen en tand. De sövde honom, och 
så skulle Torsten, Olov och Axel hålla 
i huvudet på honom. Så tog veterinä
ren en stor tång och bröt ur tanden. 
När de nu hade gjort färdigt, tog Tor
sten och ryckte till med grimman, och 
så vaknade hästen. Så gick Torsten 
fem minuter ikring gården med honom, 
sedan hade de in honom i stallet.

Märta Persson, kl. 5.

EN SKIDTUR TILL ÅN GEN.
En dag bestämde Folke, Ture Mas 

ser och jag, att vi skulle åka till Stor
stupet. Vi foro ungefär kl. 1/ 210. Un
der vägen gingo vi till en kolarkoja. 
Det var Difslovas. Det var snö på den, 
så att dörren inte syntes. Då gingo vi 
ett varv runt den och tittade var dör
ren var. Till slut hittade vi den. Då 
gingo vi in i kojan. Väggarna lutade 
mot varandra, och så var det en eldstad. 
Och två bänkar var det vid väggarna, 
och mellan dem var det ett bord. Sedan 
gingo vi därifrån och fortsatte. När vi 
åkt en stund, kommo vi till ännu en ko
larkoja. Det var Aspens. Den gingo vi 
också in i. Den var nästan lika som 
Difslovas. Sedan fortsatte vi till Stor
stupet. När vi äntligen kommo till 
Storstupsvägen, var den så stenig, att 
vi nästan nötte av all valla, men vi 
kommo i alla fall fram till Storstupet.

När ni ger er bort, 
för att öva sport, 
praktiskt klädd ni är 
om köpet gjorts i vår affär.

E M M A  OLSSON
Tel. 125. ORSA. Tel. 125.

Där gingo vi över bron. När vi gingo 
tillbaka, kom en dressin. Det var så 
hela bron skakade och dånade, när den 
for över. Sedan sade Folke, att vi 
skulle fara till Ilelvetesfallet. Och det 
ville vi naturligtvis. Ja, så satte vi på 
oss skidorna, och följde järnvägen. Då 
vi åkt en bit, skulle jag spåra. Då hade 
det frusit is under skidorna, så jag 
inte kunde åka något fort. Och bara 
för det gick så sakta, sade Folke, att 
det var som en gåsmarsch och därför 
började han sjunga: »Tra, ra, ra, ra, 
ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra»1, 
och när jag åkte fort, sjöng han: »Tr 
tr tr tr tr tr tr tr tr 111». Då sade jag 
åt Folke: »Du ä då en riktig retsticka 
du!» Sedan frågade Ture: »Är det
långt kvar till Ilelvetesfallet ?»• Men då 
sade Folke, att det inte var alls långt 
kvar. Men vi kom inte till något 
Helvetesfall. Men plötsligt kommo vi 
till en basväg, som gick till Ängen. 
Den följde vi. När vi kommo; till 
Ängen, gingo vi till Rustas stuga. Där 
bodde Bengt Pettersson. När vi kom
mo dit, fingo vi cacao av Bengts 
mamma. Det var mycket gott. När vi 
druckit, tackade vi. Sedan gingo vi ut 
i sällskap med Bengt och åkte i några 
backar. Sedan skulle vi fara hem. 
Då var klockan en kvart över 3. När 
vi kommo hem, minns jag inte hur 
mycket klockan var.

KarlIngvar Wennberg, kl. 4.
f

JULLOVET.
Före jul skulle jag hjälpa till med 

att göra julkorvar. Å, vad det vatt
nades i munnen på mig, när jag såg de 
härliga korvarna. Men vad det gick 
sakta för julen, fastän den egentligen 
kom med bra stora steg.

Men var var snön? Det var alldeles 
bart. Och långsamt var det, så det 
vill jag lova. Men nu fick man börja 
räkna dagarna före dopparedagen. 
Jag började med dan före dag före 
dan före dan före dan före dan före 
dan före dopparedan och så blev det 
kortare och kortare.

Dan före dan före dopparedan gick 
jag, Bengt och far och tog julgran. Vi

G1ÖM EJ att SKOR
.k ö p a s  fördelaktigast i

Segers Skoaffär.
Restpar slutsäljas billigt.

tänkte först ta en på våran tomt av 
dem som stod för tätt. Men vi ville 
ha en vackrare gran. Vi tog en gran, 
som var nog vacker på en kulle. Sen 
tog vi hem den.

I jul var det något särskilt, ty mor
far och mormor och moster Ingeborg 
voro hos oss. Hon har en hund som 
heter Figge.

Så kom julen. Man klädde julgra
nen. Bengt for ner och mötte vårt 
främmande. När de kom hem, hoppa
de Sigge ur bilen och var så glad. Nu 
ville morfar och mormor och moster 
Ingeborg tvätta sig litet. De gick opp 
på rummet. Sedan började festlighe
terna : långdansen, julklapparna, som
man var så nyfiken på och julgröten, 
som var så god. Men en gång måste 
kvällen sluta och det gjorde den också. 
På julmorgonen väcktes jag halv sju, 
för vi skulle höra julottan.

På annandagens kväll, när far släppte 
ut Figge, sprang han bort. Moster 
Ingeborg tyckte det var mycket dumt, 
men vi satte in en annons i M oraTid 
ningen på onsdag. Figge hade sprungit 
till Skattungbyn, och vi fick igen ho
nom på nyårsafton.

Här skulle ha varit ett namn. Men det 
saknades på manuskriptet. En erinran 
för nästa gång: .glöm inte att tala om 
namn och i vilken klass du går!

PÅ VÄG TILL JULOTTAN. 
Julklockor klinga 
till julottan ringa.
Och stjärnhimlen klar
ser på när man far
till julottan sakta och stilla.

Anna. Märta Granholm, kl. 3.

PÅ JULMIDDAG I FRYKSÅS.
På juldagen voro jag och mina an

höriga bjudna till Fryksås på middag. 
Tant Hamlin har pensionat däruppe 
och var där för att fira jul tillsam
mans med en systerdotter jämte hen
nes man och pojke.

Vi togo bil ditupp, och hela färden 
gick bra. Nere i byn var det alldeles 
bart, men uppe i Fryksås var det litet 
snö. Vi hade inga skidor med oss, 
men det hade säkert gått bra att åka, 
om vi haft dem med. Pojken Lennart 
och jag hade ändå mycket roligt.

Inne i stugan var det väldigt stäm
ningsfullt och fint. I den öppna spi 
seln i matsalen sprakade en munter 
brasa, som värmde oss så behagligt. 
Efter väggarna stodo långbänkar och 
framför dem ett långt bord, som nu 
var dukat till fest. Från taket hängde 
en fotogenlampa. Allt verkade som i 
de gamla fornnordiska stugorna, vi 
läst om i historien. Efter mörkrets

Den nya
Borefilten
av lång,
värmande svenskull. 
Vacker färgsortering. 
Carl A. Pettersson 
Orsa.
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inbrott tändes julgranen oeh ytter
ligare ett 50tal ljus på bord, i fönster 
och lampetter på väggarna. Utanför 
stugan hade Lennart byggt en snö
lykta, som det även brann ljus i.

Det festligt dekorerade bordet var 
överfullt av god mat. Så vankades 
både kålsoppa, lutfisk, skinka och 
mycket annat. Till efterrätt fingo vi 
syltade päron med vispad grädde oeh 
väldigt goda munkar.

Efter maten spelade vi »fia» och 
»korong», och sedan dansade vi kring 
julgranen och hade väldigt roligt.

Omsider måste vi åka hem. Vi hade 
bestämt, när bilen skulle komma oeh 
hämta oss. Tant gick med oss till pla
nen, där bilarna bruka stanna. Bilen 
kom med detsamma, men den förmåd
de inte komma uppför den sista bac
ken, för att det var för halt. Han höll 
på att krångla, ett bra tag. Till slut 
måste han backa ned till en annan 
vändplats, och vi fingo gå efter dit. 
Sedan gick färden bra hela vägen hem. 
Juldagen 1936 var till ända men med 
ett minne, som jag sent skall glömma.

Ingeborg Boström, kl. 5.
I SNIGGBÖCKAM.

Ed oa jen dag dö oi oiåm börti 
Sniggböckam ö oköm o skajdör. Vi 
oåm tri stitsje dar, ed oa Åns, Lille
bror ö ik. Dö vi kåmöm dit oa dutta 
sundrön, fär Grå Kari ö Barbro add 
oe då ö aft sund na, Ed oa do nö 
riktit pack! Oi byggdöm upp dutto 
jesn ö oköm lajkö bra fär ed. Åns upp 
öd för tri metör ö ik tri ö jen alvan 
metör ö Lillbror toer metör. Dö oi 
addöm uppad toer eld tri gönga, for 
oi em ö djardöm upp jena bånö när 
oöss. Båna i fö r  toer kilometör. Se 
figgd i Lillbrora em ö ärdo radio.

Gunnar Svahn, kl. 4.

Solglasögon
största sortering.

Hedins Färghandel
ORSA.

EN ROLIG VINTERDAG.
Jag vaknade en vintermorgon. Det 

var fint väder. Jag tänkte, att i dag 
skall jag fara ut och åka. skidor. Jag 
gick in till Berta och såg efter om hon 
hade vaknat, men det hade hon inte 
gjort. Då kröp jag under sängen, och 
så ställde jag mig på alla fyra och sköt 
upp ryggen. Då började sängen gunga, 
så att Berta vaknade. Hon blev mycket 
rädd. Hon skrek på mamma. Jag 
sade, att hon skulle kläda på sig, för 
vi skulle ut och åka. skidor. Det gjor
de hon. .

Nu var vi strax färdiga båda två. 
Vi gick ut och spände på oss skidorna 
och rände iväg. Först, bar det av till 
Kuskalln. Där gjorde vi ett spår mel
lan granar och buskar och varenda 
kulle vi såg. Berta skulle åka först, 
för hon törs närapå åka var som helst. 
Hon släppte på, och det gick så fort, 
så hon tappade mössan och körde rakt 
på några enrisbuskar. Där låg hon 
och skrattade. Så skulle jag åka, och 
det gick lika illa för mig. Jag åkte 
rakt på Berta, som höll på att resa 
sig, så hon ramlade igen. Där låg vi 
båda. två och skrattade och skrek. Vi 
reste på oss och började borsta, av oss 
för vi sågo ut som levande snögubbar. 
I den backen åkte vi många gånger, 
tills vi tröttnade på det.

Sen åkte vi vidare in i skogen. Då 
kom vi till ett ställe, där man kunde 
åka slalom. Berta, hon skulle förstås 
åka upp ett bra. spår. Hon åkte sick
sack mellan granarna. Sedan skulle 
jag åka, Jag kunde inte svänga så 
bra utan körde mot en tall. Jag slog 
mig hemskt. Så ropade jag på Berta, 
att hon skulle komma och hjälpa mig 
upp. Vi tyckte inte, att det var värt 
att åka, där längre, för då kunde vi slå 
både armar och ben av oss. Nu borsta
de Berta av mig och vi foro hem.

Helge Nyberg, kl. 4.

MIN RESA TILL STOCKHOLM. *)
Före jul reste jag i bil till Hässle

holm. Där tog jag tåg och reste till 
Stockholm. Jag reste hemifrån kl. 7 
f. m. Och jag kom till Hässleholm kl. 
8,45 f. m. Tåget, som jag skulle resa 
till Stockholm med, gick kl. 8,55. Jag 
reste i andra klass. Det var ett elek
triskt tåg, som jag reste med. Man 
kunde äta middag på tåget också. Vi
*) Denna resa är beskriven av en Skånepåg, 

som för första gången fick följa .sin far 
till huvudstaden. ¡Han har förut läst i 
och roat sig över bidragen i Orsa Skol
tidning, som tydligen är spridd ända 
ned till sydligaste Skåne. M. J.

åt middag kl. 11,30 f. m. och vi drack 
thé kl. 3 e. m. Vi reste genom Skåne, 
Småland, Östergötland och Söderman
land. I Småland är många stora in
sjöar och de flesta husen är av trä. 
Där är också mycket dålig jord. Jag 
kunde se på de ställena, där det var 
plöjt, att jorden är dålig. I Öster
götland är jorden bättre, och där 
är inte så många trähus. I Söder
manland ligger Stockholm. På tåget 
såg jag Sven Hedin, som har varit på 
upptäcktsfärder i Asien. Han hade 
varit i Tyskland och hade sin syster 
med sig. Där var en dam, som höll på 
att sätta sig på hans plats. Far sade 
till mig, vem som var Sven Hedin. När 
jag kom till Stockholms station, var 
tant Bahlcke och min kusin Kerstin 
och mötte mig. Innan jag kom till sta
tionen, reste vi igenom fyra tunnlar, 
den sista är den längsta. Sen tog vi 
spårvagn till Ålsten. Där bor morbror 
Karl och mina kusiner. Det va.r gan
ska mörkt. När jag kom in, packade 
jag upp kappsäcken, sen åt vi mid
dag. På morgonen gick jag och mos
ter Magda på avslutning i Höglands
skolan, där min kusin går. Sen gick vi 
hem och åt lunch. När vi hade ätit, 
åkte vi spårvagn in till Stockholm. 
Där såg vi på slottet, julmarknaden på 
Stortorget och en stor pelare, som kal
las Stockholms största tandpetare. Vi 
såg också de gamla gränderna och var 
uppe i Katarinahissen. Därifrån såg 
vi hela Stockholm. Sen var vi på 
Pub, ett stort varuhus, där jag åkte 
rulltrappor.

På lördagen var vi på N. K. och där 
åt vi lunch. Sedan var mina kusiner 
Ulf och KarlErik, moster Magda och 
jag på Operan och såg »Lille Petters 
resa till månen». Det var mycket 
roligt.

På söndagen kl. 8,30 f. m. kom en bil 
och hämtade mig i Ålsten. Tant Bahlcke 
sade till chauffören, att jag skulle till 
K. A. K. När jag kom till K. A. K., 
kom portieren ut och betalade bilen. 
Sen gick jag upp på fars rum oeh 
hämtade far. Sen gick vi ut på Skepps
holmen och Kastellholmen. Sen gick vi 
i Storkyrkan. När vi hade varit i 
kyrkan, skulle vi se på vaktombytet på 
slottet, men det var för tidigt. Då 
gick far och jag och såg på Stadshu
set. Där var låst, så vi kunde inte

Innan Ni köper radio,

studera mina specialbroschyrer eller 
hör Marconiphone eller Telefunken.

De stora namnen inom radio.
H A N S  P E T E R S O N ,  ORSA

Tel. 242.
Radioreparationer & rör.
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ORSA SKOLTIDNING
komma in. Då gick vi tillbaka till 
slottet. Sen åkte vi till Skansen. Där 
åt vi lunch. Sen gick far och jag och 
såg på renarna. De andra djuren 
kunde vi inte se, för det var för mörkt. 
Sen åkte vi spårvagn ut till morbror 
Karl. Han hade middag.

På måndagen foro vi till filmstaden, 
och såg när de spelade in en film, som 
heter »Armstarke Adolf». På tisda
gen var moster Magda och jag på 
Skansen och såg alla djuren. På ons
dagen reste jag hem från Stockholm

Jan Ehrnberg, Simrishamn, 8 år.
• . ■

Från småskolan.
NÄR JAG BLIR STOR. I.

När jag blir stor ska jag bli bonde 
och ha många djur. Jag ska ha 10 
stycken hästar och 70 stycken kor, 20 
stycken grisar och många får, en hund 
och en katt, som dricker 1 liter mjölk 
om dan. En hund, som äter 3 kött
ben om dan. En dag ska jag fara till 
skolan och hämta barnen i en lövad 
skrinda, och så ska jag sätta en flicka 
på hästen. Sen ska. jag och fru Lars
son sitta på kuskbocken med Kerstin 
Hedman. Jag ska låta hästen springa 
så fort, att skrindan hoppar högt. Jag 
ska bjuda dem på kaffe hemma. Jag 
ska göra en brasa i öppna spisen. Alla 
barnen och fru Larsson får följa till 
ladugården och se alla mina djur. På 
eftermiddagen ska jag skjutsa dem 
hem. Nästa morgon far jag till stan 
och köper en ny häst, som ska vara 
snäll, och den ska mina barn tycka om.

Ulf Vidaren, kl. 2.

NÄR JAG BLIR STOR. II.
När jag blir stor ska jag bli en 

slaktare. Då ska jag slakta många 
hästar och grisar. Många bönder ska 
komma, och jag ska slakta åt dem. 
Ulfs grisar ska jag också slakta. Jag 
ska göra korv och sylta och mycket 
annat gott. Så ska jag ha en butik, 
och i den skall JanErik stå, för han 
är bra att räkna. En springpojke 
ska jag också ha. Tore får bli spring
pojke, för att han är fin att springa.

Olle Broberg, kl. 2.

NÄR JAG BLIR STOR. III.
När jag blir stor ska jag bli mamma 

och ha många, barn. De ska heta 
Harry, Olle, Torborg, GunBritt och 
Ulf. Jag ska laga mat åt pappa, tills

han kommer hem från arbetet, och när 
vi har ätit, då måste jag diska.

När jag har gjort det, då måste jag 
gå till byn och handla litet mat till 
kvällen. När jag kommer hem, ska. jag 
koka kaffe. Barnen leker i en vatten
puss, just då jag kommer ut med 
slaskhinken. Då ropar jag: »Gå, bort 
från vattenpussen, ni blir förkylda.»

Ulla Poisson, kl. 2.

PÅ SNYGGBAGKA.
En söndag kom Lillebror till oss och 

frågade om vi ville följa honom till 
Snyggbacka . Ja, om Gunnar följer så, 
sade jag. Jag gick in och frågade, om 
Gunnar ville följa. Ja det ville Gun
nar. Vi spände på oss skidorna, och 
for iväg. Jag gjorde opp spåret, och 
efter mig åkte Gunnar. Lillebror ram
lade, när han bom ner. Snön spruta
de om honom, som när snöplogen far 
fram på vägen, och han tappade mös
san. Gunnar och jag ramlade också 
många gånger. Nu gör vi en dutta, sa
de Gunnar. Ja, det gör vi, sade Lille
bror och jag. Gå och ta något ris ni, 
så bygger jag, sade Gunnar. Lillebror 
och jag foro och bröto av grankvistar. 
Sen for vi till Tora och lånade en spa
de. Riset lade Gunnar i en liten stack 
och mockade snö på riset. Får jag 
åka först, sade jag. Ja, sade Gunnar. 
Jag for oppför backen och satte iväg. 
Det gick, så det visslade i öronen. När 
jag kom till duttan, kastades jag iväg, 
så att jag ramlade. Sen for Gunnar 
opp och åkte. Han kunde stå. Lille
bror och jag stodo också, bara vi hade 
övat oss. Så där höll vi på ända tills 
det blev mörkt. Jag tycker det är 
roligt att åka skidor.

Hans Svan, kl. 2.

NÄR V I TAPPADE VALLROS.
I somras var jag med farmor i fä

bodarna, En kväll då jag kulade på 
kossorna, så kom allihop utom Vall
ros. Jag höll på och kulade tills sena 
kvällen, men hon kom inte ändå. 
Nästa, dag kom farfar och pappa och 
gingo och letade efter henne. De hit
tade henne i ett djupt dike. Där hade 
hon fastnat i gyttja, så hon kunde inte 
ta sig opp. Pappa måste gå hem efter 
ett rep, och två karlar som följde med 
för att draga upp henne. När de hade 
fått upp henne ur diket, kunde hon 
inte gå. Då måste pappa komma, hem 
efter en kälke och flera karlar för att 
kunna dra hem henne. Då de kommu 
dragande med henne, låg hon på käl
ken alldeles som död. Jag räknade 
karlarna. Det var fjorton karlar, som 
drogo. Det såg så hemskt ut, så att jag 
ville gråta.

Ors Lilly Andersson, kl. 2.

VÅR HUND.
Min bror Stig och jag har en hund, 

som heter Carry. Ibland brukar far 
och mor vara borta. Då är Carry 
uppe i sängarna, och somnar där. När 
far och mor kommer hem, säga de: 
»Carry, Carry!». Då blir han rädd 
och hoppar ned från sängen. Då bin
der far honom i hallen. När jag vak
nar, så står han och gråter. Jag går 
till honom och tröstar honom. Då 
hoppar han opp a.v glädje.

Birgitta Froste, kl. 2.
I

EKORRARNA.
Stig och jag var till en backe som 

hette Gammelbacka och åkte skidor. 
Då hörde Stig plötsligt något. Stig 
tittade upp och fick se en ekorre. Då 
ropade han åt mig och sade, titta en 
ekorre som sitter och äter på en gran
kotte! Var är han? sade jag. Han sit
ter där. Nu ser jag den, sade jag. 
Han satt i en grantopp och åt på en 
grankotte. Sen såg jag en ekorre till 
som hoppade runt på bakbenen och 
svansen såg ut som en tofs. Sen såg 
vi fyra ekorrar till. V i stod alldeles 
stilla, ett tag och så såg vi att det var 
två stora ekorrar och fyra små. Just 
då kom två småflickor från Stenberg 
och pratade med varandra. Då blev 
ekorrarna, skrämda. Vi for hem och vi 
tyckte att det var dumt att vi inte fick 
se ekorrarna längre.

M ajBritt Hammar, kl. 2.

Det är lätt
och tacksamt att vinter och 
sportfotografera.
Låt oss bli Eder rådgivare i 
allt som rör vinterfotografe
ringen, ty då kommer den till 
sin fulla rätt.

TEGMANS FOTOMAGASIN
Tel. 93. ORSA. Tel. 93.
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V ilk a  fick
julklapparna?

Pristävlingen ” Vem ska, ha julklap
pen?”  lockade verkligen inte någon 
överväldigande mängd deltagare. Men 
det var vackert så, det som kom. Och i 
högen fanns ett par tävlingsskrifter, 
som prisnämnden omedelbart var be
redd att ge prisen. Första pris, 10 
kronor, tilldelades signaturen ” Miau”  
för nedanstående julklappsutdelning. 
Vid namnsedelns brytande fann vi att 
det var en pristagarinna,: fröken Lisa 
Brandell, Skattungbyn. Andra pris 
(5 kronor) fick Lennart Knorring, 
Orsa.

Vi inför första pristagarinnans jul 
klappsfördelning hel och hållen:

Hedman, se efter att ” kassan”  ej rövas! 
Ett extra par glasögon kanske behövas?

jämt
annat vore säkert mycket oförskämt.

Hos Nordland uti iSlättberg hamnar spegeln 
absolut,

nån i Hansjö kunde fått den, men diär finns 
ju en förut.

Sabeln kan vi säkrast skänka ” Greven”  
så han ej blir utan släng av sleven.

Vikström han får kanske bukt med ” tidens 
tand’ ’ ,

om han tager denna tång uti sin hand.

Redan nu
börja vårens nyheter inkomma. 

Dräkter, Kappor, Klännings och 
dräkttyger. Herr och gosskostymer, 

Konfirmandkostymer. Hattar. 
Mössor. Skjortor.

Slipsar m. m.
Låt oss få visa Eder dem.

Aug. Larsson, Orsa.

I Orsa med omnejd i allmänhet undras 
om inte Carl Ekenman ska byta hundras.

Magda Jenner får studera ” Nermans”  alla 
sidor

då hon j.u utan snö väl knappt kan åka 
skidor.

liten och snäll ?
Naturligtvis napp! Varsågod, komminister

Thorsell!

När vi skänker prosten grammofon och ej 
ett lås

får han hålla ” stiftet”  själv. Men ta ej 
Västerås!

miljonen” ,
sa bör han ha laset. Men passar fasonen ?

När Göransson kommer från ” stan”  med 
sin ” gumma”

så ska han som ” välkomstklapp”  få denna 
trumma.

Åt Gylling i ” Tomsäoken”  ges till sist 
pennan,

han skriver nog säkert och tackar för den 
han.

Ur andra pristagarens förslag tar vi 
ur tre verser, som inte är allt för 
elaka:
” Guldbågade’ tänkte jag Hedman förära.
I honom vi äro ju alla <så kära.
För min del dock tror jag mest dyrkad han 

är
av en uti kören, samt Åberga Per.

I Hansjö där har vi en fiskare trägen.
Till Unån och Storån han ofta tar vägen. 
Med metspö i hand både flinker och rapp. 
Säg sedan om Spegel ej borde få napp ?

En penna j.ag tycker herr Gylling vi giva. 
Det är ju en herre, ,som älskar att skriva. 
Om upplysning, halka och skräpande hus 
han säger sin mening förutan krus.”

Den »tomten» vill ge resväskan till 
fru Ihrmark, »Det sjunde skolåret» till 
Blom, värjan till förvaltarn »att skräm
ma de körsugna bönderna med» etc.

Skulle vi falla för den väldigt nära 
till hands liggande frestelsen att citera 
vidare ur de övriga tävlingsdeltagarnas 
opus, så är det fara för att flera skulle 
tycka det övervägande antalet mer 
tänkt på påskris än julklapp. Men tack 
för det också! Prisnämnden hade en 
verkligt rolig stund, när dikterna (ty 
märk: alla tävlande ha producerat
vers!) föredrogos.

Till sist kan vi inte underlåta att ta 
med en varmhjärtad utdelning av res
väskan. Det är signaturen »Jultom
ten» som står för den.
” Alla känna säkert till en man
som bär hela lagret i en väska på sin rygg.
H. P. E. är visst hans namn.
” Tvål och tyger, billigt bra, 
är de ingenting ni behöver i da?”
Eår han ett nej eller ja 
så är han ändå lika gla.
Fortsätter färden lika nöjd och trygg.
Om nu en väska han får i klapp 
den gamla sedan han bära slapp.”

*
I korsordspristävlingen för barnen 

blev det flera brev att bryta. De först 
öppnade rätta lösningarna ha sänts av 
Olle Källberg, Majt Olsson och Rut 
Bränd. Prislistan fick alltså följande 
utseende:
1 :a pris, cn fotboll, Olle Källberg, 4 :e 

klass i Kallmora skola.
2 :a pris, en kniv, Majt Olsson, 1 :a 

klass i Untorps skola.
3 :e pris, en lykta, Rut Bränd, 3 :e klass 

i Torrvåls skola.
Och till alla deltagare även i denna 

tävling: hjärtligt tack! Och välkomna 
igen en annan gång!

Redaktionen.

F:a F a llin s  Diversehandel
MÄSSBACKEN.

Affären i Mässbacken Rikstel. 42. 
Filialen i Kallmora ,, 32.
R E K O M M E N D E R A S !  

Specerier, glas, porslin och manufaktur.
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N Å G O T  OM UNDERVISNINGS
VÄSENDET I ORSA  
G E N O M  TIDERNA.

Då jag härmed vågar mig på att för
söka åstadkoimma en samlad bild av vårt 
undervisningsväsendes utveckling här i 
Orsa, är det inte därför, att jag skulle 
vara särskilt kunnig på detta område, 
utan därför, att mitt intresse väckts för 
saken genom litet arkivstudier. Det bör 
ju ookså ligga, i allas vårt intresse att 
känna sambandet mellan förtid och nu
tid, och desto djupare denna kunskap 
är, desto större känner man den upp
gift, som blivit vår: att med djupaste
allvar förvalta det rika arvet.

I.
Orsa är en gammal bygd. Därom 

bära stenåldersfynd vittnesbörd. Ur 
sjöarnas och bäckarnas djup och de 
slumrande miljonskogarnas gömslen 
hämtade fäderna, sin föda. Så småning
om svedjades mark och bröts bygd, såd
des och skördades, och kor och småkrea 
tur betade på, de saftiga ängarna, och 
skänkte dess ägare litet omväxling på 
deras torftiga bord. Nya släktled fö
das och växa opp. Av far och mor lärde 
de sig tala och förstå tingen omkring 
sig, och av den mera försigkomna gran
nen lärdes än det ena,, än det andra, 
som var nytt och praktiskt Men oer
hört långsamt gick det helt säkert. De 
oändliga avstånden, den skarpa av 
gränsningen mellan byarna, språket, 
kommunikationsmöjligheter, allt lade 
hinder i vägn. Så rulla århundraden, 
ja tusenden. Yi äro nästan böjda för 
att säga, att utvecklingen stått still 
ända fram till sista århundradet. Så är 
nog ändå inte fallet.

I och med kristendomens införande i 
vårt land börjar helt visst en ny ut
vecklingsperiod. För att göra, sig för
stådda insågo missionärerna och andra 
Herrens tjänare då som nu nödvändig
heten av att upplysa och lära de vilda 
folkstammarna. Så spreds kunskap om 
att mer och mer tillvarataga naturens 
rika alster och utnyttja dess möjlighe
ter, att umgås med varandra på ett 
humanare sätt, ja, att kunskaper till 
och med kunde inhämtas genom skrift.

Århundraden igenom var det dock inte 
många, som kommo i åtnjutande av 
denna väldiga förmån. Först efter re
formationens, genomförande och sedan 
det latinsktfördolda gudsordet blivit 
översatt på folkets eget språk, först då 
kommer det allmänna kravet att lära 
folket läsa i bok. Klosterskolorna, som 
förut stått öppna men för få ytterst få, 
flyttades så att säga nu ut till folket, 
och prästerna fick uppdraget att för
medla undervisningen var och en i sin 
bygd. Ej alla ägde det rätta nitet och 
kanske inte heller förmågan, men 
många funnos dock, som nedlade ett 
oerhört arbete för att bringa kunskaper 
och upplysning. 15, 16 och 1700ta 
len kunna därför, som dr Linge i sin 
bok »Om folkundervisningen i Dalarna» 
säger, kallas för den kyrkliga folkun
dervisningens tid. En viss kontroll 
utövades även under denna tid över 
undervisningen. Biskopar och kon
traktsprostar besökte, så ofta sig göra 
lät, församlingarna och utdelade råd, 
förmaningar och varningar . åt både 
präster och församlingsbor. Det är ax
plock ur dessa visitationsprotokoll, som 
utgör det enda stoffet till en undervis
ningshistoria från denna tid. Några 
sockenprotokoll, berörande dessa frågor, 
finna vi egentligen först på 1800talet 
här i Orsa,

När möter oss då först i historien 
något om undervisningssträvan i Orsa? 
År 1631 hade Orsa besök av högvördige 
biskopen Johannes Riidheckius i Väs
terås. Han hade i sina. kyrkostadgar 
påbjudit, att prästerna inte bara skulle 
hålla sina predikningar utan även före
läsa, stycken ur Luthers lilla katekes 
och lära åhörarna dessa samt förhöra 
dem. Yid ovan nämnda visitation i 
Orsa berättas om, att han fann folket 
här »illa läskunnigt i Catechismi», d. v. 
s. katekesen. Det var inte hellre vidare 
ordning med undervisningen, varför 
biskopen fann sig föranlåten att varna 
både präst och församling. Någon be
gynnelse till egentlig skola fanns inte 
här, ehuru de angränsande socknarna

börjat därmed. Tre präster å rad här 
i Orsa dömdes under Rudbeckius tid till 
böter och suspension, därför att de illa 
skötte sina åligganden. Ej underligt 
därför om Orsa kom efter i undervis 
ningshänseende.

I slutet av 1600talet och början av 
1700talet tyckas förhållandena, något 
förbättrats, så att t. ex. biskop' Kalse 
nins kunde få anledning berömma såväl 
lärare som ungdomen. I finnmarken 
var det dock fortfarande dåligt beställt 
med läskunnigheten. Detta berodde 
helt naturligt på de långa avstånden 
ner till bygden, dels också på fattigdom 
och bristande intresse. De hade ej ens 
lust att lära, sig det svenska språket. 
Men när de hotades med att få åter
vända till sitt land igen, om de inte 
böjde sig för lagar och förordningar i 
Sverige, måste de så småningom under
kasta sig skolplikt även de. Framme i 
bygden övades flitigt predikningar och 
undervisning året om med undantag 
för den mörkaste årstiden och under 
sommaren, då folket vistades i fäbodar 
och slätter ängar.

Den första, egentliga skolan i Orsa 
inrättades 1721 med adjunkten Andreas 
Milenius som lärare. Duktiga perso
ner, s. k. djäknar, biträdde vissa perio
der. Tvenne andra lärare, som om
nämnas på 1730talet, äro Godenius och 
Mathias Persson. Ännu funnos dock 
många, som tredskade och ej ville sända 
sina barn i skolan, varför de stränge
ligen förmanades. Godenius upprätt
höll även skola i finnbygden en viss tid 
både på hösten och vintern. Befolk
ningen där fick underhålla, honom med 
kost och husrum. Lästiden varade blott 
7 å 8 veckor på varje plats. På 1740 
talet är Gagmelius lärare i Kyrkbyn, 
och gör sig känd som en skicklig och 
duglig lärare och fostrare. För avlägs
na byar hölls fortfarande skola med 
mindre kvalificerade krafter, djäknar. 
Den första lärarinnan var en kvinna 
från Härjedalen, och hon undervisade 
med berömvärd skicklighet finnmarks 
barnen.

I och med 1750talet övergår Orsa i 
en ny epok i undervisningsväsendets 
historia. Tiden före Rudbeckius skulle 
vi kunna kalla »naturperioden», då 
fars och mors ord och exempel voro 
läromästarna. Tiden från och med 
Rudbeckius, 1630 till 1750, är den 
andra perioden, en genombrottstid, då 
biskopar och präster sökte påtvinga 
folket undervisning. Först på 1850 
talet kommer folket självt med krav på 
skolor. Därom i nästa artikel.

Joh. Boström.

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSEEN
Tel 253.

Till den ärade allmänheten.
Efter fullbordad grundlig renovering kommer jag att i dagarna i 

f. d. Heds lokal i Lantinannagården öppna fullt tidsenlig och välsor
terad färg och kemikalieaffär under firma

ORSA FÄRGHANDEL — Y. Fememan.  Tel. 340.
Med min 15jåriga grundliga praktik i branschen, varav fem år som förste 

man i förutvarande affär på platsen, är jag fullt förtrogen med de fordringar 
allmänheten ställer på en sådan affär, evad det gäller urval, kvaliteter som pri
ser, och skall det bli mig ett nöje göra allt för att kunna tillfredsställa blivande 
kunders anspråk.

Vördsamt Yngve Fememan.

12



ORSA SKOLTIDNING
Folkskolinspektörens spalt.

Viktiga förändringar i 
folkskolestadgan.

Tillämpas första qånqen läsåret 
1936— 1937.

En hel del författningsbestämmel
ser rörande folkundervisningen har 
tillkommit under föregående år, och 
nu sist har kungl. maj :t den 5 februari 
1937 genom kungörelse n :r 36 i Svensk 
författningssamling förordnat om föl
jande ändring av § 46 folkskolestad
gan:

1. På tider, som av skolrådet be
stämmes, böra, under ledning av skol
rådets ordförande eller någon annan 
dess ledamot eller i distrikt med stort 
antal skolklasser på sätt i ordnings 
stadgan föreskrives, offentliga förhör 
med lärjungarna i alla skolor årligen 
anställas, vid vilka förhörs slut lämp
liga belöningar, såvitt tillgångar där
till finnas, må tilldelas dem, som ut
märkt sig genom ordning, skicklighet 
och ett gott uppförande.

2. Vid dessa förhör skall av lära
ren företes examenskatalog, innehållan
de såväl vitsord över lärjungarnas 
kunskaper och färdigheter, ordning 
och uppförande som uppgifter om de
ras skolgång.

Den enda förändring, som båda des
sa moment av § 46 i hittills gällande 
folkskolestadga undergått, är, att ordet 
»ordning» i slutet av de båda momen
ten har insatts i stället för ordet »flit».

Barnen i folkskolans samtliga klas
ser skola således från och med vårter
minens slut 1937 erhålla betyg i ord
ning och uppförande» i stället för det 
förut vanliga för »flit och uppföran
de».

Enligt § 47 mom. 2 folkskolestadgan 
skall såsom betyg för ordning använ
das vitsorden: mycket god, god, mindre 
god, och som betyg för uppförande 
vitsorden: mycket gott, gott, mindre 
gott, klandervärt.

Låt vår yrkesvana personal 
utföra arbetet så blir Ni 

nöjd med resultatet.

ERICSONS DÅMFRISERING
Telefon 208.

Biblioteken i Orsa 
under 1936.

Bibliotekets namn 
Skolbibliotek:

Kallmora .....................
Komm. mellanskolan. .
Nederberga .................
Slättberg .....................
Stackmora .................
Torrvål .......................
Torsmo .......................

Antal Antal Antal
band lånt. bokl.

163 39 1.054
1.369 151 1.881

276 52 749
589 54 821
516 67 90S
342 79 1.304
146 10 207

Sockenbibliotek:
Hansjö ......................... 426 100 690
Kyrkbyn ..................... 911 197 1.977
Kårgärde ..................... 840 107 1.000
Skattungbyn .............. 742 78 611
Aberga ......................... 711 98 1.323

Studiecirkelbibliotek :
ABF : s i Kyrkbyn .. 307 128 657
IOGT:s i Kyrkbyn .. 2.633 540 6.535
IOGrT:s i Mässbaoken 502 108 597

Summa 10.473 1.808 20.316
Motsv. summor 1935 9.815 1.661 20.494

Förändringar +  658 j147 — 178

Liknande betyg skall ges elev, som 
avgår enligt § 48 folkskolestadgan,
tltskrivningsbetyg enligt denna para
graf och avgångsbetyg enligt § 47 skall 
utfärdas enligt av skolöverstyrelsen 
fastställt formulär.

Paragraf 48 innehåller dessutom den 
förändringen, att minimikursen för 
fattiga barn strukits. Sådana barn 
måste, om de ha erforderlig fattnings
gåva, gå kvar i folkskolan, tills de in
hämtat hela. lärokursen eller uppnått 
femton års ålder. Enligt § 35 är nu 
barn skolpliktigt »intill utgången av 
det läsår, som utlöper det kalenderår 
lärjungen fyller femton år». Femton 
årsåldern är alltså från och med inne
varande läsår folkskolepliktens översta 
åldersgräns. Endast ett undantag ges 
från denna regel. Mom 2 av § 48 
medger, att barn, som av sjukdom eller 
lyte hindras att begagna undervis
ningen, och som saknar erforderlig 
förmåga att förvärva det fulla kun 
skapsmått, vilket enligt gällande regle
mente bör i skolan inhämtas, må kunna 
av skolrådet erhålla tillstånd att avgå 
från skolan, »dock icke före utgången 
av det läsår, som utlöper under det 
kalenderår, lärjungen fyller fjorton 
år».

I § 49 har införts den förändringen, 
att understöd skall lämnas till fattiga 
barns föräldrar för skolgångens be
kostande genom skolrådet eller folk 
skolestyrelsen, som i sin stat upptager 
medel för detta ändamål. Sådant un
derstöd får icke anses vara av fattig
vårds natur.

Åtskilliga andra ändringar ha även 
införts i folkskolestadgan under de 
två senare åren. men tidningens ut
rymme torde nätt och jämt medge den 
redogörelse, som nu getts, och som re
dan blivit något längre än ämnat var.

Karl Linge.

SKOLNYTT

Vid skolstyrelsens 'första sammanträde 
innevarande år omvaldes prosten 

Berggren till ordförande och gross
handlaren Per Åberg till kassaman. 
Förutvarande vice ordföranden härads
domaren Bengtar Erik Ersson avböjde 
förnyat uppdrag, och till vice ordfö
rande utsågs då nämndemannen Finn 
Erik Hansson.

Den s. k. byggnadskommittén 
. består även i år av Per Åberg och 

O. A. Gustafsson med E. Svan som ny
vald suppleant.

För läkarundersökning
av skolbarn har som bekant Orsa 

kommunalfullmäktige anslagit 1,000 
kr. Hur denna undersökning skall ord
nas har skolstyrelsen uppdragit åt E. 
Knutar och E. Keding att utreda.

Till Nederberga och Ilårgärde 
folkskolor har skolstyrelsen anslagit 

medel för att förbättra trädgårdarna 
därstädes.

Ovan Siljans Skolförening 
har i vår sitt årsmöte i Orsa. Till 

omkostnader för föredragshållare m. m. 
har kommunalfullmäktige på skolstyrel
sens förslag beviljat 300 kr.

7 Hansjö folkskola 
skall i år byggas en ny lärosal, ty en 

av de förutvarande lärosalarna skall 
inredas till gymnastiksal. Och i Skatt 
ungbyn skall det byggas ny slöjdsal. 
Byggnadskommittén har därför av 
skolstyrelsen fått i uppdrag att vidtaga 
erforderliga åtgärder, så att statsbidrag 
för nämnda arbeten kan erhållas.

Onödigt
att
fundera .

De rätta 
kläderna 
finns hos

Hanssons
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ORSA SKOLTIDNING
PÄ GRUND AV UTRYMME

R E A L I S E R A S
Klänningar, Kjolar, Jumpers, Blusar, 
Korsetter, Hattar, Mössor, Strumpor, 

Dam och Bamkoftor, Gosströjor 
och Slipover.

K . J .  DAHL
ORSA.  Telefon 191.

Erik Wesström
Ut f ö r

VÄRM E, VATTEN och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag. 

Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstelefon 119.

LÅT REPARERA 
EDRA UR Kos 
Urmakare Gust. Helgeson
A. LÖOIS GÄRD (f. d. Lagrelins)

Renovera Eder CYKEL
hos

E. HELLSTRÖMS Rep.verkstad. 
Tel. 217.

Däck, Lyktor samt övriga delar i lager.

ALB. PETTERSSONS
Sadelmakeri.  Tapetserareverkstad. 

Telefon 164.
Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser på beställning. 
O b s .! Korkmattor inläggas. 

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

E. NILSSONS 
Skrädderi
REKOM M ENDERAS.

B I L R I N G A R
och reparationer, alltid fördelaktigast hos

ORSA RINGCENTRAL
Telefon 299.

Låt reparera SKODONEN
hos

£ . HORUNG.
Omsorgsfullt arbete. Moderata priser.

Byggnadssnickerier, 
Butiksinredningar, 
Trappor m. m.

Telefon 78.

Elektriska S P I S A R
kokplattor och bakugnar.
MORA—ORSA E L E K T R IS K A  A FFÄR

Beställ Edert Påskdricka
i god tid från

Storåbro Bryggeri
T E L . 189.

Orsa skolors skidtävling 
i Slättberg

gick i 16° kyla och blåst. Klasserna 5 och 
6 tävlade på 2,5 km. och klasserna 3 och 4 
på 2 km. 105 tävlande, de sju biästa från 
15 läraravd., ställde upp, därav 63 från kl. 
5 och 6. Lagtid1 räknas för de 5 bästa, där
av två flickor från varje lag.

Resultat 2.5 km.:
1) Stackmora, lagtid 81 min. 40 sek.
2) Kårgärde, lagtid 81 ¡min. 46 sek.
3) Slättberg, lagtid 82 min. 18 sek.
4) Åberga, lagtid 83 min. 44 sek.
5) Hansjö, kl. 6, lagtid 85 min. 11 sek.
6) Kyrkbyn, kl. 6, lagtid 87 min. 29 sek.
7) Hansjö, kl. 5, lagtid 87 min. 59 sek.
8) Kyrkbyn, kl. 5, lagtid 89 min. 52 sek.
9) Kallmora, lagtid 90 min. 12 sek.
Bästa individuella tider, gossar 2,5 km .:

1) Ville Frisk, Staokmora, 14.45.
2) Karl Erik Kratz, Staokmora, 14.59.
3) Arne Nordström, Stackmora, 15.07.
4) Folke Eriksson, Kallmora. 15.09.
5) Erik Pettersson, Kårgärde, 15.15.
6) Bror Olsson, Hansjö, 15.21.
7) Arne Persson, Åberga, 15.22.
8) Hugo Eriksson, 15.25.
9) Bengt Bergkvist, Släftberg, 15.34.

10) Erik Lind, Staokmora, 15.37.
Flickor, 2,5 km.:

1) Brita Vikström, Kårgärde, 16.36.
2) Gulli Björk, Slättberg, 17.02.
3) Brita Simonsson, Kårgärde, 17.30.
4) Ketty Hansson, Kyrkbyn, 17.48.
5) Valborg Persson, Hansjö, 17.50.
6) Rut Sipegel, Hansjö, 18.00.
7) iGreta Eorsgren, Slättberg, 18.04.
8) Elin Palmén, Åberga, 18.06.
9) Barbro Eriksson, ¡Stackmora, 18.20.

10) Anna Lisa Holmström, Kyrkbyn, 18.22.
Lagtider, 2 km .:

1) Hansjö, kl. 4, 65 min. 16 sek.
2) Kårgärde, 67 min. 39 sek.
3) Kyrkbyn, kl. 4, 67 min. 48 sek.
4) ¡Stenberg, 67 min. 54 sek.
5) Staokmora, 68 min. 29 sek.
(i) Kyrkbyn, kl. 3, 09 min. 7 sek.

Bästa individuella tider, gossar 2 km .:
1) Einar Tysklind, Stenberg, 11.41.
2) Bernt Norén, Hansjö, 11.49.
3) Hans Hed, Stenberg, 11.52.
4) Gotthard Lund, Hansjö, 12.08.
5) Erik Jämten, Stenberg, 12.18.
6) Bengt Näs, Stenberg, 12.45.
7) Lennart Andersson, Stackmora, 12.47. 
7) Rune Larsson, 12.47.
9) Helge Nyberg, Kårgärde, 12.56.

10) Sven Trogen, Staokmora, 13.09.
Bästa individuella tider, flickor 2 km .:

1) Göta Lundgren, Kyrkbyn, kl. 4, 13.20.
2) Barbro Persson, Hansjö, 13.33.
3) Maggi Lovars, Kårgärde, 13.49.
4) Mary Brus, Kyrkbyn, kl. 4, 13.50.
5) Kerstin Magnusson, 14.02.
6) Greta Knuts, Kårgärde, 14.18.
7) Signe Larsson, Stackmora, 14.21.
8) Brita Nilsson, Staokmora, 14.41.
9) Vajde Fallgren, Kyrkbyn, kl. 3, 14.47. 
9) Irma Karlsson, Kyrkbyn, 14.47.

Slipstensloppet
gick i Kallmora lördagen den 13 mars 1937. 
De bästa resultaten blevo:

2 1/2 km., gossar:
Lag :

1. Åberga folkskola, 38.47.
2. Kallmora folkskola, 41.09.
3. Nederberga folkskola, 44.32.
4. Skattungbyns folkskola, 44.59.
1. Folke Eriksson, Kallmora, 12.05; 2. 

Hugo Eriksson, Åberga, 12.08; 3. Edvin
Bengtzén, Skattungbyn, 13.00; Arne Pers
son, Åberga, 13.00; 5. Olle Eriksson, Tors

Ring 306
Vid beställningar av tid för Permanent 

cnduiermg och hårets övriga vård.
GOTA LILJAS DAMFRISERING.

ALLT för BILEN!
finnes hos

Orsa Motor &  Mek. Verkstad. 
Telefon 28.

SKIDOR, STAVAR, SKID 
BINDNINGAR samt SKID 
VALLA största sortering till 
lägsta priser i

Nya J ä rn h an d e ln
ORSA.  Telefon 252.

Pryd hemmet med
blommor till Påsk!

Rikhaltig sortering i årstidens blommor. 
Frakt, Grönsaker m. m.

O. LINDQVISTS
FR U K T . & BLO M STERHANDEL. 

Tel. 92 och 120.
Kort, Kycklingar, Hyllrenisor, 
Hyllpapper, Bcrdlöpare, 

»•Väggbonader, Servietter m, m.
I stor sortering.

Orsa Tobaks & Pappershandel
9 9 *  B I L L I G A  P R I S E R ! »
Handdukar, bomull, pr 1 /2  duss. 1.30; 
D:o, 1/2linne, 3.45, 2.95, 1.95; Ylle 
fiitar, prima till 7.45, 5.95, 5.75; Barn 
filtar, ylle 2.35, bomull 1.85; Flanell
skjortor utan krage 1.50; Herrkalsonger, 
Lahmans, 1.65, 1.45, 1.35; Herrnäsdukar 
vita, pr 1 /2  duss. 1.25; Damnäs dukar, 
vita pr 1 /2  duss. 0.70, 0.40; Damstrum
por, ylle 1.95, 1.65, ylleflor 1.35; Blus 
skyddare, tjocka 3.35, tunna 1.85; Tänd
stickor pr 10 pkt 1.— ; Toalettpapper pr 
5 bun.tar eller rullar 0.45; Klädhängare 

pr 1 /2  dussin 0.25; Påskbordlöpare, 
Påskkycklingar, Påskkort m. m.

Fråga efter allt.
C E N T R A L B O D E N

(Bazar & Kortvaruaffär)
Tel. 298._________O R S A . _________Tel. 298.

Välkomna till
vår nya lokal i 
Lantmannas fastighet!

J. A .  B R O B E R G
Charkuteriaffär
Telefoner 48 & 233.

M oderna

G lasögon
m ed noggrann  
tillpassning.

T M ) ,  Ursa
Punktal

Läkarrecept exp. rang.
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ORSA SKOLTIDNING

Hemvist för turister
—  utflyktsmål 
för o r s a b o r

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.

GreVgårdens Matsalar
Gott bord. Förnämligt matställe,
innehavare: ANNA PETTERSSON.

Telefon 132.__________________

STOR SORTERING I

Choklad och Påsksaker 
H U G O S  KONDITORI
-------- EDER UTFLYKT---------

.förlagd till

F R Y K S Å S G Å R D E N
blir både nöje och rekreation.

GOTT BORD. GODA BÄDDAR.
Tel. 255 a.

FRELINS KONDITORI
____________________ Tel. 27.________________ _

iBesök Lindängets
Herr går dspensionat
Telefon Holen 1. O r s a .

Servering av Kaffe & The alla dagar. 
Gott hembakat bröd. Emottager beställ
ningar å supéer och middagar samt in
ackordering för längre och kortare tid.

Bad ä r  hälsa

1 6

Badhuset i Hansjö
hålles öppet:

FREOAGAR 5—9 för DAMER. 
LÖRDAGAR 4—9 för H ERR A R .

Beställningar mottagas. Tel. 145 b.

Mässbackens badhus
är öppet för

DAM ER: Torsdagen 18/3 kl. 5—8 em.
Onsdagen 24/3 kl. 5—8 em. 

H ER R A R : Fredagen 19/3 kl. 5—8 em.
Torsdagen 25/3 kl. 5—8 em. 

'Övriga veckor vanliga tider.

adhuset i Holen
hålles öppet LÖRDAGAR kl. 4—9 e. m.

Beställningar av skolbad tel. Holen 25.
Obs.! Delägarna kallas till årssamman 
träde tisdagen den 4 maj kl. 7 e. m. i 

Kårgärde folkskola.

Robert Thollanders 
B o k b in d e r i
REKOMMENDERAS.

mo, 13.36; 6. Ture Röjter, Åberga, 13.39; 
7. Arne Bergkvist, d :o  14.12; 8. Arno Vest 
berg, Tallhed, 14.15; 9. David Edkvist, 
Kallmora, 14.32; Ingemar Järnberg, d:o. 
14.32.

4 1/2 km., flickor
Dag :

1. Kallmora folkskola, 50.50.
2. Skattungbyns folkskola, 52.54.
1. Edit Borg, Skattungbyn, 15.49; 2. 

Kerstin Johansson, Kallmora, 16.22; 3. Sig
rid Persson, d :o 17.12; 4. IngaBritta Pet
tersson, d :o, 17.16; 5. Lilly Höken, Skat
tungbyn, 17.18; 6. Karin Swälas, d:o, 17.56; 
7. Elsa Nisén, d :o  19.47; 8. Elsa Res, d:o, 
22.22.

11/2 km., gossar:
Dag:

1. ¡Skattungbyns folkskola, 29.51.
2. Kallmora folkskola, 30.39.
1. Sune Persén, 'Skattungbyn, 9.40; 2. 

Olle Källberg, Kallmora, 9.49; 3. Ture
Bengtzén, Skattungbyn, 9.58; 4. Arne Åsen
lund, Nederberga, 10.07; 5.. KarlIngvar
Wennberg, Kallmora, 10.10; Holger Vi
ström, Tallhed, 10.10; 7. Erik Jonsson, 
Skattungbyn, 10.13; 8. Anders Difs, Åberga, 
10.18; 9. Tore Östlund, Skattungbyn, 10.24; 
10. Arne Pettersson, Kallmora, 10.40.

11/2 km., flickor:
L a g :

1. Kallmora folkskola, 35.04.
2. Nederberga folkskola, 39.10.
1. Elin Palmen, Åberga. 10.21: 2. Gulli

Så här tomma få inte bastuns 
lavar vara!

K ö  P vad som behövs
under Påskhelgen av Blommor, 

Frukt och Grönsaker i

AnnaLisa Peterson
FR U K T  & BLO M STERAFFÄR. 

Telefon 49.
Alltid prima varor till billigaste priser.

Charkuteri«
varor

Rakning och 
klippning

utföres omsorgsfullt och billigt.

A. S T E N B E R G
Trunna.

Nu är rätta tiden att inlämna eder cykel,
för rengöring o. justering. Däck, slangar 
och tillbehör från välsorterat lager till 

platsens billigaste priser. 
HARALD ERICSON, Velociped & Rep. 

verkstad, Orsa.  Tel. 156.

M a tva ro r
S p e c e r ie r
M anufaktur

Per Wikners Diverse
handel — Holen.
E t a b l e r a d  1 8 8  0.

Nyberg, d :o 10.40; 3. ElsaLisa Persson,
Kallmora, 11.06; 4. Gun Klarkvist, d:o, 
11.38; 5. AnnaLisa Pettersson, d :o  12.20; 
6. Vera Andersson, d :o 12.40; 7. Karin Ols
son, Nederberga, 12.42; 8. Anna 'Stina Ols
son, d:o, 12.50; 9. Evy Nordström, Kall
mora, 13.17; 10. Astrid Forsgren, Neder
berga, 13.38.

750 meter, gossar:
L a g :  1. Kallmora folkskola, 13.35.
1. Rolf Pettersson, Kallmora, 4.20; 2. 

Sven Eriksson, d :o 4.25; 3. Helmer Lou 
thander, Skattungbyns ö., 4.26; 4. Verner 
Eriksson, Skattungbyns v., 4.31; 5. Erik 
Mårtensson, Skattungbyns ö, 4.35; Arne 
Eriksson, Åberga, 4.36; 7. Gunnar Björk
kvist, d :o 4.37; 8. Henry Enström, Kall
mora, 4.50; 9. Stig Asp, d :o  4.52; 10. Ber
til Johansson, d :o  4.63.

750 meter, flickor:
1. Majalis Bengtsson, Nederberga, 6.32.

Badstatistik 1936.

Badhus
Bastu Karbad iSkolbad

Summa
Män Kvinnor Män Kvinnor Gossar Flickor

Slättberg ............. 847 279 2 2 409 353 1 892
Holen ................... .827 384 38 39 736 885 2 909
Hansjö ................. 1370 556 52 43 800 876 3697
Mässbacken .......... 826 449 24 24 759 549 2 631

Summa 3870 1668 116 108 2 704 2663 11129
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F ö r  F J Ä L L F Ä R D E N
finner N i  bästa utrustningen i

Största sortering av 
Sportartilfar.

______ _______________ Järnhandel,_______________ Orsa.

ORSA SKOLTIDNING
Besparingsskoegeii . . .

Ett skogsarbetarlag. 
(Forts. fr. sid. 6.)

Erik Ersson. Han har berättat bespa 
ringsskogens historia ooh om bur Orsa 
skogsmedelsfond förvaltas. Vi har fått
veta, att det var vid storskiftet på 1860 
talet som tanken väcktes att avsätta en 
del skog till en gemensam allmänning. En 
tredjedel av den skog, som. då tillföll de 
olika jordägarna, avsattes till en bespa 
ringsskog — detta enligt kungligt brev av 
den 17 sept. 1879. Stadgan för fonden å 
bespäring.sskogen fastställdes av Kungl. 
Maj: t 1884.

Fonden, som nu uppgår till 9,686,147: 04 
kronor, bildades genom den första stora 
avverkningen på Orsa besparingsskog som 
tog sin början 1887 och fortgick flera år. 
Avkastningen av fonden samt inkomsten av 
den årliga avverkningen får enligt Läns
styrelsens medgivande användas för sockne 
männens behov. Det är dessa medel, som 
gjort att socknens innevånare under många 
år varit lyckliga nog att inte behöva betala 
några skattér till kommunen. Det är också 
den där ifonden, som gett anledning till 
talet om det rika Orsa, och det ligger 
kanske en viss sanning i det uttrycket, som 
bl. a. framgår av att skogsmedelsfondens 
avkastning för år 1936 uppgick till 340,000 
kronor.

V i ska nu be häradsdomare Bengtar Erik 
Ersson komma fram till mikrofonen. Han 
är 78 år nu, och ä,r en gammal betrodd 
kommunalman ooh har under en lång följd 
av år varit ordförande i . styrelsen för Orsa 
besparingsskog och ledamot; av. styrelsen för 
Orsa skogsmedelsfond. Vi ska fråga ho
nom. Hur förvaltas fonden?

iBÖBNGTAR : Enligt reglementet för fon
den och besparingsskogen har bestämts, att 
fondens tillgångar förvaltas unde:. Konunt 
gens Befallningshavandes inseende av eri 
styrelse bestående av ordföranden, som med 
suppleant utses av Konungens Befallnings 
havande samt två ledamöter, som jämte 
lika många suppleanter av socknemännen å 
ordinarie kommunalstämma i akt of er må
nad väljas att under två kalender* r tjänst
göra. Styrelsens ordförande och edamöter 
äro ansvariga för fondens behöriga förvalt
ning. En revisor utses av Länsstyrelsen

och två av Orsa jordägande sockenmän å 
kommunalstämma jämte två suppleanter. 
Konungens Befallningshavande har att efter 
förslag av socknens kommunal eller kyrko
stämma i enlighet med nyssnämnda regle
mente besluta om användningen av den av
kastning fonden årligen lämnar.

BERÄTTAREN 1: Hur användes fondens 
avkastning ?

BENGTAR: Pondens avkastning använ
des först och främst till besparingsskögens 
skötsel och vård, vidare förutom till skatter 
till vägbyggnader, till jordbrukets förbätt
ring såsom dikning, nyodling och skogsdik
ning m. m.

I den uppgjorda staten för 1937 är an
slaget 110,000 kronor till vägbyggnader och 
jordbruksförbättring, 25,000 till skogsdik 
ningar, 95,000 till skolor och 72,000 till 
fattigvård. — Den största synbara nyttan 
av fondens avkastning är de nybyggda vä
garna. Före fondens tillkomst fanns i Orsa 
inga andra byggda vägar än allmänna lands
vägen. Mellan de olika byarna fanns inga 
byggda vägar utan endast oländiga körvägar 
och klövjestigar. Nu går nybyggda breda 
bilvägar till alla byar och fäbodar och till 
och på besparingsskogen. Orsas förmånliga 
järnvägsförbindelser får också delvis till
skrivas fonden, ty ur densamma har under 
årens lopp för järnvägsbyggnader anslagits 
i runt tal 3 miljoner kronor.

BO K a n m ä ln in g a r.
AXER HAMBRAEUS: Det spelar och

sjunger. Diakonistyrelsens förlag. Häft. 
Kr. 3 :7 5 ; inb. Kr. 4: 75.

Liksom i sina föregående böcker ger för
fattaren i korta, hurtiga berättelser en ut
märkt läsning. Det är fostrande innehåll, 
friskhet över framställningen, det är ” visa 
och goda ord” , som sporra till ädla före
satser. Boken rekommenderas för bibliote
ken samt för högläsning.

A. B—m.

ASTRID W IGARDT: Tre från Ljusnas.
Diakonistyrelsens förlag. Pris: inb.
3: —, häft. 2: 25.

Föräldrar och målsmän! Tveka Ni, vad 
Ni ska ge Er gosse eller flicka i födelse
dagspresent nästa gång, skulle jag vilja 
föreslå ovannämnda bok. Det är verkligen 
en den mest intressanta bok för barn och 
en bok om  b a r n , som inte leva i sa
gans och fantasiens dimblå fjärran utan på 
rerklighetens fasta mark, där. läsaren kän
ner igen sig själv. En verkligt göd och 
lärorik bok, skriven på enkelt och fängslan
de språk.

J. B.

Matslova

som levererade en spännande slutstrid 
med Häggblad vid årets Vasalopp. 
Häggblad vann visserligen på tiden 
6.05.56, men Matslova kom endast 4 
sek. efter eller på tiden 6.06. Bravo! 
Och så fick Orsa första inteckningen i 
Kungakannan genom Matslova, Berg 
och Dahl. De sistnämnda kom på resp. 
9 och 12 plats. Moraborna framförde 
djupt rörda och storligen imponerade 
sina gratulationer.

672 orsabor
ha till och med den 15 mars teck
nat sina namn på de listor, som bli 
Sveriges hälsning till Amerika vid 
Delawarejnbileet sommaren 1937. 
På de 28 redovisade listorna ha in
sänts 767:35 kronor, 11 listor äro 
oredovisade. Insamlingen fortsätter 
till månadens slut.

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N :r 24. 17 mars 1937.) 
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