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O R S A  S K O L T ID N IN G

» . . . .  kåm nögör grånnkelingör ö lickönsköd nå. » Wen pöjtjön den i lajkt 
falla, ånn i just sömmön engöl», sad dem.»

”Ånn i just 
sömmön 

engöl.
Jen stjimt åv Ossa undör 

atonundrasjuttital.

Ungkelindji add fendji föst krippön. 
Mä o wa sturkulla add o bö tenkt ö sagt 
mer eld jen göng att kelingär i allt bra 
tössugör dö dem tuså, jölla ö wiså wi 
nifeddöm krippöm ö nicka a dem fast 
dem warken sjånt, är eld begrip jett 
ijenda dugg. Men nu såt o sjölv mi 
pöjkåm såjnöm lagömt löngt fro jaldem 
upi gravön ö djard läsi ungkelingär 
fast pöjtjön wånt sturt mer eld wiku- 
gåmmål. 0  add fendji nö nitt ini lajv, 
nö sö o addint kent fär, sad o. 0  add 
wurti munnå sö i nö ellör eld kulla (e 
wa sö fär mi kwinnfokömå). Ur add 
int o sånnåd mi dem ö sagt att krippär 
int warken mer eld bettör eld je riktin 
plåga, men nu visst o att dem i je Gu
dar gåva, best ö stest åv öllöm. Munnå 
elskör lengör ö djopöra eld öllör. Den 
sö kånn ed, ånn i licklin um ellöst nön.

Mä o tenkt slajka. finå, glada, ö rik
tiga tönka tussöd mi krippem upi knim- 
må, kåm nögör grånnkelingör ö lick
önsköd nå. »AVen pöjtjön den i lajkt 
falla, ån i just sömmön engöl», sad dem. 
Men nästa innå stöpån, mi jännpipo i 
munnem, såt je twörr ö skröckön gåm- 
bölkulla sö dem add upo sökni. Fok 
trodd o add glämt åw ö däja. Dö o ärd 
wen kelingär sadä wart o endo twöri’öra 
ö muttröd ir si: »Um int slajkör i läsi 
englär dem sö skånt sturt fåtås.» Ke
lingär enköd nå, men o ment tro på att 
o wisst att krippär i nö riktit pack så 
äddint sku finnås til. E ädd we nug 
omegli ö fat.it i värd’n dem fär ajta.

Tidi djick. Pöjtjön wext til ö artöt 
si wel. Frisk ö duktin war ånn. Um 
sumåra åt ånn berkartön lajku gwött ö 
beri dö dem wa fälugo fär tä int saj att 
skräp sö figd mi djick lajku ledit sum- 
mu weg. Ånn int mi tä wa. bö jå ö då 
sömmön lit ’n åndä. Tobracka sö rak 
vvöl o stjinni ö skognåji o fotömå figd 
lajku ledit ö skonär sö wa i ijopnubba- 
dör mi skospajtjem, mä ånn for ö flög 
öllöstas. Jåmt add ånn nö nitt ö roli 
tä saj åv fär munnu ö falla.

Börti grånngardem add dem mickla 
krippa. Minst;n wa. jåmnårin mi onörn 
ö ödror gåmblöra i öldör sumu knep- 
bånd ettör wärödra. När dem war ånn 
um kwelda ö såt ö ärd o mä dem lärdsi 
skollexor. Ed wa. de besta ånn wistä.

I ska lär mi ed dem leså tenkt ånn. Ö 
littlärd söm ånn wa, kunn ånn snårt ela 
lillkatjesTi, mickla berettölsa ini stor- 
jön ö löngt fråmi avesbotji ajta. Fär 
si sjölv las ånn de jen stittjä ettör de 
iödra sumå vatt’n. Men ånn kund int 
jett jenda wörd innå.

AYel ung bird ånn o i skolåm ö fick 
lexo fösti avesbotjön dit skolmestörn 
pricköd fär mi bliåspinnåm. Emå dro 
(ånn på ö las lexo sö munnå sad åhöm 
läsi kelingär bruköd saj a dö krippär 
lärd si lexor: '»ni lesi sö e låt läsi dö 
tackor kuck upo jett bräda.» Bö o ö 
falla ärd att ånn las riktit, men dem 
kund int begripa war i all sin dar pöjt
jön add lärt si les rent pådevis. AA7en 
•dem wisstä, kund int ånn warken 
reckön upp wördi eld ståvå. Falla såg 
ini mi nöm ö do add ån botji —  uppnid. 
Dö kall’n wen död nå rett sad pöjtjön: 
»älliti dån falla, int ä desåmmå ur i 
öldi botji bara i les riktit.» Se slo falla

Ånn slet si, swettöst ö frös ö frös ä 
swettöst ö slet si . . .

upp botji senösti ö sad a pöjkåm: »Les 
lit jånä.» Pöjtjön tickt att e wa nögör 
sumör flugör ö swartomör dar ånn 
skuld leså å frågöd: »Ur skar i kunn 
ed dö i ånt lärt mi assint åv issu.»

Nu wart ä färnöm tä lär si kenswi 
wördi, ståvå, ledjijop ö lös rent. Skol
lexor klaröd ånn undå fär undå, fär 
ånn kund dem ajta ö dö ånn kåm dit ini 
botjön dar e wart stopp mi ajtales- 
nindjön wa innålesningskunsti avkla
rad’n. I skolåm djick ä bra ånöm men 
cd ånn wa sömön engöl sintöst mindör ö 
mindör. E flög nönsta. Summör sad: 
»Upi immiPn. I ed undli dö ånn fick 
jett slajkt ljot omegli fel sö jettor löng- 
fingri.» Men var e add kämi fro wisst 
int indjön riktit. Summör djissöd fro 
trullpackömå eld waturådåm, sömmör 
fro mjoköm skåjröm sö kugg fok ö sum
mor fro nidånettör, fro sjöva ljot- 
kallem.

Fingri wurt int seld fär löngo sö ånn 
dukäd nid öllt sö wa dar ånn djick ö 
stod. Dem dugd int lätt bli slajkt sö 
ellör fok eld falla ö munnå jegdä, läsi 
graslötjön, mårialötjön, winberi, sticköl- 
beri, eppli ö retär dö ånn trodd att 
indjön såg int ånn. Karamellär, pipår- 
kakor, wajtbullån ö suckörkakor uppo 
färselningsbordömå ajtä ö lit snus ir 
kaddjem innå distjön ini åndlingsbud’n 
wånt ä möjli fär fingrömå tä lättbli. 
Snus skuld dem a ur en leppön swajdii 
åw dä.

Jen göng dö ånn add we bört i jen 
ellör bi ö åndla, djick ånn djent emåt 
gåjnöm jett endjä ö köm o jett stellä 
dar e wa. mitji kolsengör, stera ö mindör 
ö mitji mi kol bö uppi ö i kåntömä o 
sengömå. —  A\7isäls pöjkä sö ment att 
estovi wa. retär. —  Löngfingri grapöd 
um slcst kol’n, rikta ö slet tast e wait 
jett litit föng kol mi retör. Föng to 
ånn ö kajt ö gämd si ini nögöm bösköm. 
Se rest ånn genå rot, men ånn tickt att
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SLÖJDEN ett viktigt ämne i skolan
På föranstaltande av Sveriges All

männa Folkskollärarförening kommer 
slöjdens dag att firas den 15 maj. Det 
kan ju tyckas, att vi snart skulle ha nog 
av olika slags »dagar». Att slöjden fått 
sin särskilda dag försvaras med, att det
ta ämne löper risk bli tillbakaträngt 
och åsidosatt i skolan, att något måste 
göras för att fästa allmänhetens blic
kar vid detsamma. En slöjdens dag fi
rad med slöjdutställningar här och där 
i landet, tidningsartiklar och propagan
daföredrag skulle, menar man, väcka 
intresse för detta skolämne och komma 
föräldrar, målsmän, skolstyrelsemed
lemmar och lärare att mer än förut inse 
vikten, betydelsen och fördelen av det
samma.

Orsa Skoltidning har med anledning 
av Slöjdens dag vänt sig till en del 
pappor och mammor för att höra deras 
mening om skolslöjden. Glädjande nog 
tyckas alla vara eniga om att detta äm
ne bör inta en förnämlig plats på skol
schemat. Det har varit red. omöjligt 
att hitta någon, som i detta fall haft en 
avvikande mening. Dessa torde själv
mant anmäla sig. Ordet är fritt i vår 
tidnings spalter.

Den första, som tillfrågas, är fru 
Anna Ohlsén, som har rik erfarenhet

o wa nästa fär löng ö smål. Dö ånn bet 
o wa roti wel börti tok fär stark. Mä 
ånn tuggöd kåm tårär ö int wild ä gö 
tä swegå. Men ånn swag ö mä ånn 
swag flög tugga nästa ir munnem ö mer 
figdä fro nedånettör. Ånn törköd tä- 
rär, strök si um munnöm ö snårt war 
ånn i full ordning jess’n. Roti wa fär 
ung tenkt ånn. Digrösra skuld i allt 
fall småkå fugöl ettör elend ånn wre 
ajti. Dö o wa rest bet ånn onå. Men 
nu wart ä stjuss åw mi öllt sö fånns 
jnnåfär, ö mer til slittnöd löst ö figd 
ödra. Ånn slet si, swettöst ö frös ö frös 
ö swettöst ö slet si sö e to fremsti någla 
bö o tåmmå ö fingrömå.

K ur’n wa färskretjlin men ånn öp 
fär löngfingrömå. Estovi wa boti. Ö ed 
sö bettör wa. kåm att. Kelingär sad 
jess’n a munnu: '»Ånn i just sömmön 
engöl.»

Låv.
Illustratör: Ernst Grandell.

J. B J Ö R C K S
S K O M A K E R 1  I  B O R N ,
rekommenderas i allmänhetens hågkomst. 
Ett starkt och välgjort arbete utlovas. 
OBS.! Nedsatta priser, reel behandling.

Tre av intervuj objekten:
fru Hedin, hr Orsén och fru Ohlsén.

av barns skolarbete, då hon själv haft 
både pojkar och flickor i skolan.

»Jag anser», säger fru Ohlsén, »att 
slöjden är ett mycket betydelsefullt 
skolämne. Den tid, som är anslagen åt 
slöjdundervisningen i skolan, d. v. s. 
fyra timmar i veckan, är tillräckligt, ty 
barnen måste ju ha tid för de övriga 
ämnena och för läxläsning. Nog kan 
det hända, att barnen d. v. s. flickorna 
skulle lära sig sy ändå —  pojkarna där- 
jemot skulle nog ytterst sällan utan sko
lans undervisning lära sig hantera såg 
och yxa —  men det skulle aldrig bli på 
samma sätt som i skolan. Yi i hemmen 
ha ju inte tid och framför allt inte tåla
mod att hålla på med barnen. Förres
ten blir barnens intresse mycket star
kare i skolan, där de få tävla med var
andra, och där de, som inte är så hän-' 
diga genom de bättre lottades exempel, 
ser att det går att åstadkomma t. o. m. 
ganska svåra- saker. Fast inte förstår 
jag, varför de ska sticka strumpor i 
slöjden. Det finns väl ingen nu för ti
den, som offrar tid på strumpstickning.»

'»För att återgå till barnens intresse 
för slöjdarbetet», säger fru Ohlsén, »så 
har jag sett åtskilliga prov på det. När 
flickorna varit sjuka och måst stanna 
hemma, från skolan, har det alltid varit 
så harmligt, därför att de »blivit efter 
på slöjden». Och en dag råkade jag 
säga, att det skulle vara bekvämt och 
bra att ha. en strykbräda. Efter någon 
tid kom en av pojkarna strålande av 
glädje hem med en strykbräda, som han 
själv gjort på slöjden. Så nog har 
jag sett goda. resultat av slöjdarbetet 
för att inte tala om den skaparglädje, 
det arbetet skänker barnen. Och den 
är kanske ändå mest värd», slutar fru 
Ohlsén.

Fru Betty Hedin, ordförande i den 
socialdemokratiska kvinnoklubben, har 
haft en hel rad flickor och pojkar i sko
lan och har en hel del synpunkter att 
komma med.

»Ingen kan väl påstå annat, än att 
barnen ha. en utomordentlig nytta av 
slöjdundervisningen», säger fru Hedin. 
»Både för flickor och pojkar är det nyt
tigt, ja, nödvändigt att kunna de enkla 
och praktiska saker, som de lära sig un
der slöjdlektionerna. Jag har själv för
sökt att lära flickorna sy och sticka, 
men det går ej så bra som i skolan.

Man har inte tålamod med dem, när de 
bär sig bakvänt åt.

Men barnen bli trötta av slöjdarbe
tet, och det beror på, att slöjdlektioner
na ligger utanför skolschemat på efter
middagarna. Barnen får dessa dagar 
gå i skolan 7 timmar, och sedan ska de 
läsa läxor. Jag anser, att eftermiddags- 
lektionerna är av ondo, men jag vill in
te, att slöjdlektionerna för den skull 
skall tas bort, utan dessa ska i stället 
flyttas till ordinarie skoltid, även om 
tid måste tagas från något annat ämne. 
De kunde ju låta bli att läsa så mycket 
psalmverser —  barnen ha ju inte sam
ma nytta av dessa som av att kunna sy 
och sticka. Inte är man gudsförnekare, 
fast man anser det», säger fru Hedin 
och fortsätter att berätta om olika ar
beten, som hennes barn utfört i slöjden. 
Detta för oss in på talet om slöjdmate
rialet som barnen här i Orsa med un
dantag av gossarna till största delen 
själva få bekosta. Jag frågar fru He
din, vad hon anser om den anordningen.

»Jo, nog offrar man gärna den slan
ten, slöjdmaterialet kostar, för att bar
nen ska få lära sig», svarar fru Hedin. 
»Något ska man väl också göra för sina 
barn, i synnerhet när det gäller en sak 
av så stor betydelse.»

Och med det skiljas vi åt.
Från frisörmästare Ossian Mor a anis 

erhåller intervjuaren skriftligt svar på 
sin förfrågan angående hans åsikt i da
gens fråga:

»Jag anser», skriver han, »att slöj
den i hög grad uppövar såväl gossarnas 
som flickornas iakttagelseförmåga och 
händighet och försvarar den väl sin giv
na plats på arbetsschemat. Dessutom 
äro barnen mycket förtjusta, i och glada 
åt slöjdarbetet.»

Anders Liss möter jag på hans dag
liga cykelpromenad mellan Holen och 
Kyrkbyn. Jag tvingar honom att hop
pa av cykeln helt enkelt genom att inte 
åka ur vägen, och innan han hunnit ta
la om, att det förargat honom, störtar 
jag honom in i den allvarliga diskussio
nen om skolslöjden. Och han glömmer 
sin förargelse och ler gott och säger, 
att han alltid ansett, att slöjdundervis
ningen haft stor betydelse. »Men när 
jag gick i skolan hade vi slöjd en hel 
skoldag i sträck, och det vore nog bra,

ERIK ANDERSSON
U t f ö r  ENKASSO UPPDRAG  
Förrättar BOUPPTECKNINGAR och 

AR VS KIF TE N.
Ombud för Stockholms, 'Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar.
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om det kunde bli så igen. Det blev 
mycket större oeh bättre resultat av 
slöjdarbetet då —  jag minns en pojke, 
som t. o. m. hann med att göra en spe
gel med fina sniderier.»

Mer säger inte herr Liss. Han läng
tar hem till barn och blomma och mid
dagsmat.

I Orsbleck uppsöker jag kommunal
fullmäktigen Orsén, och han blir riktigt 
vältalig, när det blir tal om skolslöjden.

»Det skulle vara mycket mera prak
tiskt arbete i skolan», säger han. »Att 
staten dragit in en del av slöjdanslaget 
få vi hoppas är en tillfällig, åtgärd. Och 
om så inte är fallet, så kunde väl Orsa 
kommun av egna medel lägga dit så 
mycket, att det. åtminstone inte bleve 
tillbakagång vad beträffar slöjdunder
visningen. Jag menar visst inte när 
jag säger, att det bör vara mera prak
tiskt arbete, att tiden skall tagas från 
andra ämnen. Nej, men barnen kan få 
flera eftermiddagslektioner i slöjd, än 
de nu ha.'»

»Men blir de inte trötta då?» kom
mer min fråga.

»Inte ett spår», blir det ögonblickliga 
svaret, '»barnen är så roade av slöjd
arbetet, och bara deras intresse håller 
tröttheten på avstånd. F. ö. är ju 
slöjdarbetet så olika skolans övriga ar
bete, och själva omväxlingen piggar upp 
barnen.»

Jag tänker för mej själv, att Orsén i 
Orsbleck är en riktig pedagog. Vi fort
sätta samtalet och jag frågar, om han 
då inte tror, att pojkarna och flickorna, 
när nu detta stora intresse finns, på 
egen hand eller i hemmen skulle lära sig 
dessa saker.

»En mycket liten del av dem», säger 
han. »Så snart skolan är slut, måste ju 
de flesta barn i förvärvsarbete, och då 
ha de varken tid eller lust att vare sig 
sy eller snickra om de inte lärt sig i 
skolan så mycket, att de våga försöka på 
egen hand. Nu lär de sig i skolan att 
göra en hel del nyttiga saker. Och det 
viktigaste av allt, jag tänker då mest 
på pojkarna, är, att de lär sig vad verk
tygen heter, och hur de ska hantera 
dem. Och det är viktigt, det, för dem, 
som är beroende av sitt eget arbete.1»

Alla som yttrat sina. åsikter i frågan 
om slöjdundervisningen, ha, som synes, 
vittnat om sin tro på, att detta ämne 
har sin stora betydelse för barnen. Helt 
naturligt måste åsikterna divergera om 
hur och när slöjdarbetet skall ske. Men 
i dessa fall skall det väl ej vara svårt 
att uppnå enighet, då utgångspunkten 
—  tron på slöjden som ett av skolans 
viktiga ämnen — är gemensam.

Lisa Lorentz.

FirmaPallinsDiversehandel
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.

Skolnytt
Laga syn

fear hållits i Nedeuberga folkskola. I an
ledning därav 'beslöt skolstyrelsen vid sitt 
sammanträde i april att låta verkställa de 
reparationer, som vid synen ansetts er
forderliga.

Orsa skolors idrottsförening
liar av skolstyrelsen erhållit ett begfirt 

anslag av 50 kronor.

Slöjdens dag
firas ipå många .platser i vårt land den 

15 maj. En skrivelse om, hur denna dag 
lämpligen borde anordnas, förelåg vid skol
styrelsens senaste sammanträde men föran
ledde ingen åtgärd.

Kungl. skolöverstyrelsens
skrivelse om vilka läro- och läseböcker, 

som användas i distriktet, fick A. Monte- 
lius i uppdrag att besvara.

De s. k. synemännen
har fått i uppdrag att varje år besiktiga 

samtliga skollokaler, lärarebostäder, uthus, 
lekplatser m. m.

I korthet.
Ett friluftsläger

för barn, tillhörande I.O.ö.Tus ungdoms- 
loger i Dalarna-, kommer att ordnas i Orsa 
under tiden 30 juni—8 juli. Bestyrelsen 
räknar med väl 200 barn från olika delar 
av landskapet. 'Lägerplatsen blir strax in
till badstranden.

Vederbörande
har inte tänkt mycket på turisterna, när 

de satte upp vägvisarna, som nu i gult 
och svart pryder nästan alla vägskäl. Vi 
har en verkligt Iförnämlig turistväg i Orsa: 
Kallmora—Aberga—iStackmora ■—• Kyrkbyn 
eller vidare från Stackmora genom Slättberg 
och Stenberg till Lindänget. Anta nu att det 
kommer en bil från främmande ort, t. ex. 
från Edsbyn. Den ska till ” samhället”  
men passagerarna vill också se något av 
Orsa. Den grandiosa utsikten från Skatt- 
ungbyn får de se — någon Vägvisare, som 
leder dem förbi där finns det ännu inte. 
Men så .kommer de till vägskälet vid Kall- 
mora. Då har de två möjligheter: Orsa 
eller Lindänget. Ja, hur ska då en karl, 
som inte tittat så noga på kartan, ibete sig ? 
Lindänget, Lindänget — nej, dit ska vi 
inte! Alltså åker de till Orsa — den 
” nedre”  vägen. De tjäna kanske någon 
deciliter Ibensin men gå miste om ett det 
prakfnllaste panorama över skog, bygd och 
sjö, som gärna kan tänkas.

Likadant är det iför resande från Mora. 
I Lindänget upplyses de om att det är 14

km. till Kallmora. Står det inte någon 
vänlig människa i närheten och talar om, 
att de den vägen kan komina till Aberga 
oöh Skattungbyn, ja, så får de också fara 
en tråkigare väg genom socknen. Och 
samma är 'förhållandet, när de ska fara ut 
från samhället.

Ja, men det är inte turisterna vi ska 
tänka på. Vilka då då? Nog vet väl 
orsaborna i allmänhet vart vägarna leda 
ulan dessa tavlor. När lagen föreskriver 
likadana vägvisare överallt, så har veder
börande alldeles säkert tänkt på de lång
väga resande. — Enda nyttan 'för de in
födda är väl km.-talet på vägvisarna. Det 
utesluter många diskussioner.

Orsa har så många pampiga utsikter och 
vackra vägar att visa främlingarna, som 
söker sig hit, att vi bör vara måna om att 
framhålla dem för våra gäster. Och då bor
de inte de gamla beteckningarna för vä
garna genom socknen ha fått dominera.

X.

F örsta-majmötet
— SAF-ikretsens iförstås — förklarades 

öppnat av .folkskollär. E. Keding. Kyrk
salen var verkligen stilig efter reparationen.

Kretsens ärenden: Räkneboksfrågan
bordlädes ånyo. Läroboksfrågan för små
skolan tog ett steg 'framåt: beslöts ingå
till skolstyrelsen med begäran om att få an
vända ” Steg för steg”  som lärobok istäl
let för nuvarande. Beslöts också att hos 
skolstyrelsen begära en karta i skalan 
1: 25.000 omfattande socknens centrala de
lar.

Kafferast: Brandts som vanligt. Solo
sång av folkskollär. Anberg, Vattnäs. Trev
ligt samkväm i vårsolens glans.

Föredrag: Förre läraren i Hornberga, 
nuvarande folkskolinspektören i Falun, dr 
Yngve Norinder, talade om rättstavnings- 
frågan. Närmast en redogörelse för de un
dersökningar om ordifrekvens o. d., som dr 
Carita Hassle-Göransson utfört. Därjämte 
praktiska anvisningar o. råd i denna vik
tiga del av modersmålsundervisningen.

Avtackning av allesammans skötte Ke
ding om på vanligt, glansfullt sätt. Var
efter en del gjorde affärer och andra gick 
för att höra jordbruksministern.

Fortsättningen på klockare Erikssons 
minnen är överstående denna gång. Men 
det inflyter i nästa nummer, som utkom
mer 1 oktober.

Husmödrar!
BAKA OCH KOKA E LEKTRISKT.

Tag del av våra förmånliga 
taxor. Vi stå gärna till 
tjänst med alla upplysningar

M O R A
Telefoner 390 —  391.
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En skrivelse 
från 1879.

Vid rivning av en köks-spismur hos hem
mansägaren Hans Elfner i Kyrkbyn hitta
des nyligen längst ,ned ett kuvert, på vil
ket det stod: Tag oeh läs! Det befanns 
innehålla nedan avtryckta rader, skrivna 
av organisten Erik Eriksson, som ditlagt 
konvolutet vid byggandet av spismuren och 
avsett att giva en bild av förhållandena 
vid den tiden i'socknen.

Kanske minnen från svunna tider kan 
hittas på fler ställen i socknen, och det kan 
vara skäl att aktgiva på dylikt vid .rivan
det av gamla murar.

Orsa Skolgård d. 15 Augusti 1879.
Psalmen 90.

Till dig, som i en framtid finner det
ta, vill jag säga följande. —  För när
varande bo omkring 5000 personer i 
Orsa med Skattunge kapell. Prester i 
Orsa äro två, nämligen Sernander, kyr
koherde, och Abenius, komminister. Den 
förste folkskolläraren i socknen var 
Grape, som år 1874 flyttade till Mora, 
hvarest han blef handlande, förnämli
gast med böcker. År 1875 den 1 ja
nuari tillträdde jag folkskollärarebe
fattningen. härstädes. I fjol, då orgel 
byggdes i kyrkan, blef jag äfven anta
gen som organist. Min lön för begge 
dessa befattningar är omkring 1200 
kronor. ■— I religiöst afseende är folket 
inom socknen mycket splittradt. Här 
finnas lutheraner, baptister och meto
dister, som alla hafva egna samlingshus, 
af hvilka de först nämndas denna som
mar är under byggnad här midt emot, 
på andra sidan landsvägen. Högst få 
gå i kyrkan och höra prestema, som af 
flertalet icke. clet ringaste äro omtyckta. 
I Skattungbyn finnnes ännu ingen 
prest. Folkskolehuset här strax intill 
färdigbyggdes år 1876, då jag på hös
ten, i November, flyttade dit med min 
familj. —  I dessa dagar är fråga om att' 
inleda Storån i Lillån, på det att ång-

För examen:
SKOR
GOLFBYXOR 
SKJORTOR 
TYGER för byxor och 
klänningar.

SPECIALAVDELNINGEN.

B Ö  C  K  E R.
Bokförlaget Natur och 

-----------------------------------------------  Kultur. ---------------------------- — — —

har påbörjat en ny serie barnböcker till de 
många som redan finnas. Denna nya serie 
kallas helt enkelt ” BARNENS BÖCKER” , 
cch dessa böcker öro avsedda att läsas såväl 
i hem som skola. Det är alltså meningen, 
att de utom att vara- underhållande också 
skola giva nyttiga lärdomar. Hittills ha 
fyra volymer utkommit.

Den första av dessa är J. L. Brisleys 
” KÄNNER DU MILDY-MiOLLY” . Den är 
översatt från engelskan av Milly Jungmar- 
ker. Boken är avsedd för riktigt- små .flic
kor, sju- och åttaåringar. Boken är inte 
spännande och knappast v.ad varken barn 
eller vuxna menar med en rolig -bok. Men 
alla mammor kunna sätta upp Milly-Molly 
som exempel för sina flickor — jag är 
bara rädd, att småflickorna fort nog skola 
tröttna på den alltför exemplariska Milly- 
Molly.

Boken är illustrerad med teckningar, 
vilka delvis se ut att- vara gjorda av Milly- 
Molly själv. Det roligaste med ” Känner 
du Milly-Molly”  är arbetsövningarna i slu
tet av boken. Dessa vilja -förmå de -små 
läsarna att -själva åstadkomma en bok lik
nande ” Känner du Milly-Molly” . Säkert 
kan också mången ” tråkig”  stund förgyllas 
upp med den sysselsättningen.

E. P. Lattimores bok ’ ’ JERRY OCH 
TEMPELSKATTEN”  skildrar fyra ameri
kanska barns liv ute i Kina. Det är också 
en bok om små barn, men till skillnad från 
boken om Milly Molly kan Jerry och tem
pelskatten läsas med nöje av barn i alla 
åldrar. Och t. o. m. av vuxna. Författar- 
ririnan har förmått att göra boken spännan
de genom berättelsen om den bortstulna 
” prisan” . Riktigt trevliga -glimtar av kine
siskt liv -ger också boken; vi möta både 
kulis, richshawsmän, handelsmän, studenter 
och soldater. Författarinnan har lyckats 
att på ett enkelt sätt berätta rätt mycket 
om det svårbegripliga Kina. De många och 
goda illustrationerna berätta också en hel 
del.

Erika Manns bok ” STOFFEL TJUV- 
FLYGER” (översatt från tyskan av Milly 
Jungmarker) vänder sig till något äldre

båtarne måtte kunna gå upp till Lillås- 
bron. Hittills har ångbåten »Mora» 
gått endast till sjöstranden utanför 
garfvaren Sundbergs. En jernväg är 
utstakad från Kyrkbyn till Furudals 
bruk och äfven upphuggen, men torde 
dock aldrig komma att byggas. Deremot 
har undersökning skett för en bana mel
lan Kristiania i Norge och Söderhamn. 
Kanhända kommer denna att byggas i 
framtiden. —  Telegraf finnes upp till 
Mora. —  På Siljan går ångaren »Gustaf 
Wasa» hvarje dag. —  Efter storskif
tet, som afslutades här i socknen för ett 
par år sedan, hafva flertalet gårdar 
blifvit utflyttade från den egentliga 
Kyrkbyn, d. v. s. byn vester om kyrkan. 
Orsa Handels-Aktiebolags lokal har i 
sommar varit under byggnad; likaså 
handlanden Petersons och Käckens i 
Trunna byggningar. —  Min hustru är 
född 1844 vid Stackmora qvarn och 
dotter till mjölnaren Sundström. Våra 
barn: Adina, Frida och Emil. Den
siste är född 1875.

Tecknar E. Eriksson.

Snart här det av till fäbodarna igen.

barn än de båda föregående böckerna. Det 
är en kort historia o-m en duktig liten 
pojke, som vågar sig ut på ett farligt även
tyr för att hjälpa sina föräldrar. Det är 
en fora bok med -ett ämne — flygning, t. 
o. m. tjuvflygning — som bör intressera 
all nutidsungdom. Och hjälten i boken är 
så framställd, att han gott duger till ideal 
föi våra pojkar.

Boken år trevligt illustrerad och bra 
■skriven, fastän författarinnan ibland låter 
den 10-årige hjälten -svänga sig med alltför 
fullvuxna talesätt. Han säger t. ex. på 
ett ställe: ” Det går ej an, att jag tar din 
skatt och kastar den ut i d e t  o v i s s a . ”  

Den bästa av de hittills utkomna böc
kerna i denna serie är den norska författa
rinnan Ive Toies bok ” EN LITEN RA.O- 
KARUNGE” (över-satt av Marie-Louise 
-Gagner). Ive Toje skriver om sin lilla 
hjältinna på ett -sätt, söm borde komma alla 
små flickor, som läsa. hoken, att gråta med 
henne, skratta med henne ooh lida med 
henne. Den är medryckande skriven ooh 
innehåller mycket på de alltför få sidorna. 
Det är en bok om en riktigt naturlig liten 
flickunge, och säkert komma många 12- och 
13-åringar, som redan tycka det är svårt 
att ha roligt på ett naturligt sätt, att ge
nom bekantskapen med Ive Tojes ra-ckar- 
unge lära sig det igen.

På Natur och Kulturs förlag.
Serien ” Barnens böcker”  :
J . L. Brisley: Känner du Milly-
Molly.
E. F. Lattiinore: Jerry och tem
pelskatten.
Erika Mann; Stoffel Tjuvflyger.
Ive Toje: En liten raokarun-ge.
Pris pr volym 2 : — ; inb. 2 :60

L. L.

En förstån d i g  flicka
tänker alltid på sin hårvård. 
Är ni förståndig så vänd 
er i dylika frågor till

Anna Ericsons 
Damfrisering

O R S A .
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ORSA SKOLTIDNING.

Skolträdgården 
och biologi- 
undervisningen 
i folkskolan

L O R E N T Z

b o l i n '

(Forts. fr. för eg. n :r).
En annan avdelning kan ägnas vår

växterna. Dessa borde icke behandlas 
så i undervisningen, som ännu mången
städes är fallet. Får t. ex. en elev i 
uppdrag att ta med sig till skolan de 
växter, som skola genomgås, medför 
detta ofta en vandalism, som är föga 
önskvärd. Gäller det t. ex. sälgen, 
blir följden gärna ett skövlande av 
buskarna längs vägkanternas dessa bus
kar, som annars skulle glädja oss med 
sina lysande, gula hängen i de tidiga 
vårdagarna, då det ännu är ont om 
blommor. Ändå värre är det, om lek
tionen gäller blåsippan i trakter, där 
denna är sällsynt. Utrotning kan bli 
följden, ty naturligtvis skall man i över
ensstämmelse med de förutfattade me
ningarna om biologiundervisningen ha 
med rötterna. Vad nu detta skall tjäna 
till, har åtminstone undertecknad alltid 
haft svårt att förstå. Yill man studera 
rötter, kan man hålla sig till ogräsen, 
så blir man av med dem på samma gång. 
Och vill man nödvändigt demonstrera 
övervintringsförhållandena på sådana 
vårväxter som blåsippa, vitsippa, vår
lök o. s. v., så kan det räcka med att 
man på växtplatsen under en exkursion 
tar upp en, endast en, planta och låter 
barnen undersöka den. Vårväxterna 
skola icke studeras i klassrummet utan i 
det fria, och då kommer åter skolträd
gården till sin rätt. Där skall man plan
tera in dem och skänka dem en fristad 
undan den tanklösa förföljelsen. Så 
kommer skolan att bidraga till deras 
räddande i stället för deras utrotande.

En lektion över sälgen t. ex. bör en
ligt undertecknads mening helst gå så 
till, att man i början av en timme går ut 
i skolträdgården och tittar på ett par 
sälgbuskar i blom. Man lägger märae 
till den surrande och brummande mäng
den av honungssökande insekter, under
söker därpå han- och honhängena litet 
närmare och lägger märke till ståndar
na och pistillerna samt honungskörtlar- 
na. Vill man så ha. en lektion i klass

K o n firm an d ko rt 
Psalm böcker 
M  ors-D ags-kort

A.-B. BRÖD.
Stor sortering. 

OLSÉNS BO KH AND EL.

C**'.'’-1 »iiW
Studier i botaniska avdelningen av en skolträdgård.

rummet, tar man med sig så många 
hängen, att det räcker med högst ett 
halvt åt varje elev. På samma sätt kan 
man förfara med alen, som man också 
kan plantera i trädgården. Därigenom 
får man så riklig tillgång till material, 
att man ej behöver hemfalla åt någon 
vandalism. Man skall inte tro, att man 
ej kan plantera al och sälg annat än i 
närheten av vatten. De äro icke så ford- 
ringsfulla i detta avseende.

Det är lämpligt att placera vårväx
terna i något hörn av trädgården, och i 
samband därmed passar det alldeles ut
märkt att plantera en grupp sådana 
träd och buskar, som saknas på platsen 
men som ändå kunna växa i trakten. I

Vårarbete i skolträdgården.

många trakter av mellersta och norra 
Sverige är detta fallet med sådataa for 
stora delar av vårt land karakteristiska 
träd som ek, lind, lönn, ask, bok, häst
kastanj, hassel, bergtall, lärkträd m. fl. 
I södra Sverige gäller det för valnöt, 
robinia eller falsk akacia, äkta kastanj 
(upp till Södermanland), vinranka, per
sika, platan m. fl. Både av denna av
delning och av kulturväxtavdelningen 
kommer geografiundervisiiingen att ha 
god hjälp, när det gäller att åskådlig
göra ett främmande landskaps eller ett 
främmande lands växtvärld.

Enligt undervisningsplanen skall i 
5 :e klassen någon uppmärksamhet äg
nas åt de vanligaste växtfamiljerna. Om 
man vill, kan man låta skolträdgården 
tillmötesgå även detta krav och i en av
delning ta. med representanter för de

växtfamiljer man i största korthet tän
ker behandla, t. ex. korgblomstriga, ärt
växter, rosväxter, korsblomstriga, flock- 
blomstriga, gräsväxter eller andra.

En avdelning kan man ägna åt kläng- 
växter, och dessutom bör man inte för
summa att ta med några växter, som in
te ha någon annan uppgift att fylla än 
att glädja oss med sin skönhet, ty när 
allt kommer omkring, är det just den 
glädje naturen förmår skänka oss, som 
vi vilja komma åt med vår biologiun
dervisning.

Skolträdgården skall bjuda veder
kvickelse och vila. Den. skall utgöra ett 
föredöme för hela trakten. Hos elever
na skall den väcka en åstundan att få 
något liknande till stånd hemma hos 
dem själva, men icke endast hos dem utan 
hos var och en, som går vägen förbi. 
Ifrån skolans trädgård skola, de bära 
mod sig impulser till egna trädgårdsan
läggningar. Och från dessa, impulser 
skall växa ut ett omskapande av hela 
trakten: lysande blommor kring gårdar
na, skuggande träd längs vägarna, vård
träd vid hemmen. En gång i tiden var 
det klostren, som voro bärare av träd- 
gårdsidén. Från munkarnas örtagårdar 
stamma de vackra gamla blommor, som 
vi nu kalla bondblommor, och många av 
våra grönsaksväxter, och från deras 
fruktträdgårdar spridde sig de förädla
de fruktträden vida ut över landet. I 
våra dagar skall skolan överta denna 
roll.

För överskådlighetens skull göres här 
en sammanfattning av. de olika avdel
ningar och växter, som kunna förekom
ma i skolträdgården.

1) För 4:e klassens blomundersök
ningar : Lejongap, vitsenap, ärta, sol- 

(Forts, å sid. 14.)

K o n firm an d er och 
R ea l e  xa m in  ander !

Föreviga Edra högtidsdagar med ett 
vackert porträtt taget hos 

T E G M A N S  
Beställ i god tid. Telefon 93.
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F r å n  
s k o l b ä n k e n

Ja, nu är det vår igen, och att alla 
skolbarn är glada åt våren, det syns 
bland annat på barnbidragen till det 
här tidningsnumret. Ni har verkligen 
hjälpt till att göra skoltidningen 
till ett riktigt våmummer med edra gla
da uppsatser och dikter. Och som ni 
ser, har ett par flickor till och med för
sökt sig på att skriva filmmanuskript. 
För övrigt finns det så många trevliga 
uppsatser, som inte rymdes i tidningen 
den här gången heller, fastän vi ha fått 
en hel sida till för barnbidragen i det 
här numret. Ska vi kanske ta och göra

Men på en plan vid skolans knut 
kulspels-intresset tagit slut, 
och där man spelar vippa.
De springa då att pinnen ta; 
om man tar lyra är det bra, 
då blir poängen liögre.

en bok av edra uppsatser, när aldrig 
platsen i tidningen tycks räcka till? 
Som ni ser, har småskolans barn varit 
riktigt duktiga den här gången, så duk
tiga, så de får sin egen rubrik till och 
med.

Så var det priset. Sist vanns det av 
Bengt Granholm i Kårgärde, och han 
fick en bra bok, som heter »Myr-Lasse». 
Den här gången har vi beslutat dela ut 
två pris, ett för den bästa dikten och ett 
för den bästa uppsatsen. Gudrun Järnek 
får diktpriset oeh Erik Borén uppsats
priset. Så småningom får de alltså var

Men det finns flera lekar än, 
och av dem haghoppning är den 
som lekes av de mindre.
Man hoppar då uppå ett ben 
och sparkar till en liten sten. 
Ibland man glasbit kastar.

sitt innehållsrikt paket från redaktionen.
Och nu blir det snart sommarlov. 

Red. hoppas, att alla skolbarn i Orsa får 
uppleva en glad och rolig sommar och 
kommer tillbaka till skolan i höst lad
dade med erfarenheter, som vi sedan får 
ita- del av genom nya skoltidningsupp- 
satser.

Glad sommar alltså och tack för sam
arbetet den här terminen! Red.

De minsta leka på så sätt: 
de tunnband ta och rulla det 
med tillhjälp av en pinne.
Ja, våren det är barnens tid, 
men även vuxna glädjas vid 
att se, hur barnen fröjdas.

G u d r u n  J ä r n e k .
FÅGELLIV PÅ VÅREN.

Det var vår, och småfåglarna hade re
dan kommit. Ett svalpar satt uppe i ett 
träd och kvittrade. De resonerade om, 
var de skulle bygga bo. ^ill sist be
stämde de, att de skulle bygga det un
der takåsen på gården bredvid. De bör
jade så att bygga, oeh snart var boet 
färdigt. Svalmor lade sig då att ruva 
på äggen. Det blev rätt långsamt för 
henne, men svalfar gjorde' allt för att 
roa henne. Till slut kommo dock sex 
små näpna fågelungar fram ur äggen. 
Då blev det en glädje utan like. Sval
far flög omkring hela dagarna för att 
leta mat åt dem, ty de voro inte litet 
glupska.

Så blevo de så gamla, att de skulle 
lära sig att flyga. De fingo lektioner 
var dag av svalmor. När både svalfar 
och svalmor voro borta, måste de vara

Våren ä r  kom m en
Ni behöver nya skor, välj dem i vår rik- 
Tialtrga sortering av nyheter till platsens 

lägsta priser.
SEGERS SKOAFFÄR.

Telefon Orsa 232.
Tre Torn sommarskor redan inkomna.

VÅRENS LEKAR.

Nu kommer vår, och sol och ljus 
upplyser stadens gråa hus 
och lantbyns trevna gårdar. 
Emellan husen synas då 
små barnen uti grupp&r stå.
De börjat spela kula.

Men uti skogen barnen gå 
med korg att plocka sippor blå 
och tussilago gula.
Och snart gå barnen åter dit 
att ta den sippa, som är vit 
och lyser dem till mötes.
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kvar i boet, ty de voro icke nog säkra i 
flygkonsten ännu.

En dag, när svalparet kom hem med 
mat, var det bara fem ungar i boet. De 
undrade så, vart den sjätte tagit vägen. 
Svalmor var så ledsen, att hon ingenting 
kunde äta. Då hördes ett jämmerligt 
ljud. från krusbärsbusken. Svalparet 
flög dit. Där låg den sjätte ungen med 
bruten vinge. Just då kom drängen 
Per och gick förbi dem. Sv.almor flög 
fram till honom och såg så bedjande på 
honom. Då såg Per svalungen. Han 
tog upp den och vred vingen tillrätta. 
Svalungen kved av smärta. Sedan flög 
svalparet före och visade vägen till boet. 
Per tog då en stege och klättrade upp 
med ungen. Då blevo svalorna så gla
da, att dé flögo runt Per liksom för att 
visa sin tacksamhet. Sedan svalungen 
kommit till boet igen, lovade han, att 
han aldrig mer skulle försöka flyga ut 
ur boet olovandes. Men till' straff för 
sin olydnad fick han ligga i tre dagar
med bruten vinge. ... 7 ,Tyra Ohlsen.

E n  v å r  f i l m:
POJKEN SOM INTE VILLE  HA  

BLOMMOR.
Personer: Pojkarna Arne och Per 

samt Arnes mor.
Arne går till Per. Arne knackar.
Per: »Stig in! Nej, men hej på dej! 

Det var längesen jag såg dej sist.»
Arne: »Ja, det är det. Mor sa, att 

jag skulle gå bort och ta en bukett 
med blåsippor. Då gick jag hit till dej, 
ty här finns det väl många, blåsippsstäl- 
len, som du vet om.»

P er: (»Nog vet jag väl om något, men 
jag vet inte om blåsipporna har kommit 
fram ännu.»

A rne: »Vet du inte om blåsipporna 
liar kommit fram? Jo, de har då kom
mit fram för längesen.»

P er: »Vad ska du med blåsippor? Det 
är väl ingenting att ha.»1

■Arne.: »Py dej, tycker du inte om blå
sippor?»

Per: »Nej, det gör jag inte!»
Arne: »Ja, men du kan väl följa med 

mej ?»
Per: »Ja, det kan jag väl göra.» (De 

går.)
Arne: »Vart ska vi gå?»
Per: :»Vi går till Lovaränget.»
Arne: »Ja, det kan vi göra. (De går 

dit.) Brukar det vara mycket blommor 
där?»

Per: »Det är så längesen jag var
dit, så jag vet det inte.'» (Nu äro de 
där.)

Arne: »Jo, det.finns visst blåsippor

K o n  f i r m a  ti  o n s k o r t
realiseras1

Konfirmationsvisitkort med tryck.

Beckmans Tryc k eri- & Pappershandel

här. Ska du inte plocka några du? De 
är så vackra och lukta så gott.»

Per: »Jag kan väl plocka nåra.» (Tar 
en blomma och tittar på den.)

A rne: »Du är då nästan för lat att 
plocka.» (Arne har en stor bukett.)

. Per (har någon enda blomma) : »Nu 
går vi hem.»

Arne: »Skall du inte plocka några 
mer blommor du?»

Per: »Det här räcker väl.»
Arne: »Eftersom du inte vill vara här 

längre, så går vi väl då.»
P er: »De här blommorna vill jag inte 

ha.» (Kastar dem på vägen.)
Arne: »Py skäms på dej! Pår jag 

dem då?»
Per: »Ja, ta dem du!»
Arne (tar upp blommorna) : ■»Aldrig 

mer vill jag följa dej bort och plocka 
blommor.»

Per: »Du slipper!» (Går hem.)
Arne (går också hem) : »Kan mor tän

ka sej, Per kastade bort blommorna.»
Mor: »Det var då styggt gjort av ho

nom.»
Aina Engström och Mimmi Erkapers.

EN FOTBOLLSMATCH.
En gång voro vi pojkar till Kvarn- 

berg och sparkade boll. Det var en sön
dag. Mamma gjorde i ordning en smör
gås åt mig, som jag skulle ta. med. Se
dan gåvo vi oss i väg. På ditvägen 
gingo vi på sidan av vägen och åto hal
lon. När vi kommo fram, köpte vi oss 
var sin flaska lemonad.

Det var ett fotbollslag från Rosen
torp, ett från Kvarnberg och ett från 
Älvho. Vi voro där länge och väntade 
innan de från Älvho kommo. De höllo 
på att sparka i en timme. Det var älv- 
hoingarna som vunno. När de hade spar
kat färdigt, åto vi upp våra smörgåsar. 
Sedan foro vi hem.

Arne Ilåkanson. 
VÅRENS BUDBÄRARE.

Pörst kommer staren, fast snön ligger 
kvar.-

Så kommer lärkan, när ängen blir bar; 
och slår sin drill högt uppe i sky, 
när klarnande morgon börjar gry.
En .kväll hörs taltrasten sjunga och 

drilla,
när solen sjunker så fridsamt och stilla. 
På gården trippar sädesärlan så nätt, 
tar sig en fluga och vippar med sin 

stjärt.
Och alla de sjunga samma sång:
»Tänk att våren kom än en gång!»
Blåsippan blå som himmelen är, 
tussilago gul som solen sig klär.
Och alla som kommit med våren sjunga, 
när båtarna ut på vågorna gunga.

Margareta Tysklind.

HERRSKAPET BLÅSIPPA HAR  
KALAS.

»Det var ett förfärligt liv det är hos 
herrskapet Blåsippa», sade unge herr 
Stare åt fröken Vitsippa, när han flög 
förbi. »Ja, de ska ha storkalas i kväll», 
sade fröken Vitsippa. »Jaså», sade unge 
herr Stare och flög sin väg.

Det var kväll, och allt var färdigt och 
iordningställt hos familjen Blåsippa, 
och den väntade nu bara på de främ
mande.

Rätt som det var, knackade det på 
dörren, och pappa. Blåsippa sprang och 
öppnade. Det var familjen Tussilago, 
som kom. Pappa Blåsippa hjälpte alla 
av med ytterkläderna och visade dem 
sedan vägen till stora rummet, där det 
stod ett stort bord med björkknoppsbul- 
lar, äkta vårvattenssaft och en stor tår
ta. Nu knackade det på dörren ännu 
en gång. Det var familjen Vitsippa, 
som kom.

Snart fingo alla sätta sig till bords, 
och fru Blåsippa serverade saften. När 
unge herr Tussilago såg den stora tår
tan, stack han handen i den och skulle 
ta den. Då stänkte grädden ut över he
la bordet, så att en del fingo saft med 
{grädde i. Då sade de andra, att han 
inte fick sitta vid bordet längre utan de 
knuffade in honom i en skrubb, där han 
fick stå, medan de andra drucko saft. 
Och herr Vitsippa åt, så att det inte var 
något kvar på faten.

När de druckit färdigt, lekte barnen 
kurragömma, och då fick också unge 
herr Tussilago vara med. När han 
skulle gömma sig, klättrade han upp till 
taket, där han satte sig på en bräda. Och 
där satt han ända tills de skulle gå hem. 
De andra sågo honom ej, för de hade 
ätit så de orkade inte titta opp.

Olle Keding.

DEN UNDERBARA BLOMMAN.
Det var en gång en mycket gammal 

gumma, som hade mycket fina blommor, 
och hon tyckte så mycket om dem alli
hop utom en enda. Själv tyckte också 
blomman, att hon var så ful, så hon 
ville inte titta på de andra. De övriga 
blommorna voro så stolta över att de 
fått beröm, så de ville inte tala med 
henne. En dag fick den gamla gum
man se, att den lilla blomman såg så 
vissnad ut. Då tänkte hon: »Hon kan
ske behöver lite vatten.» Så gick hon 
efter den lilla vattenkannan och slog li
tet vatten i den. Sedan gav hon blom
man vattnet. Men inte blev blomman 
något friskare för det. Nu blev gum
man så ledsen, så hon närapå började

B yggnadssnicke rie r
av prima ångtorkat trä köper Ni 
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gråta. Men så tänkte hon: »Jag’ vill för
söka få henne lika rak och stolt som de 
andra.»

Men så fick hon höra en svag röst 
säga: »Jag är så ledsen, för jag är så 
ful.» »Du är inte alls ful», sade den 
gamla gumman. »Den, sopa bär ödmjuk
hetens klädnad, är alltid vacker.1»

Då lyste den lilla blomman upp och 
var så glad. Sen den dagen behövde 
aldrig den blomman vara ledsen mera.

Alice Westin.
■- ■

VÅREN KOMMER.
Nu är våren kommen 
upp till den kalla Nord, 
och nu börjar tjälen 
gå ur den frusna jord.

Bäckarna brusa, 
snön smälter bort, 
och sommarn den ljusa 
är här inom kort.

Flyttfåglarna komma 
parvis efter varann, 
innan vi hunnit tänka, 
att våren är sann.

Staren han drillar 
en sång i sitt träd 
och flickan den lilla 
sjunger så späd.

Backen den lyser 
så härlig, så grön, 
och skogen därborta 
den doftar så skön.

Barnen de plocka små 
sippor därborta i byn 
och lärkorna svinga sig 
upp mot den blåa skyn.

På gården därborta, där bonden bor, 
det putsas och fejas och rårna alla kor, 
ty nu har våren kommit, 
och snart står den i fullt flor.

Margit Borbos.

OM VÅREN.
Nu är våren här igen. Det börjar 

grönska på ängar och i backar. Häst
hovar, snusblommor, blåsippor och vit
sippor börja sticka upp sina vackra hu
vuden ur den grönskande jorden. De 
vilja visa sin skönhet de också. Fåg
larna sitta högst uppe i något träd el
ler på telefontrådarna och sjunga om 
den glada våren. Gräset ligger som en 
grön slöja över hela jorden. Lärkorna 
slå sina drillar högt uppe i skyn. Snart

< s xamensfylä derna
—  naturligtvis från

HANSSONS

får man se björkarna stå alldeles grö
na. De också skola ha något att pryda 
upp sig med i sommarens glada dagar. 
Deras rötter hava gett dem näring, och 
nu stå de där så ståtliga och gröna, som 
om de skulle vara konungar över alla 
skogens växter och djur. Alla kräk ha 
krypit ur sin goda sömn, och nu får de 
njuta av solens värme.
Det surrar, det sjunger, det jublar så 

glatt,
och fåglar och flugor de leka tafatt. 
Och barnen de sjunga av all sin förmåga 
när kasama stå i ljusan låga.

Bengts Frida Hansson.

I SKOGEN OM VÅREN.
Om vi går ut i skogen en vacker vår

dag, är det väldigt vackert. Lövträdens 
löv sticka fram och furorna spela för 
oss. Här och där sitter en fågel och 
kvittrar så vackert. Yi slå oss ned på 
pn tuva på en öppen plats i skogen. 
Kanske kommer det något djur skut
tande förbi. Vi ha kaffe och bröd med 
oss. Yi smula sönder brödet och kasta 
det på marken. Strax kommer det 
många fåglar och slåss om brödsmulor
na. Yi se, huru småfåglarna flyga bort 
med brödsmulor. De kommo åter, men 
då äro alla fåglar borta ocli det finns 
inte några brödsmulor, och då flyga de 
snopna sin väg. Man njuter riktigt av 
den härliga doften från träden. Bred
vid oss rinner en liten bäck. Yi skola 
gå och taga litet ris, men clet är så fint, 
att det är synd att taga ifrån björken 
det. Då börja vi hemfärden men höra 
alltjämt fåglarnas kvitter och furornas 
dova musik. Ibland kunna vi få höra 
en skata, kraxa. I någon liten vatten
puss får man höra grodornas kväkan- 
de läte. När man kommer ut ur sko
gen, villle man nog gärna gå dit igen.

Karin Hedin.

GODDAG, STARE!
En dag såg jag en stare, som gick och 

åt några små korn på marken. »God
dag på dig, stare b  sade jag. »Jo si 
goddag!» sade han. »Tack för vänska
pen med mig i fjo l! Jag fick mycket 
maskar åt mina små barn, när du gräv
de upp landet för att sätta grönsaker. 
(Jag och min hustru hålla just på att

bygga bo i en holk, som du har satt upp. 
Den är mycket bra, ty det är lagom håla 
och ingen pinne.» Jag frågade staren, 
ihur det var att vara här uppe i Orsa. 
»Här är det mycket bra», sade hän, »för 
här finnes litet av varje. I fjol höll en 
hök på att ta en av mina ungar, men då 
kom du och skrämde honom. Och det 
skall du ha mycket tack för!»

Sedan frågade jag staren, var han 
varit under vintern. Då sade han, att 
han hade varit i Södern, ty där hade 
han släktingar. Och där hade de haft 
mycket roligt. »Nej, nu måste jag fa
ra till min hustru och mina bekanta'», 
sade staren och flög sin väg.

Bror Frisk.

VÅREN.
Nu har våren kommit 
med sin stora fröjd, 
nu har våren kommit 
uti dal, på höjd.

Nu det blommor finns i hagen, 
bäcken porlar frisk.
Där gå barnen hela dagen 
plocka utan risk.

Nu är luften fylld av sång 
ty fågeln kommit har.
Och stugan känns, ej mera trång 
ty våren kommit har.

Åke Morceus.

EN FLYGFÄRD.
En dag förkunnades det med fet stil 

på alla samhällets annonstavlor, att. det 
stora flygplanet Silver-Wings skulle 
komma vilken dag som helst. Det skulle 
bli något att se. Man väntade och vän
tade, men ingen maskin kom. Men en 
måndag hördes från morahållet ett 
ihållande surr. Det var den stora mo
torfågeln, som kom svävande på sina 
silvervingar. Den kretsade ett par 
gånger över samhället. Under tiden 
kastades ned massor av flygblad. Ma
skinen landade och blev omedelbart fö
remål för en nyfiken beskådning av en 
talrik människohop, vilken växte för 
varje sekund.

Det sades att föraren, som hette Ek
man, signerat några av flygbladen. Om 
man visade fram ett sådant flygblad 
fick man åka för halva priset. Jag gick 
naturligtvis och letade men förgäves. 
Därför gick jag åter till maskinen, där 
jag såg och avundades - dem, som, kom 
med sina. signerade flygblad och lyok-

Orsa-Bröd
brödet med 
den verkliga 
rågsmaken.
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F R Å N  S M Å S K O L A N .

MED PAPPA TILL ICKSJÖ. Ja.g såg er i går, när jag tittade ner på

ligaToch somliga kanske litet rädda in- 
togo sina. platser i hytten.

Jag gick ånyo och letade. Jag1 gick 
in i en affär, där expediten hade ett 
flygblad. Yad stod där? Jo, Olov Ek
man. Jag hade alltså kommit över det 
jag letat efter. Expediten hade natur
ligtvis inte tid att flyga. Nu fattades 
ej annat än att gå hem till mamma och 
fråga, om jag fick flyga. Mycket rik
tigt, det fick jag och en stund senare 
vandrade jag stolt med mammas två 
och femtio i fickan ner till flygmaski
nen, som just landat efter sin andra 
rundflygning. Jag armbågadé mig fram. 
genom hopen och gick fram och skulle 
lösa biljett. Men då kom Ekman och 
sa’, att det var synd om mig, ty det 
fattades femtio öre.

Men jag fann på råd och bad min 
kusin att få låna femtio öre. Det fick 
jag, och om en stund satt jag och jäste 
inuti hytten.

Nu började motorerna gå, och maski
nen rullade framåt för att snart höja 
sig. En underlig känsla, och man såg 
Holens ångsåg långt under sig. Föraren 
vred på ratten, och maskinen började 
luta och satte fören åt berget och järn
vägsstationen. Färden gick över sam
hället, vars hus såg ut som tändsticks
askar. Bland mina medpassagerare 
märker jag sådana kända som Boggen 
och Sturken, vilka särskilt lägga märke 
till brandstationen bland de många 
tändsticksaskarna. Jag för min del 
fäster min blick mest på mitt hem, som 
igenkännes trots den avsevärda höjden. 
Färden fortsätter med en lov över Stor
ån, som mest ser ut som en liten bäck. 
Nu lutar maskinen, så att det ser ut, 
som om marken lutade.

Rätt som det är sakta motorerna av 
och maskinen sänker sig. Men vad var 
det som skymtade förbi om inte en väl
känd flaggstångskula ? Jo visst, det 
var ju vår flaggstång vi passerade på 
låg höjd! Och i nästa ögonblick tar 
maskinen mark och rusar hastigt över 
isen, stannar, vänder, kör tillbaks, och 
snart står man på backen igen, glad åt, 
att man kommit helskinnad tillbaka till 
moder jord.

Eric Borén. 

MIN LILLA KUSIN.
Jag har en kusin, som heter Oskar. 

Han bor i Ore och är 5 år gammal. 
Ibland är han så rolig att man måste

Examen stundar/
Vi föra synnerligen lämpliga tyger 
till examensklädningar och kappor. 
Gosskostymer, fina och prisbilliga. 
Trenc-coat och vindtygsrockar för 

Gossar och Flickor. 
Skolmössor, Skjortor, Strumpor 

m. m.

A U G .  L A R S S O N
O R S A .

Min pappa skulle fara till Icksjö ef
ter ved, då frågade jag min lärarinna 
om jag kunde få lov från skolan. Jag 
fick lov. Då blev jag så glad. Tidigt 
på morgonen for vi dit. Vägen var så 
lång, och när vi kom på en myr, då såg 
vi två små ripor, som var så vackra. 
Och skogen var riktigt fin. Ibland frös 
jag, men då sprang jag ett tag, då blev 
jag snart varm. Och sedan åkte jag 
igen. Vi mötte bilar efter den långa 
vägen, hästar också. Och vi sågo många 
harspår och rävspår. När vi äntligen 
kommo fram, togo vi av vägen och körde 
in i skogen, där var det så mycket snö, 
så det nådde till manen på hästen, jag 
blev så rädd när det var så mycket snö. 
När pappa hade lastat på, körde vi 
fram till den stora vägen, och pappa sa
de, att jag fick äta om jag ville, ty vi 
hade smörgåsar med oss också. Sedan 
tog jag mig några smörgåsar och åt un
der vägen hem. Och jag tyckte att det 
var roligt.

Arne Matslova.

OM BLOMMOR OCH FÅGLAR.
Ja, nu träffas vi igen, säger blåsip- 

porna till tussilago, det var längesen vi 
såg varandra. Det är roligt, när det är 
vår. Nu kom en svala och satte sig 
bredvid blåsipporna och tussilago. Hur 
mår ni nu, små blommor?, säger svalan.

skratta. E11 dag, när han var hos oss 
och hälsade på, frågade han, om han 
fick 5 öre om han visade oss, hur man 
gjorde en grammofon. Då sade mamma, 
att han skulle få 10 öre, om han kunde 
det. Han blev glad och gick ut efter en 
margarinlåda och några träpinnar. Så 
satte han i en pinne här och en där, och 
när han skulle sätta i den sista, sade 
han, att det var veven. Sedan började 
han veva, och så sjöng han hittja huttja 
gammason. Sedan sade han, att det var 
slut, och då gav mamma honom tio
öringen. Sedan gick han ut med lådan 
och pinnarna, och när han kom in, frå
gade han, om jag ville gå med en 
chokladbit åt honom, och det gjorde 
jag också. När jag kom upp igen höll 
han på att tacka mamma för tioöringen. 
Sedan åt han upp chokladbiten med god 
aptit.

Erik Pettersson.

er, för då flög jag högt uppe i luften. 
Jag skulle hälsa från talgoxen till er ! 
sade svalan. Han var så glad, när jag 
såg honom sist. Mina små barn brukar 
vara besvärliga ibland. I går, när jag 
kom hem med mat, så hackade en till 
mej, så jag höll på att ramla ur boet.

Oj, oj, oj, sade blåsipporna till sva
lan. Det var det värsta vi hört.

Men i går vid tre- eller fyratiden så 
såg jag en kolsvart katt ligga på lur. 
Han hoppade fram och försökte ta mej, 
men då fick han fikon, för då flög jag. 
Ha, ha, ha, skrattade skatan, som satt 
på en tallgren. Hon är då så nyfiken, 
sade svalan till blommorna. Ja, det är 
hon allt, sade blommorna. Men vem är 
det, som är så svart, och som går där 
borta bland buskarna? sade tussilago 
till svalan. Det är nog katten, sade 
svalan och så flög hon. Adjö.

Birgit Margareta Liljeström.

ETT BLOMPRAT.
En gång såg jag två blåsippor sitta 

och prata med varandra. De pratade 
om våren, hur den var. De tyckte, att 
våren var varm. Vi måste uppfostra 
våra ungar, sade den ena. Kom nu, så 
går vi hem, sade han på nytt. Den 
andra sa, inte behöver vi uppfostra vå
ra ungar heller, du pratar bara strunt. 
Så plockade jag av blommorna och så 
gick jag hem. När jag gick hem, såg jag 
en till vid vägen och jag tog den blå- 
sippan också. Och så var jag hemma. 
Då tog jag opp de där två blåsipporna, 
som pratade med varandra. Och så vi
sade jag mamma, hur de stodo, när jag 
tog dem ute.

Stig Engberg.
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Pilkal ampinoppiminnen.
För Orsa Skoltidning av Karl Wennberg.

1922 var ett stort ungdomsmöte i Or- ändlösa vidder var tanken om vädret,
sa: S. S.. I T .  H. hade förbundsmöte här. 
Efter mötet var det en liten grupp, som 
använde sig i tur och ordning av bil, 
apostlahästarna och tåg för att göra 
ett strövtåg uppåt Finnmarken. De 
stora vidderna, som man anade från 
Skattungbyn och Åbergaklacken, hade 
sin dragningskraft. Och minnet av den 
färden blev sådant, att det lever friskt 
ännu.

#

Förra sommaren skulle nedskrivaren 
av detta försöka uppliva dessa minnen. 
Nu var det en Chevrolet, som fick den 
äran att vara fortskaffningsmedlet he
la vägen. Och då förstår, var och en, att 
själva färden bjöd på föga äventyr. 
Tallhed, Emådalen, Koppången . . . 
Men stopp! Koppången är i alla fall 
en upplevelse. Denna stora, öde vidd, 
med förkrympt växtlighet och mörka, 
blänkande vattenytor. Därute stod så 
lugnt två tranor. Yägen med bilen och 
människorna angick dem inte. —  
Kvarnbergs begravningsplats ligger li
ten och stilla vid sidan av vägen innan 
man kommer till byn.

Noppiskoskis kanjon, skog, skog- 
skog . . .

Äntligen är vi vid målet: Pilkalampi- 
noppi. Nu måste vi lämna bilen vid fo
ten av berget. Men en nyanlagd väg 
underlättar uppstigningen högst vä
sentligt. Det dröjer alltså inte länge 
förrän vi är däruppe. Att dagen var 
grå hade vi nog märkt under resan. Men 
att den var så grå, det hade vi ändå . 
inte sett! Vi såg marken och träden 
och stugan med brandtornet —  och för 
övrigt var det bara vit dimma! Grå 
»mjölk» runt om oss. Det var utsikten 
denna dag från Pilkalampinoppi.

En julidag 1922. Sex trötta vandra
re hade äntrat uppför stupen. Solen 
lyste. Gassande hett var omdömet, när 
vi gick nere i skogen från anhalten, där 
vi stigit av tåget. Strålande sol över

för FLICKOR och GOSSAR.
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när vi pustat ut uppe på Blecktjärns- 
klinten. Skog, skog — och över skogen 
lyste solen. Det blänkte från tjärnars 
vatten. Det lyste en liten vit prick 
längst bort: Hamra kapell. Seglande 
molntappar gav skuggfläckar på sko
gen : mörkare grönt, en aning blått. 
Det var en bild av skogslandet, som 
fängslar så starkt genom storslagenhe
ten och vidden i linjerna.

Men nu var det sannerligen inte 
mycket att se. Minnet levde upp — 
men den gråvita dimväggen var obevek
lig. Och oturen var envis: ingen hem
ma i stugan! Och det kunde vi ju för
stå, att det inte behövdes någon brand
vakt en dag som denna. För resten 
kunde inte världens bästa brandvakt se 
något utom själva, bergknallen, som vi 
stod på. Vi tog också vårt parti och 
åto upp smörgåsarna ute på förstu- 
kvisten. Men smörgåsar och sjumila- 
färd kräva kaffe som avslutning. Den 
djärvaste bland expeditionsdeltagarna 
lyckades leta rätt på nyckeln till slu
gan. (Förlåt, men vi talar inte om, var 
den var gömd!) Vi klev på. Sedan 
ringde vi till Knoppen och våra för
hoppningar besannades, så att vi fingo 
fatt i vakterskan. Och visst fick vi gå 
in i stugan. Och det var givet att vi 
fick låna kaffepannan och koka kaffe. 
Varsågoda bara ! Så snälla är männi
skorna i Knoppen och på Pilkalampi
noppi.

Medan kaffet kokade fick jag fatt på 
gästböckerna och började bläddra i dem. 
Jag hade fått lov till det också! De 
böckerna, visade sig vara inte bara gäst
böcker utan även dagböcker för dem, 
som från brandtornet vakar över en 
stor del av besparingsskogen. Det var 
anteckningar om väder och vind och li
vet i ensamheten i skogen.

Den 19 maj 1915 var antecknat: 
»'Göken hörs första, gång i år.» Och den 
24 m aj: »Marken alldeles betäckt av 
snö, som ligger kvar till kvällen.» Den 
20 juni 1914: »Slut på vattnet i källan 
på berget.» Tänk huru många, steg 
uppför och utför det branta berget, som 
denna lilla, notis innebar! Våren 1932: 
»Rikstelefon klart!»

I mitten av juli 1914 var det tydli
gen hett: Åska, skogseldar i Loos, är 
antecknat för den 16 juli. Det var ock
så en skogseld i Ore. Och den 17 ju li: 
»Alla. tre eldarna brinna fortfarande.» 
På e. m. observeras en ny skogseld, tro
ligen i Lillherrdal. 18/7: »Åska, blixt, 
dunder och regn! Skogen antändes på

Brandtornet på Pilkalampinoppi.

flera ställen av blixten.» Den 19: »Ny 
skogseld.»

Det är tydligen inte bara vi, som ta
git oss in på lite underligt sätt, ty den 
18 aug. 1915 är antecknat: »Dörren
upplåst medelst en telefontråd.» An
teckningen för den 16 aug. .ger förkla
ringen till »inbrottet» : »Var på Nappi 
och hälsade på vakten men måste gä 
igenom fönstret för att komma in, någ
ra. grannar hade stulit nyckeln för vak
ten natten förut.»

Det är en brokig skara, som träder 
för en, då man bläddrar i böckerna: 
»Schaviga Kålle mä blåsiga blana, Ko
ling från Masthugget i Göteborg.» 
Svenskamerikaner, danskar, stockhol
mare, Nordhems folkskolas 5 :e klass i 
Göteborg, fotografer för filmen »Med 
Dalälven från källorna till havet'», tys
kar och —  bland de allra, sista —  stats- 
poliser, som varit i tjänstgöring i sam
band med flottningskonflikten. Den ena 
av dessa, har för resten skrivit under 
sitt namn »Svensk front!», varför den 
andra fann sig föranlåten att skriva: 
»Opolitisk ordningsrep resen tant under 
flottningskonflikten 1933.»

Flera av gästerna här i den gästfria 
stugan på Pilkalampinoppi ha klätt si
na intryck i mer eller mindre väl- 
klingande vers. För en tid sedan hade 
vi i Orsa Skoltidning infört det för
nämligaste alstret av besökande skalder: 
Bertel Gripenbergs ståtliga dikt: '»Pil
kalampinoppi». Skogen, vidden, skön
heten i naturen, friden och stillheten 
prisas i olika tonarter. Här en, som 
skriver ner sina tankar efter vandringen 
till berget under det att regnet forsar 
utför berget och alla övriga sova:

” Regnet emot rutan slår 
och som spön i backen står.
Men här är varmt och gott ändå, 
ty det friskt i spiseln brinner 
och jag eldar då ooli då, 
mens jag hör hur vattnet rinner 
nerför Noppis branta berg.”

I nedanstående strof av den kända, 
nyligen avlidna lärarinnan vid Birka-

11
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gårdens folkhögskola i Stockholm, Dag
ny Thorvall, märker man tidens oro och 
bekymmer. Dikten är skriven den 28 
juli 1918, alltså under världskriget.
Här uppe, där skogarna grönskande stå 
så allvarsdiupt tysta mot bergen de blå, 
här vågar man hoppas att världskamp ooh 

kiv
skall snarligt förbytas i kärlekens liv.

Med innerligt tack för en månadslång 
vistelse i Pilkalampinoppis ödemarksro.

Här ett annat prov på naturskild
ring:
Ödsliga hav av skog, som .breder vida 
mörkgröna böljor mot en fjärrbllå strand, 
medan molnens skuggor tyst iför vinden 

. glida
fram över bruset i vildmarkens land.
Aldrig vi glömma, hur fjärran vi draga, 
vad du oss skänkte av syn och av saga!

Ocli här ett mera realistiskt betonat 
inslag:

Staka flotten .på. Blecktjärns vatten, 
fiska öring i ljusa natten, 
vandra sedan till bergets topp, 
skåda där huru sol går opp!

Till avslutning ta vi Gunnar Beskows 
utmärkta dikt om skogen, finnmarken 
förr och n u :
Hit drogo de
från ofärd och hemförtryck
under skydd a.v kung Karls stränga vilja.
Över isgrått hav,
langa, lervåta vägar,
genom främmande land, genom sovande 

bygd.
Upp mot de ändlösa skogarna, 
mot tjugomils orörd ödemark, 
stelnad i vreda vågor mot fjällens fot. 
Väglösa land, laglösa land, 
land iför stigmän ooh varg och lo, 
vildmård mörk mellan dala- oeh hälsinge

bygd.
Finnarna drogo dit in 
ooh försvunno i skogen 
som björn och lo.
Men folket i Orsabygden 
se de blå svedjerökarna hänga 
månadslångt över skogarna i norr
— skogen, iden förbannade.

Vakta väl skogen, välsignad tiofallt!
Skog gav väl bröd i gången tid, när bygden 

svalt
— men bröd av bark.
'Nu växer rikedomar ur vaknande ödemark. 
Vägar av jord och vägar av järn 
binder med bygden den samman 
och högt lyfter åsen sitt väktartorn 
till vildmarkens värn.
Vakta väl, väktare, spana ständigt 
efter stigande blåa rökar 1 
Vakta väl, värna mot vlådeldsflamman 
skogen, skogen, den välsignade!

När vi stego ut på trappan för att 
fara hem igen fingo vi se en syn, som 
fångade oss, som tvingade oss att endast 
stilla se. Vinden hade friskat i. Dim
man svepte fram över bergtopparna och 
skogskammarna. Dimtäcket slets sön
der, det revs itu av de skarpa kontu
rerna på Pilkalampinoppi och övriga 
bergstoppar. Och mellan flikarna vars
nade vi skogen, anade hastigt en skymt 
av en tjärn, sågo ett kort ögonblick he
la djupet nedanför Noppis stnp. Det 
var som en ritt över skogarna och höj
derna, det brusade och vent runt om 
Blecktjärnsklinten. Det var kanske så

Program  vid 

Ovan-Siljans Skolförenings 
55:te årsmöte

i Skattungbyn lördagen den 2 5  maj 

1934.

Möteslokal: Kyrkan.

Kl. 10 fm. Gudstjänst, predikan av pas
tor F. Widgren, Orsa.

Kl. 10,45 fm. Hälsning, val av mötes- 
funktionärer.

Kl. 11,15 fm. Kafferast på Harabacken. 
Ordet fritt.

Kl. 1 em. Föredrag av folkskoleinspek
tör K. V. Lundström, Ludvika: Kvan
titet eller kvalitet i skolarbetet.

Kl. 2 em. Föredrag av kyrkoherde Sa
muel Gabrielsson, Rättvik: Skönheten 
i skolan.

Kl. 3 em. Föreningens enskilda ärenden 
samt samtal över ev. till mötet in
komna ämnen.

Kl. 4— 6 em. Gemensam middag i präst
gården.

Kl. 6 em. Föredrag av folkskoleinspek
tör d :r Karl Linge: Från Jerusalem 
till Jerilio, Jordan och Döda havet. 
Ljusbilder.

Kl. 7,30 em. Musikstund. Medverkan av 
Orsa och Mässbackens musikstudie
cirklar, violinisten Karl Jönsson, Mo
ra. Till musikstunden särskild in
trädesavgift av 50 öre.
Anmälningar om deltagande i mötet 

och särskilt den gemensamma middagen 
torde insändas till C. F. Pettersson, 
Skattungbyn, senast den 20 maj.

Bilar kunna lämpligen parkeras å 
prästgårdens bakgård, ovanför kyrkan.

Hjärtligt välkomna!

den man hade sett utsikten från Noppi,
som skrivit
” . . .  där gives dig
jämförelse med ett upprört Biscaya.”
” Där "känner du dig stor och på .samma

„ S^ng
liten, lik sjöman på villande hav.”

Skolträdgården.
(Forts från sid. 6.) 

ros. Eventuellt även krasse, vallmo, 
honungstistel m. fl.

2) För insektbesöken: Isop, reseda, 
honungssalvia, stormhatt, blåklint m. fl.

3) För frukt- och fröspridningen: 
Vallmo, blåklocka, vild havrerot. (Kard- 
borre, maskros, höstfibbla, gatkamiii, 
groblad, nate, mjölke, bärbuskar, frukt
träd, lönn, lind, bagtorn, rönnbär, druv- 
hyll m. fl.).

4) Kulturväxter: Humle, hampa, to
bak, majs, lin, bovete, vitsenap, raps, vit
beta, rödbeta, kålrot, rova, morot (de 
fem sista både bladrosetter och blom
mande exemplar), vicker, lucern, klö
ver, sädesslagen i blom, hundäxing, ti- 
motej m. fl.

5) De olika lövträden samt vissa barr
träd.

6) Växter för fullständigande av 
växtfamiljer till 5:e klassen.

7) Vårväxterna: Al, sälg, blåsippa, 
vitsippa, vårlök, gullviva, svalört, Cory- 
dalis, tibast, hassel m. fl.

8) Klängväxter: Humle, rosenböna, 
krasse, guldkrasse, vildvin, hundrova, 
gurka, pumpa (vinranka, Aristolochia, 
kaprifol, Clematis m. fl.).

9) Växter endast ur skönhetssyn
punkt: Stockros, Malva, lövkojriddar- 
sporre, luktärter, jungfrun i det gröna 
m. fl.

10) Medicinalväxten'.
Nu är frågan den: Lägger inte eko

nomin oöverstigliga binder i vägen för 
åstadkommandet av en sådan trädgård1? 
Långt därifrån! Man kan ju ta precis 
så mycket nian vill. V i kunna formule
ra det ovan givna förslaget som ett in
dividuellt rörligt förslag till skolträd
gård. Vill man bara ba med typväx
terna, så kan man ju ta dem utan att 
för den skull behöva ta med de övriga 
avdelningarna. Ja, man kan ta en eller 
ett par växter ur varje avdelning och 
slå ihop dem till nya enheter. Jag är 
övertygad om att man kan få en god li
ten skolträdgård för en kostnad av, låt 
oss säga, 5 å 10 kronor.

Då jag vid ett skolmöte härom året 
nämnde denna något förbluffande sum
ma, sade mig en lärare efteråt, med vil
ken jag förut diskuterat dessa förslag: 
»Ja, jag har prövat ditt förslag och fun
nit, att det går t. o. m. för 2: 50.» Na
turligtvis räknade han inte då sitt eget 
arbete, men det är ju här endast fråga 
om ett förslag åt dem, som äro roade av 
att försöka sig på en skolträdgård. Den 
enklaste formen av en sådan är helt 
enkelt en list framför skolhuset. Och 
helt säkert bör det ej erbjuda större

Äpplen, päron, apelsiner
billigt.

M. H
Tel. 14. Tel. 14.

12
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W  Å R W  A  I  S  A. Teckning av Swen Spegel.

Melodi: Vårvindar friska. 
Wårvinda susa, beckär dem brusa, 
wittern a feri bört fär i år.
Nu slipp vi ifrosa, osta ö njosa 
ö kasundjun dro vi ov ös i går. 
Kenner int du ur wårsoli skåjn, 
snårt fo vi så bö ärter ö låjn.
Nu ire wåri, sleppum ajt fåri, 
smofläne vil nu ajt.

Upp gåmmelfalla, är ur dem stjalla 
sjå jaldär luvå uppo wärt bjar. 
Den sö int i ajte, an i jen klajte 
sö int vil ta mot ed wårsole djar. 
Slånt dåjnä armå lenger i körs 
å ängslös 'fär att du ä gåmmelgöss. 
Frisk i doj lunga, en kan du sjunga 
kulla vil nog a di.

Fugler dem spilå, ungdomen tjijå 
öller a waknad ö vil va mi.
Kullor dem rusa, knippla ö krusa, 
ölt ska va fint tast sumårn bi.
E spirur ö knuppus öllu stass 
å kelinger 'biro let fråm sen kass. 
Sole o werku, grånär bi björker, 
ölt a naturn gart.

Jämt Hans.

svårigheter att få anslå ett par timmar 
till praktisk biologiundervisning och lå
ta. barnen själva under lärarens eller 
lärarinnans överinseende lägga upp lis
ten, så fröna och sätta plantorna. Även 
för do skolor, vilkas lärare resa bort un
der sommaren, bör det säkerligen med 
litet god vilja vara möjligt att ordna 
skötseln av den enkla lilla trädgården. 
För övrigt fordra åtminstone ett par av 
avdelningarna i den uppgjorda planen 
till skolträdgård knappast någon skötsel 
alls, åtminstone inte under sommaren, 
nämligen vårväxt- och träd- och busk- 
avdelningama. Vidare bör man ihåg- 
komma, att ganska många skolor redan 
förut ha trädgårdar med blomsterland, 
men dessa äro ofta icke ordnade på så 
sätt, att undervisningen får någon stör
re nytta av dem.

Vill man ha en större skolträdgård, 
än vad som rymmes inom ramen a.v en 
enkel list, kan denna naturligtvis ord
nas på många olika sätt. Man kan ha 
en list längs en gång eller på var sin si
da om gången. Man kan ha större eller 
mindre parceller eller blomsterland i 
gräsmattan, och man kan förvandla den 
sista delen av grönsakslanden till en bo
tanisk avdelning, där växterna helt en
kelt sås eller planteras i tvärband över 
landet, som då kommer att likna en bro
kig trasmatta.

En åtgärd, som man icke borde för

summa, är att skyla hela raden av sorg
lustiga. uthus med klängväxter, som med 
sin levande, försonande grönska skapa 
om fulheten till skönhet. Många påstå, 
att klängväxterna ge upphov till fukt i 
väggarna. Men så är icke fallet. Fukt 
förorsakas framför allt av grundvatt
net, som från marken stiger upp i väg
garna. Och nu är det. så, att växterna 
med sina rötter torka ut grunden, suga 
upp vattnet och låta det dunsta bort 
från sina blad. Man har många exem
pel på att husväggar, som varit över
vuxna a.v klängväxter, varit fullständigt 
bevarade, under det att byggnadens öv
riga väggar varit genomruttna.

Men skolträdgården har också andra 
uppgifter att fylla än de ovan nämnda. 
Jag bortser här från den vanligaste for
men av skolträdgård för trädgårdsun- 
dervisningen. Den kan tjänstgöra som 
försöksträdgård i och för demonstration 
av de försök, till vilka studiet av vä.x-

KQNTRO LLERADE

Köksväxt- och Blomsterfrö.
Platsens största sortering.

Hedins Färghandel.
O R S A .

tornas livsföreteelser ge upphov.: göds- 
lingsförsök, sortförsök, ogräsrensnings- 
försök o. s. v., men naturligtvis måste 
dessa försök anordnas i en synnerligen 
enkel och anspråkslös form.

Då man vidare vid studiet av hälso- 
läran kommer in på födoämnesfrågor 
och vitaminproblem, kan man låta un
dervisningen också här leda ut till prak- 
tiska problemställningar. Betydelsen av 
råkonservering- a.v sådana bär som svar
ta vinbär och i andra hand röda vinbär, 
hallon och jordgubbar för fyllandet av 
senvinterns och vårens vitaminbehov le
der fram till önskvärdheten av att an
lägga eller utvidga bärbuskträdgårdar- 
na. Iiedan tidigare kunna barnen ha 
fått plantera var sin bärbuske, och vid 
skolans slut få de ta den med sig hem 
som en stomme till den blivande egna 
trädgården.

Till sist ber jag att ytterligare få po
ängtera, att vad jag här sagt icke får 
fattas som ökade krav på läraren, en yt
terligare belastning av hans redan förut 
tunga arbetsbörda. Det utgör endast 
några förslag till dem, som intressera 
sig för denna sida av undervisningen, 
några påpekanden, vad man skulle kun
na göra och vilken betydelse skolträd
gården skulle kunna ha.. Det är enkla 
och självklara saker, men det behövs att 
man talar om dem ibland, så att de ej 
glömmas bort.

Rättelse: I  programmet å sidan 12 står lördagen den 25 maj, skall naturligtvis 
vara den 26 maj.
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Alb. Petterssons
Sadelmakeri. — Tapetserareverkstad.

B ILL IG A  PRISER. Tel. 164.
Möbler och madrasser omstoppas. Nya 

madrasser på beställning.
Obs ! Tillverkning av M A R K IS E R .

L U R A D
blir ni ej på baket
om ni använder------
Saltsjökvarns mjöl 
KEJSARKRONAN 

från B E N G T S S O N S  - ORSA

Stackmora Aktiesågholag
Tel. 171 a och 117 b.

Välsorterat lager av 
hyvlade och ohyvlade

T rävaror
Ri bb  ved och Träkol.

Storåbro Bryggeri
Telefon 189.

Svagdricka å 5- och 1 O-liters glasflaskor. 
Läskedrycker och Vichy vatten

Besök undertecknads välrenommerade
Rak- & Frisérsalong

El. hårklippning; snabbare, behagligare. 
OBS.! Ingen lördagsförhöjning. 

Vördsamt Ossian L. Moraeus.

Köp ett gott BRÖD
KÖP

Hellebergs Bröd
Telefon 47.

m  Matvaror n > | | i  ■Bra as. Billigt
alltjämt liksom hittills hos

P E R  W I K N E R
Diversehandel i Holen från 1880.

BRÄND K A LK  OCH 
KALKSTENSM JÖ L

av högsta kvalitéer till 
fördelaktigaste priser, er- 
hålles från
fl.-B . S katlungbyns K alkbruk
Mässbacken. Telefon 21.

Fotboll m. blåsa kr.3:-
Övriga sportartiklar 
bra och billigt hos

Nya Järnhandeln , Orsa,
För det uppväxande släktet
är GRÖNSAKER och FR U K T n : r  1.

Kqp detta hos
Anna-Lisa Petersson

Frukt- och Blomsteraffär. Tel, 49.

Från Skolbänken.
DEN LILLLA KISSEN.

En liten katt
tog på sig sin hatt,
gick ut i vida världen,
tog med en strömming på färden.
Han gick i dagarna två 
så kom han till en å.
Han klev upp i en gammal så 
och seglade ut på ån den blå.
Och fiskar två
stucko upp sina huvuden små.
När andra, stranden han nått 
han åt sin strömming, 
den smakade gott.
Men nu kom den mörka natt, 
då blev det synd om kisse katt.
Var skall jag få nattlogi?
Jo, det blev en lada med hö att ligga i.
Men nu gal tuppen kuckeliku.
Opp med dej, kisse, vakna nu!
Och kisse vaknade, och solen sken. 
Kisse tvättade tassen så ren.
Han gnuggade sig i ögat grönt.
Men nu skulle frukost smaka skönt! 
Det sprang en mus runt om kisses hus. 
Kisse knep den stackarn 
och sen sprang han hem, den rackarn.

Margit Troive. 

EN RODDTUR.
Det är mycket roligt att vara ute på 

sjön och ro en vacker sommardag. Men 
det kommer kanske något tillfälle också, 
när man önskar att man varit hemma. 
Det är en sådan händelse jag nu skall 
berätta om.

En dag i somras gingo en tös i min 
ålder och jag till sjön för att bada. Den 
sjön var Siljan. Det var mycket folk 
där, när vi kommo dit. Vi spelade vat- 
tenpolo och hade mycket roligt. När vi 
badat, gingo vi upp på land och lekte 
»tafatt». Men vi blevo snart trötta på 
det.

Det är en liten vik bredvid badstäl
let. Och bortom den viken ha vi vår 
eka. Jag gick dit för att taga den. 
Först letade jag rätt på årorna, vilka 
lågo gömda bakom en stor sten. Sedan 
löste jag ekan och rodde till bryggan 
vid badstället. Min kamrat, vilken hette 
Ingrid, hade tagit våra. kläder och steg 
i. Det var flera som ville följa med oss. 
och en tjock gubbe försökte till och med 
att hoppa i ekan. Men han hoppade 
rakt ned i vattnet och satte sig på bott
nen, så jag tror, att han blev öm nå
gonstans. Och vi ville då visst inte ha 
några tjocka gamla gubbar med oss.

Vi lade således kläderna i fören, togo 
varsin åra och rodde långt ut på sjön. 
Då togo vi fram smörgåsar och saft, 
som vi haft med oss. Ekan fick ligga 
och driva. Sedan rodde vi litet till. 
.Efter en stund började vi dyka från 
ekan och simma efter den. Men om vi 
gjort det strax efter sedan vi ätit, kun
de vi ha fått kramp.

Vi började fara hemåt. Stora moln 
syntes på himlen, och det började bliva

Den t:sta jun i
flyttas min damfrisering till Teginans 
fotomagasin, 2 t r . , och blir mitt telefon

nummer 306.

GÖTA LILJAS DAMFRISERING.

Vem Ni än är
behöver Ni en cykel av 
sär-märkena
CRESGENT 
H ERMES eller 
NORDSTJÄRNAN

N Y T T  i
FOTBOLLAR - FOTBOLLSSKOR, 
F I S K R E D S K A P  - TÄLT, 
CAM PING och SPO R TA R TIK LA R .

Birger O lssons 
Järnhandel

TE L. NAM NANRO P.

M ålning
ALLA SLAGS ARBETEN.
Anlita den utbildade fack
mannen !
Möbelmälning i D A LA STIL!

Orsa Lackeringsverkstad.
Lokal: Godtemplarhuset. Tel. 265.

Lindquists Fru^t- & 
Blomsterhandel

Telefon 92.
Alla årstidens finaste alster i 
BLOMMOR, FR U K TER  m, m. 

Begravningskransar utföres.

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

Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstelefon 119.

LÄT REPARERA SKODONEN HOS

E NORLING
OBS.! NEDSATTA PRISER.

Omsorgsfullt arbete.

R e a k t i o n s f r i  mjölk
från DALARNAS M E JE R IF Ö R E N IN G

Förstklassiga mejeriprodukter i
Jonssons Mjölkaffär /  Or s a .

H a n s  P e te r s o n
O rs a . KÖRSKOLA. Tel. 242.
Försäljer Automobiler och Motorcyklar. 

Radiomottagare av marknadens för
nämsta fabrikat.

Ugnlackering
Av cyklar utföres till billigt pris.

Erik Hellströms
REPA RATIO N SVERKSTAD . 

Telefon 217.
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Sportmössor
i moderna mönster och färger.

Orsa Beklädnadsaffär.

A.-B. Vasatryckeriet
MORA. • Rt. 342.

n

TRYCKSAKER av alla slag.
Festmärken med nål.

Eric Lundins
M o to r- & Reparationsverkstad

Tel. 302. ORSA. Tel. 302.
Alla slags reparationer och mekaniska 

arbeten utföras.
Specialité: Svetsning. En av oss svetsad 

pjäs blir jämngod med en ny.

PENN AN  _ _
Ett parti med hylsa och hållare, 

e-ndast 10 öre st.
Ett parti dito med skrivstiift och ihållare 

realiseras till en fjärdedel av priset; 
endast 45 öre st.

En massa andra oerhört billiga artiklar. 
Se skyltfönstret.

M U S IK - o. M iSS IO NSB O K HAN DELN.

F ö r säsongen inkom na
Kostymer, Rockar, Golfbyxor, 
Mössor, Slipsar, Golfstrumpor, 
Flickkappor, Klänningstyger i
god sortering hos

Emma Olsson
ORSA. Telefon 125,

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

Telefon 48 
Filialen 233

Innan Ni köper Eder cykel
vänd Eder till undertecknad, försäljare 
av Huskvarna, Svalan och Orsa-cyklar.

Såväl kontant som på förmånliga 
avbetalningsvillkor.

Harald Erikssons Reparationsverkstad.
Telefon 156.

MODERNA

Glasögon
med noggrann 
tillpassning.
Läkarrecept exp.
korrekt och billigt.

Rich. Thorby
ORSA.

stora vågor. Efter en stund började det 
regna. Vi rodde, så mycket vi orkade. 
Vågorna slogo in från sidan. Ingrid 
började bliva trött och jag med. Vi voro 
nog nära att grina båda två, men ingen 
av oss ville visa det. I stället blevo vi 
arga och började befalla varandra. Men 
ingen av oss ville göra, vad den andra 
sade. Med ens gick Ingrid ifrån åran 
och satte sig i fören. Hon satte hakan 
i händerna, stödde armbågarna mot 
knäna och tittade mot land. »Du kan 
då väl åtminstone ösa ut litet vatten», 
sade jag. Hon letade fram en gammal, 
trasig skopa, och började ösa. Men inte 
minskades vattnet just något för det.

Ekan ville inte alls gå, dit jag rodde, 
utan gick åt rakt motsatta hållet. Där 
var det fullt med ris och gräs. Vi voro 
iiära land, men vi tordes inte lämna 
ekan där, för vi hade inte frågat om lov 
att få taga den. O, vad vi arbetade! Det 
syntes inget folk på stranden. Jag var 
så trött, att jag flera gånger var nära 
att släppa årorna i vattnet. Vi läto 
slutligen ekan gå in till land, för alt vi 
skulle få vila oss litet och stjälpa vatt
net ur ekan. Snart slutade det regna, 
men det gick stora vågor ännu. Men 
vi sköto ändå ut ekan. Nu fingo vi se, 
att vi voro på en ö, som kallas Storön, 
Det hade vi inte märkt, när vi kommit 
dit. Vi rodde av alla krafter, och snart 
voro vi invid land. Men ack, kläderna 
voro alldeles genomblöta. Nå ja, vi to- 
go kläderna under armen och traskade- 
av hem.

Den gången tänkte jag, att jag aldrig 
mer skulle fara. ut på sjön och ro, men 
nog har jag varit ute och rott ändå 
många gånger sen dess.

Maja Johansson.

NÄR VI HADE STORTVÄTT.
Då jag var en liten »tulta» skulle jag 

alltid ha stortvätt på samma gång som 
mamma. Jag hade fyra dockor, som 
jag skulle tvätta åt, och de hade en 
mängd förkläden och klänningar, som 
voro smutsiga. Först lade jag kläderna 
i blöt liksom mamma. Min tvättbalja 
blev alldeles full. Sedan kläderna legat 
i blöt en stund, började jag med tvät
ten. Jag tog fram mitt lilla tvättbräde 
och började gnugga av hjärtans lust. 
Det var för konstigt, hur fort det blev 
slut på såpan. Jag hann inte mycket 
mer än lägga den i vattnet, förrän den 
var borta. Mamma sade, att mina små 
fingrar höllo till i såpburken alldeles 
för ofta. Sedan sköljde jag kläderna 
och hängde dem på ett klädstreck.

Då kläderna torkat, skulle tvätten 
strykas. Jag tog fram mitt strykjärn 
och satte det på spiseln. Det blev snart 
hett, och jag började stryka. Jag nåd
de inte upp på bordet, och då ställde 
jag mig på en pall, men det gick bra 
ändå. När det äntligen var färdigt, och 
dockorna skulle klädas på, skeno både 
de och jag av belåtenhet över den lycka
de tvätten.

Eivor Mattsson.

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

Turiststugan, Fryksås
(503 m. över havet.)

Hög stärkande skogsluft! Vacker utsikt! 
Badplats vid skogssjö, (c:a 15 min. prom.) 

Ljusa trevliga rum. Goda bäddar. 
Moderata pensionspriser.
Tel. 255 B & 27 - Orsa

Semesterhemmet Solsäter
FRYKSÄS FÄBOD (496 mtr ö. h.)

mottager helinackordering 1 /6 —15/9

E. H A  M L I N, Fryksås, Or s a .

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.

ANNA PETTERSSONS
C A F É  & M A T S A L A R
R e k o m m e n d e r a s !  

G O D  och 
B IL L IG  MAT.

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

Rikst. 17 och 115.

Lindängets Pensionat
REKO M M ENDERAS.

Tallrais Vilohem.
God inackordering vid längre eller kor
tare tids vistelse i Orsa, Alla nutida be

kvämligheter. Dämpligt för vila och 
rekreation. Tel. Orsa 19.

B rogirdens Bageri & Conditori.
Gott kaffe, té och läskedrycker m. m. 

Prova vär PRÄSTGÄRDSLIMPA  
ä 50 och 25 öre!

Beställ en reklamtårta för kr. 1:50 till 
MORS DAG!

Stora och trevliga lokaler för enskilda 
fester, sammankomster, bröllop ooh 

ibegravningar.
Billiga priser. Tel. 294.

C. G. NYSTRÖMS
BAGERI & CAFÉ.

Limpor och skorpor i hygieniska för
packningar.

Alltid färskt för dager»! — Telefon 38.

B  i  1 r  i  n  g  e  n
köper eller reparerar Ni fördelaktigast 

hos oss.
ORSA RINGCENTRAL.

Telefon 299.

15
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Studiecirklar i Orsa arbetsåret 1933— 1934.
Såvitt red. liar kunnat finna-, har följande cirklar varit i arbete i Orsa .under 

förfluten vinter:

Kylskåp
från kronor 300 : —.

Avbetalningsvillkor kr. 2 0 :- per månad.
M ORA-ORSA ELEKTR. AFFÄR. 

T  rädgårdsanläggare

Ernst Grandell
utför alla .slags trädgårdsanläggnings- 
och plant,eringsarbeten. Egna odlingar av 
ett- och fleråriga biomsterväxtcr. Förråd 
äv fruktträd, bärbuskar m. m. Grav- 
planteri-ngar och skötsel utföres omsorgs
fullt. Emotser tacksamt beställningar 

i god tid.

Åberg
Charkuterivaror

Orsakartan
— utgiven av Orsa. Skoltidning —"säljes 
hos Bröderna Ohlséns Bokhandel, Orsa 
tobaks- c. pappershandel samt r Fryksäs.

Orsa kyrkogård.
IN N E H A V A R E  AV SÅVÄL E N S K IL 

DA SOM ALLM ÄNN A GRAVPLATSER
påminnas härmed om att de skola väl 
vårda och ansa sina gravar. Häckar 
skola klippas och ifå ej hållas för höga. 
Allt avfall skall noga bortföras till den 
härför avsedda platsen. Ivrattor, hinkar 
o. d., som tillhör kyrkogården, höra 
återställas till sina platser, så att andra 
även kunna få bruk av dem.

Allmänna gravplatser, som äro beläg
na å de båda kvarteren närmast innan
för grinden, skola enligt kyrkorådets be
slut planeras innevarande vår. Endast 
gravvårdar av sten. eller målat trä kom
ma att godkännas, och till hösten kom
ma kvarstående omålade träspilor o. d. 
att borttagas, varför de, -som här vilja 
bevaka gravplatser, innan -dess skola- för
se dem med vackrare gravmärken. Grav
kullarna å allmänna gravar böra göras 
lika varandra i storlek och få icke vara 
hc-gre än 1 dm. ovanför marken.

KYRKORÅDET.

AV ORSA KYRKORÅD GODKÄNDA  
M ODELLER.

Gravkors och Gravbräden
till lågt pris kunna beställas i

Orsa Begravningsbyrå
(CARL A. PETTERSSON)

Telefon 39.

G  e v  a l i  a f l i c k a n  vet
Saasr k a f f e t  s k a 98 v a r a  —

hon är därför fö rtju st över att kunna 
rekom m endera E der

G E V A' L I A - 
b l a n d n i n g

ORSA SKOLTIDNING
N :r 2, 18 maj 1934. 
utgives av Orsa Lärareförening. 

Redaktion s Karl Wennberg, Mässbacken. 
Rt. 43 (även ansvarig utg.).
Erik Göransson, Orsa. Rt. 203.
Lisa Lorenz, Orsa. Rt. 154. 

Expedition: Joh. Boström, Orsa. Rt.
219. Postgiro 73935.

Annonspris: 20 öre mm. enkel spalt i
texten och 15 öre mm. på annons- 
sidorna-. Rabatt vid längre annonse
ring.

All behållning på Orsa Skoltidning skall 
anyändas till Orsa (Skoltidnings Sti
pendiefond.

Detta nummer presslades den 16 maj.

16 Falun 1934. Dala-Tidningens tr. 358

Ämne: Organisation: Antal delt. Antal möten
Musik Logen nr 922 Orsa av IOGT., ( 27 samspelsövn ingår

Kyrkbyn - 22 j 78 lektioner
( 6 offentl. framträdanden

Musik Logen nr 24)96 Livets fröjd av 1 27 samspelsöyningär
IOGT., Mässbaeken 18 J 88 lektioner

( 7 offentl. framträdanden
Ungdomscirkel Logen nr 922 Orsa av IOGT,,

Kyrkbyn . 11 14 -
Litteratur iD: o 12 5

,, Mässbackens soc.-dem. ung- .
domsklubb 12 14

Esperanto Orsa kyrkokör 8 10
,, L. O., Kyrkbyn 14 2 1 ,

Biblioteksskötsel Logen n :r 922 Orsa av IOGT.,
Kyrkbyn 5 4

Organisationskunskap Orsa soc.-dem. ungdomsklubb 15 12
Bokföring Järnvägsmannaförbundet,

Kyrkbyn 7 8
Svensk självstyrelse Logen n :r  2496 Livets fröjd

av IOGT., Mässbacken 11 25
11 cirklar, 133 deltagare, 94 möten och dessutom (av musikcirklarna) 54 samspels

övningar, 166 lektioner och 13 offentliga framträdanden.
, Tydligen är musikcirklarna de mest aktiva och kräver mesta arbetet av sina del

tagare. Därför är det också att hoppas att socknens fäder: visar dem den lilla upp
skattningen och uppmuntran, som ligger i att bevilja de blygsamma anslag, som dessa 
två .cirklar ibegärt för sina, utgifter,_____ .


