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ORSA SKOLTIDNING

E n  D I K T A R E S
M O R.

AV GÖSTA 
GRANHOLM.

V I K T O R  R Y D B E R G .
(Porträtt från början av 1850.)

Det har inte blivit många mödrar 
förunnat att få sin bild så vackert fö
revigad som Viktor Rydbergs mor. In
te heller ha många mödrar haft så stor 
del i sitt barns livsverk, som hon — 
enligt diktarens eget vittnesbörd — 
kom att få.

I det lilla hemmet en trappa upp i 
Jönköpings slottshäkte. där Viktor 
Rydberg kom till världen en december
dag för litet mer än hundra år sedan, 
var det inte fadern som dominerade, så 
knekt han var. Det gjorde modern 
utan att veta eller vilja det, med den 
överlägsna personlighetens rätt. »I den 
tidens Jönköping fanns det kanske icke 
ännu en sådan kvinna», säger en saklig 
och försiktig forskare, som tecknat Ryd
bergs barndomsöden. Hos Rydbergs 
imor funnos i lycklig förening egenska
per, som annars ganska sällan träffar 
samman hos en och samma människa. 
Hon var blid och god, trosvarm och 
djup och på samma gång hurtig, före
tagsam och plikttrogen. Det låter 
mycket väl tänka sig, att hon —  med
vetet eller omedvetet för skalden — 
stått modell till Erlands moder i berät
telsen »Singoalla», »husfru Elfrida, 
den ädelvuxna, smärta, blonda, som 
bar Kristi bergspredikan i blicken och 
ett sken från Tabor på pannan», och 
som »skötte sina många plikter med 
stilla myndighet».

Om moderns praktiska förmåga vitt
nar det relativa välstånd, som rådde i 
hemmet, så länge hon levde. Hon hade 
många järn i elden och tillsköt inte så 
litet till mannens blygsamma fång- 
vaktmästarlön. Inte minst blommade 
hennes flit vid vävstolen, som var en 
stadigvarande möbel i köket.

Om hon var närig, så var hon där
för inte snål. Därom vittnar följande 
av skalden refererade historia. (Den 
vittnar ännu mer om hennes talang 
som uppfostrare.) Viktors äldste bror 
Vilhelm var —  liksom Viktor själv — 
ganska pigg på slagsmål. En gång kom 
han hem med blodviten och sönderriv
na kläder. Då »frågade honom min 
mor, vem han denna gång haft till 
motståndare, och ett kort samtal av 
följande innehåll uppstod. Jo, den där 
gatpojken, som aldrig lämnar mig i 
fred. —  Är du alltid den anfallne? — 
Det är svårt att säga. Vi flyga ihop, 
när vi få se varandra. —  Hur slutade 
slagsmålet? —  Jo så, att han fick mer 
stryk än jag. —  Och hans kläder? — 
De blevo lika sönderrivna som mina. —• 
Det var en ojämn strid, Vilhelm, ty 
hans fattiga mor har svårare att kläda 
honom än jag dig. Har du tänkt på 
det? —  Nej. —  Saken kan gottgöras så, 
att du går till henne och ber om förlå

telse och överlämnar till hennes gosse 
dina bästa kläder. —  Min söndags
dräkt? —  Ja, den. Så skedde. De bå
da voro därefter och förblevo vänner, 
och 'gatpojken’, en välartad gosse, 
bjöds ofta till vårt hem.»

, Små glimtar från ett trivsamt och 
välordnat hem ger oss Rydberg, när 
han berättar. om sina minnen från fem- 
årsåldern och tidigare. »Nästan allt 
vad jag såg, var skönt, den stora, blå 
himlakupan med solen, månen, stjär- 
fiorna och skyarna, fästningsvallen med 
sin grönska, syrenträdet med sina 
blommor, även snöfallet var vackert och 
drivorna, som därav uppstodo, så även 
tavlorna på kammarväggarna, mina 
leksaker, de blanka kärlen i köket och 
eldejn på kökshärden eller i kakelugnar
na; jag fröjdades åt kvinnornas färg
rika klädsel och än mer åt min faders 
kokard och värja, som hängde på sals- 
väggen, kokarden infattad i glas och 
ram. Allra mest fröjdade mig dock 
min moders anlete.»

Modern var visionär. Hon hade up
penbarelser och anade kommande ting. 
En sådan människa får gärna ett sär
skilt djup i blicken. Det var väl där
för moderns ansikte så fast präglades 
i gossens minne. Modern gav sin Vik
tor mer än ett ansikte att minnas. Hon 
grundläde enligt Rydbergs egna ord 
hans världsåskådning. Då pysen kru
pit till kojs, brukade modern sitta vid 
hans säng och samtala med honom. 
Han var knappt tre år gammal, då mo
dern vid ett aftonsamtal sade honom, 
att människan är en odödlig själ, om
given av ett förgängligt hölje. Hon 
hade en särskild mening med detta. 
Hon anade, att hennes dagar voro räk
nade, och hon ville inskärpa hos ho
nom, att om hon doge, om hennes kropp 
jordades och för alltid vore borta ur

hans åsyn, så skulle likväl hennes själ 
vara i hans närhet, se honom och älska 
honom.

Sällan har en mor blivit mer sann
spådd. Minnet av modern blev hans 
fylgia, blev hans stöd och hans rådgi
vare i svåra stunder. När femtiåringen, 
som pejlat sin ' tids vetande, grubblat 
sin hjärna trött på den ständiga frå
gan, »Tomtens» fråga: varifrån kom
ma vi människor, och vart gå vi? — 
när han förgäves sökt tränga in i den 
bottenlösa evighetens mysterium, då 
fann han i moderns blick det enda 
svar, som tillfredsställde honom.
»Allt annat i världen än hon försvann, 
och rummets oändlighet slöt sig då 
tillsammans i hennes ögon blå, 
och tiden stod: i min moders blick 
jag in i det eviga skåda fick.»

De anförda raderna kan möjligen 
vid första ögonkastet verka som senti
mentalt svammel, men den tanke som 
ligger bakom, är ganska djup.

Rydbergs världsåskådning grundlä
des av modern, han övertog den inte 
obesedd. Han var hela sitt liv en ro
lös sökare. Men att han blev en av de 
uppbyggande krafterna i vår värld, 
det får nog i mycket tillskrivas det 
minne av modern, som han bar med 
sig.

Viktor Rydberg var inte fyllda sex 
år, då porten till hans barnaparadis 
obevekligen stängdes. Koleran rasade 
i landet. Och det var, som om den haft 
ett särskilt ärende till Jönköping. Där 
drabbade den hårdare än på något an
nat ställe i landet. Snart var turen 
kommen också till husmodern i det 
Rydbergska hemmet. En uppenbarel
se lär ha givit henne visshet om Vik
tors framtid. » Jag vet, att det skall gå 

(Forts, å sid. 16.)
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Lyft dig, m i n  bön,  till G u d  
m e d  a f t o n p s a l m e n s  ljud 
i t a c k s a m h e t  för d a g  s o m  flyr! 
O m  het m i n  d a g  o c h  lång, 
d e n  ä n d a s  d o c k  e n  g å n g ,  
n ä r  sista s a b b a t s m o r g o n  gryr.
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ORSA SKOLTIDNING
Vårtecken.

Kartpristävlingen 
i n:r 2.

Tävlingen i förra numret var visst svår. 
Det märktes granneligen på en del lösnin
gar, att det inte alltid är så lätt att få 
tag på rätta landet, när kartbilden på 
detta sätt blivit ” renodlad” . Och ändå var 
det 86, som hade vågat sig på att skicka 
in lösningar. Av dessa var det 21 stycken, 
soin hade följande rätta lösning:

1. Tyskland; 2. Australien; 3. Abessi
nien; 4. Finland; 5. Frankrike; 6. Brasi
lien; 7. Colombia; 8. Rumänien; 9. Bolivia 
och 10. Polen.

De först öppnade rätta lösningarna voro 
följande, vilka ha att motse sina pris när 
nom helst:
1. Bengt Wikner, Kårgärde (kamera).
2. Elin Hedkvist, Kyrkbyns 5:e kl. 

(fotboll).
3. Agnes Andersson, Untorp (baddräkt).
I. Alice Westin, Kyrkbyns 5 :e kl. (bad

boll).
5. Erik Gunnar Andersson, Hansjö 6 :e kl. 

(slidkniv).
6. Lars Hedman, Kyrkbyns 5:e kl.
7. Paul Ohlsén, Kyrkbyns kl. 6 A.
8. Gun Karlsson, Kårgärde 4 kl.
9. Bertil Eriksson, Kårgärde, 6:e kl.

10. Göte Åberg, Skattungbyns 3:e kl.
6:e t. o. m. 10 :e ipris utgöres av Orsa 

Skoltidning under ett år.
Redaktionen kom på så ' gott humör ge

nom att så många klarat uppgifterna, att 
den beslöt sig för att dela ut två lagpris: 
ett till Untorps skola (3 barn, 3 lösningar 
med 29 poäng av 30 möjliga) och ett Torr- 
våls folkskola, 5 :e  och 6:e klasserna för en 
sammanlagd poängsumma av 224. Lagpri
sen utgöras av tavlor, lämpliga för klass
rummet.

I detta nummer har vi bara en liten pris
tävling. Men desto flera bör kunna klara 
den. Välkomna alltså!

B e g ä r alltid

O r s a-b r ö d
brödet med 
den verkliga 
rågsm aken.

Sommaridrotts- t
litteratur.
Orsa Godtemplares v
Folkbibliotek.

A u  s t  in , Bunny: Tennis läres lätt.
B a d e n-P o w e 1 1, R. : Vargungeboken.
B e r g v a l l ,  Erik: 'Simlära. Idrotternas

bok 7.
G r e n a n d e r ,  6. : Pojkar och segling.
G ö 1 1 i n d, J . : Gamla svenska idrotts-

lekar.
Handbok för scouter.
H é l l . s t e n ,  N. E . : Fri idrott.
H o 1 m é r, Gösta: Holmérs idrottsbok.
L i nd e ,  Carl: Allt om fotboll.
L i t t o r  in , B. E . : Pojkarnas friluftslekar. 
M a n n e r f e l t ,  Måns: Svenska vägar

och stigar.
P e t r e ,  Allan: Friluftsliv.
R i k s f ö r e n i n g e n s  för - Gymnastikens 

Främjande årsbok 1934. 
S k o l u n g d o m e n s  idrottsbok 1935. 
S n e l l m a n  och T e r n s t r ö m ,  Terräng

lekar.
Svenska folkdanser.
T e r n s t r ö m ,  Gösta: Lekboken.
U g g l a ,  G. och B .: Idrottsbok.
W a 1 d é n, O. H. : Friluftslekar från Nääs. 
V e n n e r.s t r ö m, L . : Lägerliv.
W i d e  b l o m ,  Elsa: Med tält och kanot. 
Z a n d er, John: Löpningar och gång. 
S i l v e r s t r a n d ,  Carl och U g g l a ,  B. 

G:son: Hopp.

Vårfloden 1936.

Nya statsbidrag
såsom till inackordering av skolbarn, 

byggnadsbidrag för lokaler, som byggts 
senare än 1912, underhålls- och mate
riellbidrag för samtliga lärosalar m. 
m., kan skoldistriktet från och med den 
1 juli erhålla.

Orsa i pressen.
Ur STF:s tidning saxa vi med nöje ne

danstående :
E n  v a c k e r  v ä g .  De vägar, som från 

Mora längs Orsasjöns båda stränder och vi
dare fötbi Orsa leda NÖ-ut mot Skattung- 
byn, skulle stå högt piå en placeringslista 
över ” Sveriges vackraste vägar” , om en så
dan funnes. Särskilt utsikten från höjden 
bakom Skattungbyns kyrka ner över Ore- 
älven och bort mot de blånande bergen i 
NV är mycket vacker. En annan utsikts
punkt i dessa trakter som tävlar med Skatt
ungbyns är den från Fryksåsen. En ny
byggd bilväg leder från Orsa ända upp till 
den 13 km. avlägsna gamla fäbod vallen uppe 
på berget. Från Fryksåsgården ser man 
ned över 'Orsasjön och Siljan.

LÄT SY EDRA

Erik

Kostymer, Dräkter 
och K a p p o r  hos

A. Bill ström.

Trollbjörken vid Djupgrav.

Skattungbjörkens silhuett har i vinter 
fått ett skönhet sfel: ett par stora kvis
tar har blivit avbrutna (antagligen av 
snön) och de hånga ner i kronan. Då 
björken är fridlyst är det väl någon 
myndighet, som bär ansvar för skötseln 
av trädet. Inte bara ur skönhetssyn- 
punkt är omvårdnad påkallad härvidlag.

Ovan-Siljans skolförening
höll möte i det upprivna Mora lörda

gen den 23 maj. Mötet började med 
gudstjänst i Mora kyrka, då kyrkoher
de Daniels från. Sollerön predikade. 
Efter gudstjänsten gav kyrkoherde Hil- 
lerström en snabbskildring av det från 
Folkunga- m. fl. tider härstammande 
templet, varefter deltagarna i egna el
ler andras bilar färdades till Fnlåbergs 
fäbodar. Vägen dit härstammar för 
resten också från olika epoker. Vid 
framkomsten till den underbart vackert 
belägna, fäboden bjödos de, som hade 
tillräckligt stora sedlar, på kaffe — folk 
pned småpengar fick vackert betala. 
Hawje ljudfilmade den hornblåsande 
Solleröprästen och den hembygdstalan- 
de Moraskolläraren Karl Sars. Den se
nare fortsatte med all ära på den lyriska 
bana, som de båda prästerna börjat.

Programmets fortsättning (som sig
naturen av andra, plikter hindrades från 
att ta del av) var kanske inte så lyrisk, 
då ämnet för hr R. Eeg-Olofssons före
läsning var »Observationer och behand
ling av svårfostrade barn» och semina- 
rielärare E. Lindholm skulle tala om 
»Ett och annat från skolans värld». 
Men den gemensamma middagen och 
avslutningssamkvämet på Skeriol fort
satte och bringade säkert till fulländ
ning den stämning av glädje åt våren 
och stolthet över hembygden, som mö
tets begynnelse ville skapa.

Korrekturläsaren.

Examanskläder
för pojkarna:

Golf byxor, Jackor, 
Skjortor
till fördelaktiga priser.

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

FRÅN

H A V  O C H  H A M N .
Med jämna mellanrum ha vi de sista må

naderna hört radion omtala, var det 
svenska skolskeppet Ahraham Rydberg be
funnit sig. Allt väl ombord. Så kom här
om dagen ett meddelande, att skolskeppet 
blivit påseglat i Engelska kanalen och nu 
håller på att bogseras in till London, må
let för alla dessa skolskepp, som varje år 
deltaga i kappseglingen mellan Australien 
och England. Ett ännu sorgligare öde drab
bade i slutet av april det åländska segel
fartyget Herzogin Cecilie, som åtta gånger 
segrat i denna tävling. Det gick under 
dimma på grund i Kanalen och blev vraik 
helt nära målet. Besättningen, kaptenen 
och hans unga hustru, vilka förresten just 
företagit sin bröllopsresa på det stolta skep
pet, fingo rädda sig i land på en livlina, 
som sköts ombord.

Segelfartygens tid är förbi, men ännu 
finnas ett antal större seglare kvar, av 
samma typ som de nämnda. De användas 
alla som skolskepp, alltså för utbildning av 
sjöfolk. Det är en svår och prövosam skola 
de få genomgå, som valt sjömannens yrke. 
Men så behövs det också duktigt folk, som 
ska kunna stå ut |med det hårda och an
strängande arbetet till sjöss. Från järn- 
kalla, isiga nätter på en stormig Nordsjö 
komma de ner till Söderns glödande sol, 
utsatta för sumpmarkernas febrar. Är kli
matet påfrestande, så är livet omhord inte 
mindre hårt. Att hålla en trälastad båt på 
rätt köl i rykande storm, kräver arbete 
dygnet om med lämpning av bräderna från 
slagsidan till den motsatta, allt under det 
att vågorna vräka sig över hela skrovet. 
Men det arbetas inte bara på däck. Där 
nere i båtens innandömen vid maskinerna 
stå eldarna i 60 graders hetta och skyffla 
in kol i ångpannornas glödande jättegap. 
Jäktade från hamn till hamn — hur ofta 
hör vi inte i radio rederiernas telegram till 
sina båtar: Gå Kielkanalen, forcera — bli 
ingalunda sjömännen sysslolösa, då båten 
ligger stilla i hamn. De få inte lämna bå
ten och gå och slä dank och göra staden 
osäker. Skrovet skall ses om. Nedhissade 
i stora trägungor på fartygets utsida arbeta 
pojkarna med sina målarborstar och rost- 
hackor. Jag minns en båt, som kom in

KOPPARBERGS 
LÄNS SPARBANK

Skolbarn i Orsa!
Sparsamhet är en dygd.

Under år 1935 har av skolbarn 
inom länet insatts i 7.049 poster 
ett belopp av kr. 21.086 : 72.

Glimtar från arbetet vid 
Svenska Sjömanskyrkan 
i London.

Av STIG CARLSSON.

efter en längre resa. Skrovet var så an- 
frätt av rost, att hackan flög genom plåten 
och in i lastrummet då man skulle börja 
rostknackningen. Allt skall vara putsat 
och fint, tills man sticker ut till havs igen 
och saltvattnet åter får börja med sitt för-

Svenska sjömanskyrkan i London.

störelseverk på fartygets plåtar. De sven
ska båtarna ha namn om sig att vara de 
bäst skötta i hela världen. Detta länder 
våra svenska sjömän till all heder.

Det mesta av allt det, som landborna ha- 
att förtälja om dessa havets arbetare, får 
enbart hänföras till de bekanta skeppar
historierna, vilkas upphovsmän sitta i sina 
lugna stugor hemma på landbacken. Sjö
männens rykte har också i hög grad för
vanskats av alla de otaliga s. k. sjömans- 
visor, som herrar kuplettmakare totat ihop 
och sjunga ifrån scen och estrad utstyrda 
i vida, vita byxor och blå kavajer med 
blanka knappar. Så ser inte en sjöman ut 
och inte sjunger han slikt heller. Knappast 
något yrke i världen är hårdare, mer prö
vande och mindre uppskattat än sjöfolkets. 
Sjömännen nu för tiden är ett släkte av 
unga arbetare, snygga och hyfsade och 
kanske med ett större mått erfarenhet av 
livets hårdhet och allvar, än vi landkrabbor 
ha. Det är havet, som har fostrat dem.

SVEN SK A S JÖ M A N S K Y R K O R  FIN NAS 

R U N T  J O R D K L O T E T .

Ingenting är heller överflödigt, som gö- 
res för att upplysa den stora allmänheten 
om det okända land, som heter Svenska 
Kyrkans Sjömansvård och dess aibetsfor- 
mer i de främmande hamnarna jorden runt.

Under svällande segel.

Verksamheten bedrives nu vid 18 huvud
stationer och 8 mindre stationer inom och 
utom Europa. Ända nere i Australien och 
i Sydamerika finnas svenska sjömanskyr
kor. Hela denna omfattande organisation 
lever så gott som uteslutande på frivilliga 
medel, bidrag ifrån arbetskretsar och sy
föreningar, kollekter och den s. k. oktober
insamlingen, som sker ombord på båtarna 
bland sjömännen själva. De senare ge 
-med varm hand Sjömansvården sitt bistånd, 
då de uppskatta det arbete, som bedrives 
bland dem för att skaffa dem ett hem och 
en fristad där ute i den stora, villande 
världen.

Även om huvudsaken för sjömansprästen 
såväl som för lantprästen är att förkunna 
Guds ord, möter dock den förre betydligt 
svårare arbetsförhållanden. Låt oss följa 
arbetet vid en av våra största stationer, 
sjömanskyrkan i London.

Efter en lätt ifrukost bestående av stekta 
tomater, skinka och te börja sjömanspräs
ten och hans båda assistenter dagens ar
bete. Den dagliga skeppstidningen genom
gås. Där finner vi namnen på alla de 
svenska båtar, som väntas in under dagens 
lopp samt var del skola lägga till. Hamn- 
kartan studeras. Det är sju svenska mil, 
vi ha att röra oss på och besöken på bå
tarna måste noga planeras, för att alla 
nyinkomna båtar ska kunna besökas samma 
dag de kommit in. Dess bättre har Lon
don utmärkta trafikmöjligheter och man 
kan förflytta sig raskt. Det sker över eller 
under jord, på järnväg, buss eller spårvagn, 
ofta genom någon av de många vitglän- 
sande, kakelklädda tunnlarna, som leda 
världsstadens enorma trafik under floden 
Themsen. Det uppsökande arbetet är ett 
viktigt led i vår verksamhet. Laddade med 
tidningar, främst sjömännens egen — Ute 
och Hemma — samt brev ha vi begivit oss 
in i hamnstadens unkna och eländiga kvar
ter. Här i dessa långa, ledsamma rader 
av smutsiga tegelhus med sina kanonmyn-

Flick- Trenc-Coat.
Golfbyxor och -strumpor, Slipower, 
Skjortor, Skol- och Sportmössor, 

Golfkostymer, Klänningstyger, 
Jumpers och Koftor.

Nyinkommet i stor sortering till 
billiga priser.

Examen stundar. Låt oss leverera 
examenskläderna!

Aug. Larsson, Orsa.
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ningsliknande skorstenar är det, som Lon
dons miljoner människor ko. Avgrundens 
folk har här sitt hemvist ooh här förde 
Mannen, som du dödat, sin skuggliknande 
tillvaro.

SJÖM ANSPRÄSTEN GÄR OMBORD.

En svensk flagga kan plötsligt skymta- i 
någon gränd. Den tillhör kanske aktern 
på det fartyg, som vi äro ute på jakt efter, 
ötora hamnbassänger eller s. k. dockor lig
ga insprängda här ooh där i östra London 
och i dessa slussa båtarna in, då de lossa 
eller lasta. Det kan vara besvärligt nog 
att nå en sådan båt, fastän den tycks lig
ga inom räckhåll. Detta gäller i ännu 
högre grad de stora svenska sockerbåtarna, 
som ankra mitt ute på floden. Mellan 
andra främmande stora båtar kan svensken 
ligga och det blir att äntra från båt till 
båt på rankiga repstegar, allt under det att 
floden med hastigt lopp brusar under en. 
Väl ombord blir man dock hjärtligt mot
tagen. Pojkarna rusa mot en och fråga 
efter brev ooh tidningar. Ni förstår, vad 
det betyder för dessa långfärdsbåtar att 
efter veckor i sjön få se svenska tidningar 
och främst få brev hemifrån.

Efter en pratstund med pojkarna önska 
vi -dem välkomna upp till kyrkan ooh fort
sätta till nästa båt. De återgå även till 
sitt knog ombord.

JU N G M A N  JANSSON GÅR I LAND.

Efter slutad arbetsdag är pojkarna många 
gånger för trötta att gå i land. De krypa 
ner i sina skansar ooh syssla med varje
handa. En lagar sina kläder, en annan 
snickrar på en liten modellbåt, som kanske 
kommer att pryda taket i någon fiskarkyr- 
ka på Västkusten. Gå sjömännen i land, 
styra de gärna stegen till sjömanskyrkan. 
Sjömanskyrkan i London har ett idealiskt 
läge alldeles utanför huvudingången till de 
vidsträckta trädockorna, där femton å tjugo 
svenska båtar kunna ligga inne samtidigt, 
lastade med bräder från våra sågverk. Poj
karna tala om ” Kyrkan”  som den ljusa 
och fasta punkten här nere i de grå och 
oroliga krog- och hamnkvarteren. Den om
fattar inte bara en vacker kyrkobyggnad i 
svensk stil utan även skriv- och läsrum. 
Fram emot sjutiden på kvällen fylls det 
stora läsrummet av sjömän. De slå -sig ned 
vid småborden runt väggarna, prata, spela 
schack eller ta ett parti biljard på den av 
vår beryktade landsman Ivar Kreuger 
skänkta biljarden, som vid fester gör tjänst 
som ett präktigt kaffehord. Andra skriva 
brev eller läsa tidningar. Här kan pojkar
na tack vare de svenska redaktionernas 
tillmötesgående att förse oss med tidningar 
-sitta ooh läsa i) sin hemorts tidning, vad 
som händer odh sker i deras egen socken. 
En kopp kaffe beställes av den, som har 
vakten på läsrummet för kvällen. Då med
len inte räcka till att avlöna en kvinnlig

Här bo Londons miljoner.

medhjälpare, får sjömansprästen själv kun
na konsten att koka gott kaffe och diska-. 
Det rejäla svenska doppet, bakat av en 
svensk gumma, som slagit ner sina bopålar 
bär ute, förhöjer hemtrevnaden. Främst av 
allt saknar sjömannen sitt- he-m och därför 
söker sjömanskyrkorna fylla den bristen 
och göra det så hemtrevligt och trivsamt 
som möjligt på läsrummen. Tidningslä-
sandet och brevskrivandet avbrytes på ons
dagskvällarna av föredrag. Sjömännen gå 
ju även miste om landbornas förmåner att 
få gå på förelä sningsföreningar och studie
cirklar. Dessa samkväm utfyllas av musik 
och -sång. Vad som enar och ger en upp
lyftande stämning, är den unisona sången 
och när ett hundratal sjömän med sina av 
havsvindarna härdade lungor klämmer i
med En sjöman älskar havets våg eller 
Mandom mod, då vill taket nästan lyfta sig.

Vid aftonlampan i skansen.

Varje söndag hålles högmässa i kyrkan 
klockan åtta på kvällen. Långa avstånd och 
bestyr ömbord göra, att det inte går att 
samla pojkarna tidigare. Det ligger något 
storartat gripande i den enkla, innerliga

psalmsången och pojkarnas uppriktiga och 
stillsamma sätt att lyssna till predikan.

SJÖM ANSPRÄSTEN ÄR K LO C K A R FA R , 
SOM A L L T  SKA BESTYRA.

Tiden mellan båtbesök och kaffekokning i 
vardagslag på läsrummet uppfylles av mångt 
och mycket. Än kommer en bekymrad sjö
man, som lämnat sina landgångskläder på 
pressning till någon, som kom ombord och 
bad att få ta hand om dem. Det gjorde 
denne så grundligt att varken han eller 
kläderna stå att återfinna.

London är ingen vacker stad, men får 
pojkarna på en båt en fridag i land, ta vi 
dem med upp i staden på små utflykter -för 
att visa dem lite mer civiliserade trakter 
ä-n hamnkvarterens grå enahanda. Sjöman
nen har dock svårt att gå på stadsgator 
och vi uppsöka helst någon vacker park, 
där pojkarna få sträcka ut sig i gröngrä
set bland blommor ooh blad.

En sjöman skall -mönstra av och måste upp 
till konsulatet med sina papper. Han har 
svårt att hitta dit odh även att göra sig för
stådd däruppe, då unga, svenska tjänstemän 
vid konsulaten ha en viss benägenhet att 
glömma sitt eget modersmål. På vägen upp 
till konsulatet hände det, att den gamle sjö
mannen, som skulle mönstr-a av och åter
vända till stugan i Sverige, plötsligt föll 
död ned på gatan. Förutom stundens sorg
liga allvar fiök prästen det obehaget att 
söka freda sig för misstänksamma herrar 
från 'Scotland Yard, vilka med sina ” knall
hattar”  neddragna i pannan och den eviga 
cigarren i mungipan, hade mycket svårt 
att låta övertyga sig om prästens oskuld. 
Besök på de många sjukhusen hos lands
män, som skadats i någon storm eller fått 
malarian .på Afrikas sumpiga floder, höra 
till dagordningen. En sjömans grav är of
tast havets djup. Inträffar dödsfallet i 
■hamn, sker begravningen ute på främlings
ky r-kogår-den. En sällsam kyrkogård efter 
våra förhållanden. Egen järnväg med sta
tioner inne på själva kyrkogården, vilken 
omfattar en stor. vildvuxen park, där varje 
nation fått sig en plats anvisad. En jord
fästning därute är oförglömmelig.

(Men sjömansprästen får inte bara dela 
sjömännens sorger. I)e ge honom också del 
av den rika glädje, som bor i -deras hjär
tan. Har en käck sjöman givit bort sitt 
hjärta åt någon liten blåögd sjöjungfru 
och hon inte vill vänta längre ooh han inte 
får komma hem, så tar han resolut ut hen
ne till det främmande landet och knyter där 
inför sjömansprästen hymens band. Akten 
får dock icke försiggå på utländsk mark 
och då tar man bara en motorbåt och sticker 
ut tre mil till havs. Därute i Ingens mans 
land består det ingångna äktenskapet in
för svensk lag. Så får den unga frun 
vända hem igen och vänta på, att makens 
båt snart skall styra kosan till Sveriges 
kust. Men det kan -dröja år.

(Forts, å sid. 15.)

A. KOCKS
RAK- &  FRISERS ALON G

r e k o m m e n d e r a s .  
Nyinredd, trevlig lokal i And. Olssons 

fastighet.

Moderna
Reseffekter
till billigt pris.

C a r l  A P e t t e r s s o n ,  Reseffektavd.

Passa tillfället!
K A F F E K O P P A R  vacker dek. 
4: —  pr duss.

MARTIN HED A.-BOL.
Telefon 14.
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FRÅN SKOLBÄNKEN

Här kommer nu terminens sista 
skörd av uppsatser till Skoltidningen. 
De äro bra, som ni kan se. Särskilt 
bra tyckte Red. att Margit Troives vår
dikt var oeh likaså Benkt Granholms 
uppsats om sin första skoldag. Därför 
får de varsitt pris den här gången. 
Birgit Ohlsén, som fick pris förra 
gången, har fått tre kronor på en spar
banksbok. Nu har ni en lång, skön 
sommar framför er, och nu önskar vi, 
att ni måtte få mycket roligt under 
den tiden. Och så önskar vi, att ni 
kommer ihåg allt det roliga ni upplevt 
under sköna sommardagar, när ni igen 
sitter på skolbänken. Då ska vi och 
alla edra kamrater få del av edra som
maräventyr genom edra berättelser i 
Skoltidningen. Alltså —• tack för ert 
duktiga arbete här i tidningen under 
den här terminen och glad sommar och 
välkommen igen i höst.

VÅRDIKT.

Ja nu är sommarn nära, 
med bad i böljor blå.
Med sina blommor kära 
och ax på guldgult strå 
då fjäriln högt sig svingar 
mot skyn på lätta .vingar.

Då tranan lyfter vingen 
mot norr dess fylking styr, 
och alla blommor ringer, 
då sommardagen gryr.
Och ärlan muntert trippar 
bak bondens plog och harv, 
den lilla stjärten vippar 
hon mumsar mask och larv.

Nu haren byter pälsen 
från vit till brun och grå 
och alla små kattfötter 
de taga sockan på.
Och mor hon dricka brygger 
och gör ett stort midsommarbak 
oeh svalan boet bygger 
inunder ladutak.

Och orren visan spelar 
i skogens pelarsal 
och inga gäster felar 
på vårens stora bal.
För denna levet skallar, 
ur djurens stora hop 
och både gran och tallar 
instämma i dess rop.

Margit Troive, klass 6.

En KAMERA för ungdom
Nortonkameran 4 : 75.

A.-B. BRÖDERNA OHLSÉN.
O r s a.

Vår i Torrvål.

MIN FÖRSTA SKOLDAG.
Jag skulle snart fylla sju år. Med 

spänning motsåg jag dagen, då jag 
skulle börja skolan. Slutligen kom 
'den. Jag var ensam. Man var väl 
stora karlen oeh hade slutat att hänga 
i kjolarna på mor. Men Bjes-Sven 
tyckte visst inte, att jag var så stor, ty 
då jag kom, ropade han: »Nu kommer 
glina!» Ändå var han bara. ett år 
äldre än jag.

Då vi kommo in i skolan, frågade lä
rarinnan, om vi kunde skriva något. 
Jo då, en kunde. Då fick han gå fram 
till tavlan och skriva sitt namn. Men 
han skrev konstiga bokstäver. Han ha
de själv funderat ut hur bokstäverna 
skulle se ut.- Han »skrev» kattor, kil- 
lingar och hundar i en lång rad. Men 
vi beundrade honom väldigt, ty vi 
trodde förstås, att just så skulle bok
stäverna se ut. Men sedan blev även 
jag beundrad, ty jag kunde ju räkna 
ända till femtioelva. Men när lärarin
nan sedan talade om, hur det skulle

Examenskläder
för pojkar:
GOLFBYXOR
SLIPOVERS
SKJORTOR
SLIPSAR
STRUMPOR
I olika kvalitéer och 
prislägen.

KOOPERATSVA
MANUFAKTURAVDELNINGEN.

vara, sågo vi ganska tvivlande på hen
ne. »Nu vill jag äta matsäck», sade 
en helt plötsligt. -»Nej, i dag går vi 
bara en timme», sade lärarinnan. Men 
var lugn för att han satte i sig två 
stora smörgåsar oeh en flaska mjölk, 
sedan vi slutat.

Benkt Granholm, kl. 6.

VÅREN.
Våren stundar nu, 
och korna säga: bu!
Fåglar utav alla slag 
till Norden komma varje dag. 
Bäcken rinner, klar och blå, 
barnen uti vattnet stå.
Älven brusar, 
vinden susar, 
trädens kronor böja sig, 
linden står så blyg.
Solen väcker opp 
varje liten björkeknopp.

Fågeln bygger bo, 
fröna börjar gro.
Blommor växa opp, 
börja nu sitt levnadslopp, 
de alla färger bära 
både gula och skära.
Ärlan trippar, 
stjärten vippar, 
bonden efter plogen går, 
på myren tranan står.
Sparven nu i luften flyger, 
katten efter väggen smyger.

Hugo Eriksson, kl. 5.

VALBORGSMÄSSOAFTON.
Det var kvällen före första maj. Då 

skulle det brännas kasar. Jag hade 
fått ihop en liten kase, som jag skulle 
bränna. När klockan var sju, tände 
jag den. Jag tog enriskvistar och pap
per och lade det under kasen. Snart 
var det en stor låga, som säkert syntes 
till Våmhus.

När jag hade bränt en stund, kom 
Arne. Han hade två bomber med sig. 
När man tände i en stubintråd i ena 
änden, small det som ett bösskott. 
Snart var kasen utbrunnen och jag 
följde Arne hem. När Arne hade ätit,

Trädgårds- och 
Blomsterfrö.

Bespratningsmiedel för växter.

Hedins Färghandel
Orsa.
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gingo vi igen. När vi kommo på vägen, 
sågo vi en ballong, som kom från Sker. 
Den gick högre och högre. Till sist 
blev den som en stjärna, och så syntes 
den inte mer.

Nn gingo vi och tänkte, vart vi skulle 
gå. Då tänkte vi, att vi skulle gå till 
Sker. När vi kommo dit, var det all
deles fullt med pojkar där. De hade 
raketer av alla slag. Somliga smällde, 
så man fick ont i öronen. När vi kom
mo in, så skulle de just släppa iväg en 
till ballong. Den gick rätt upp, och se
dan följde den med vinden.

Snart skulle de tända raketerna. 
När vi hade sett på allting, gingo vi 
ihem.

Sven Smedberg, kl. 6. 

HOS TANDLÄKAREN.
En dag i skolan höll vi på att skriva. 

Då kom Birgit och sade, att lärarinnan 
fått telefon. När lärarinnan kom ner, 
pade hon, att vi skulle få börja gå till 
tandläkaren. Då bestämde vi, att Anna 
Holst, Elin Gisslar, Maj Mattssn och 
jag skulle gå först. När vi kom till 
väntrummet, hade vi knip i magen, för 
vi var så rädda. När tandläkaren kom, 
sade vi bara åt varandra att den och 
den skulle gå. När vi s ade åt Maj, 
började hon skämma ut sig och gråta. 
,Då sade tandläkaren åt Anna, att hon 
som var så tjock och trind, skulle väl 
våga sej att gå. Hon gick in, men det 
stod inte på länge, förrän vi hörde ett 
skrik därinne. Han hade borrat i hen
nes tand, så det gjorde ont.

Snart var det min tur att gå in. Jag 
ska berätta, hur han gjorde. Han stack 
in en nål i munnen på mej, så blev det 
bedövat. Sen borrade han i tanden. 
Eftersom jag talade om att Anna 
skrek, ska jag väl tala om, att jag ock
så skrek, så dum var jag, fast det inte 
gjorde ont. Därefter tog han och peta
de in sådant, som man ska laga med. 
Så då fick jag en tand lagad fritt. 
Därpå drog han ur en.

Jag fick gå många gånger till tand
läkaren. Nästa gång jag var. dit, fick 
jag en apelsin och en tub tandkräm. 
Tandläkaren Hedman är den bästa 
tandläkare jag vet.

Jemt Stina Persson, kl. 4.

MINNEN FRÅN MINA FÖRSTA 
SKOLÅR.

Jag var inte mer än 7 år, då jag kom 
till Kvarnberg. Jag skulle stanna där

Vid camping, båt- eller bilresa,
alltid bereder en Batterimottagare 
Er samma nöje.

Radioservice och -rör.
HANS PETERSON, Orsa

Telefon 242.

och gå i skolan tillsammans med en 
flicka, som hette Berta. Vi började 
skolan, och allting gick ganska bra. En 
dag hade vi haft gymnastik timmen 
före frukostrasten. Berta och jag skul
le gå hem och äta den frukostrasten. 
Då kom vi på den idén, att vi skulle 
ha gymnastik på landsvägen. Jag tog 
i Berta och skulle göra en rörelse med 
henne. Men rätt som det var, låg både 
Berta, och jag i diket. I diket fanns 
det en stor sten. I den slog Berta hu
vudet och fick en stor bula bak i nac
ken. Berta började gråta och sprang 
hem och skvallrade på mig, att jag ha
de slagit henne. De blevo arga på mig 
hemma, men inte kunde jag rå för det. 
Det var ju Berta, som hade hittat på, 
att vi skulle ha gymnastik. Med mig 
var det ingen fara, och Bertas huvud 
läkte snart, och sedan var allt bra 
igen.

På julen skulle jag följa med hem. 
Det var kallt, och vi skulle åka släde 
hem. Vi barn kröp under fäilarna och 
somnade. När vi for var jag sjuk, 
men när vi kom hem, då var jag pigg 
som en mört. Efter julen skulle vi 
fara tillbaka och börja skolan. Lära
rinnan, där vi bodde, höll bara andra, 
fjärde och sjätte klass. Jag ville inte 
tillbaka, och därför talade mamma med 
lärarinnan, och äntligen fick jag börja 
skolan hemma. Jag var den enda, som 
gick i första klass. En dag skulle min 
bror Knut och jag stanna hos lärarin
nan och bo där några dagar. Först 
tyckte jag, att det var roligt. Men till 
sist började jag att längta hem. En 
dag kunde jag inte stå emot längre. 
När skolan var slut, kastade jag på 
mig kappan och började traska hemåt. 
Jag hade knappt hunnit halvvägs, förr
än de kommo efter mig, och jag måste 
vända tillbaka. Jag började gråta, men 
vad hjälpte det. Jag måste ändå vän
da om.

Eva Carlsson, kl. 6.

CYKELREP AR A TION.
En dag i förra veckan gick jag till 

Lasse. Då ville han, att vi skulle ta och 
göra ren hans cykel. Sagt och gjort. 
Vi togo i och buro ned cykeln i källa

P R O V A

Elektrisk kokning
under sommarsäsongen.

Särskild ackordstaxa för tiden 
maj— augusti.

Kokplattor uthyras billigt
Elektrisk kokning betyder minskat 
arbete för husmödrarna och min

skad värme i köket sommartid.

S ilja D sb y g ta  M k l i e b o l .
Tel. Mora 390 - 391.

ren. Lasse sprang opp efter en skruv- 
nyckel, en hammare, två skruvmejslar 
och en hovtång. Medan han gjorde 
det, tog jag och kastade undan litet 
ved, så att vi skulle få svängrum. Jon 
var också där och hjälpte till med li
tet av varje.

Så kom Lasse med verktygen, och 
jag vände om cykeln, och så började 
vi. Först och främst skulle hjulen bort. 
Men innan jag kunde taga bort bak
hjulet, så måste kedjeskyddet bort. Se
dan kunde jag lätt ta bort hjulet. Me
dan jag gjort det, tog Lasse bort fram
hjulet, men på ena sidan satt konan så 
hårt, att axeln snurrade runt. Då 
feick jag på andra sidan, så att han 
skulle kunna skruva av den andra, och 
så fingo vi av hjulen. Så plockade vi 
isär var sitt nav. När det var gjort, 
gingo vi därifrån.

Om en timme ungefär var jag på 
byn igen och visste inte, vad jag skul
le taga mig till. Då gick jag till Las
se igen, och vi togo oss för att sätta 
ihop naven igen. Därefter togo vi 
isär pedalerna och gjorde ren dem ock
så, När vi fått ihop pedalerna igen, 
gick Lasse opp, och jag gick hem och 
talade om för pappa, vad vi hade 
gjort. Då sade han, att han trodde, att 
vi hade satt kulringarna alldeles fel. 
Ja mycket riktigt. När jag kom dit 
nästa dag, togo vi isär naven och peda
lerna och tittade efter. Det var bara 
:en, som satt riktigt. När vi så på nytt 
satt ihop naven och pedalerna, satte vi 
på kedja och kedjeskydd.

När det var gjort, for jag ut och 
provåkte den. Sedan var det Lasse, 
som fick provåka, och det gick allde
les utmärkt.

Erik Eriksson, kl. 5.

PAPPAS 50-ÅRSPRESENT.
Det var två flickor, som hette Elsa 

och Greta. De gingo i femte klassen. 
Elsa var mycket duktig i skolan, men 
Greta var inte flitig. En dag kom 
Greta till Elsa, medan hon satt och 
läste, och frågade, om hon inte kunde 
komma ut och spela kula. »Nej, det 
vill jag då inte, för jag skall läsa 
läxan först, innan jag går ut, och jag 
tycker, att du också skall gå hem och 
(göra det. Du läser väl aldrig på en 
läxa? Din mor och far bli väl aldrig 
glada att se ditt betyg, för jag kan för
stå, hur det ser ut.» Då gick Greta, 
och hon kände sig inte glad, när hon 
hade en sådan kamrat. Men det var
kanske inte så underligt, för Greta var 
från stan.

Examen närmade sig, och Greta var 
inte ett dugg flitigare. Efter examen

0 Bränd KALK och
TJ=fey.r Kalkstensmjöl

av högg-ta kvalitéer tili 
fördelaktigaste priser, er- 

neD hålles från

A.-B. S K A TT U N G B Y N S  K A L K B R U K .
Mässbacken. Telefon 2 1 .
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for hon hem till staden igen. När hon 
kom hem, voro alla så glada, och Greta 
yar också g’lad. På kvällen frågade 
pappa henne, var hon hade betyget. 
'»Jag skall gå och ta reda på det», sade 
hon. Hennes bror, som också gick i 
skolan på landet, blev så full i skratt, 
ty han visste, hur dålig hon var i sko
lan. Så kom Greta in och hade bety
get i handen, och gav far det. Han 
började läsa; han fann, att Greta i de 
flesta, ämnen var underkänd. Han 
rynkade pannan, tittade på henne och 
sade: »Nu får du inte klockan, som 
•jag. köpt åt dig. Den får ligga och 
vänta på dig, tills en annan gång.»

Så for hon åter till skolan och bör
jade plugget. Men nu arbetade hon 
och läste läxorna varenda dag. Elsa 
tyckte, att det var konstigt, att Greta 
med ens blivit så flitig. Då det var 
slut på ett nytt läsår, och sommarlovet 
■på nytt skulle börja, for Greta åter 
hem. Hon ville inte ta och titta på be
tyget, för det skulle vara pappas 50- 
årspresent, och alla presenter brukar 
man ju öppna själv. Nu skulle Greta 
fara med tåget. Vid stationen var 
Elsa och sade adjö, och hon var myc
ket glad, att Greta hade varit så duk
tig detta år. Snart voro de hemma, 
och hennes pappa frågade direkt, var 
hon hade betyget. »Jag skall väl pac
ka upp först.» Men hon var så trött, 
att hon hann aldrig packa upp den da
gen, men det var ju också på beräk
ning. Nästa dag fyllde pappa 50 år, 
och då skulle han få betyget som pre
sent. Greta tog då fram det och gav 
pappa det. Han öppnade det och läs
te. Nu var det stor skillnad på bety
get mot förra, gången, och därför sade 
pappa: »Nu får du gå och ta klockan 
själv. Den ligger i lådan. Det var den 
bästa presenten, du hade kunnat ge 
din pappa, på hans femtioårsdag».

Ragnvy Sterner, kl. 5.

VÅR.

,Nu börjar det grönska i alla snår.
Det syns att det är vår.
Blåsippan börjar att öppna sin knopp, 
Då hon får känna en vattendropp.
Inne i sin jordkula
Nalle börjar röra sig en smula.
Nu vill han inte sova mer i år,
.För han känner på sig, att det är vår.

Margit Ångman, kl. 3.

<Det skall böjas i lid
som krokigt skall bli
Detta gäller den unga flickans 
hår såväl som hennes fostran 
i övrigt.
P E R M A N E N TN IN G  —

M ODERN HÅRVÄRD.

A N N A  E R I C S O N S  DAM FRISERING
ORSA. —  Telefon 208.

Rådjuren i Hornberga.

VARGUNGAR.
Först måste jag vara ömfoting i två 

månader, innan jag blev vargunge. 
När jag skulle bli riktig vargunge, 
skulle kårchefen komma. Men han var 
sjuk, så en lärarinna fick utnämna oss 
till vargungar i Sveriges Scoutförbund. 
Våra fröknar kallar vi Akela och 
Bagera. Jag heter Tomas och Börje 
Biekiticki. V i har möte var tisdag 
klockan halv sex. På mötena brukar 
vi leka. Ibland brukar vi få utflykter. 
Vi har fått utflykt till Hornberga för 
att titta på en råbock. När vi hade 
åkt så långt, att vi var i Hornberga, så 
gick vi in i en stuga och drack kakao, 
som vi medförde . Sedan gick vi och 
tittade på råbocken. Han var så tam, 
att vi fick ta ut honom och fotografera 
honom. Då vi har möte, brukar vi leka 
många roliga lekar. En lek är att rita 
streck på tavlan. De, som ritar de 
strecken, ska tänka ut ett ord t. ex. 
vargungar. Då ritar han lika många 
streck, som bokstäverna i ordet varg
ungar. Sedan får vi gissa bokstäver. 
Om vi gissar en bokstav rätt, sätter 
den, som skriver, dit den. När det 
syns, vad det är för namn, så får vi 
gissa. Den, som gissar rätt får en 
poäng.

Ingemar Hansson, kl. 3.

NÄR TROLLEN IIABE TRAV
TÄVLAN.

Det var en gång ett troll, som hade 
en berömd travarhäst. En dag skulle 
han vara med på en travtävlan. Om 
morgonen tog han farväl av sin gumma, 
och sina barn. De bodde i en håla 
långt inne i skogen. Ja, då skulle 
gubben fara då. Han gick ut ur hå
lan och in i en annan håla, där hästen 
var. Han satte på hästen selen och 
spände för travargiggen och for ner 
till platsen, där de skulle åka ikapp. 
Banan gick över tuvor och rötter och 
stubbar. Nu börjar tävlingen. Brunte,

Bläsan och Sebra ska starta först. 
Glafse och Gnisse ta tiden. Nu kom
mer Gnisse fram med en flagga och sä
ger: När jag slår ner flaggan, så ska 
ni starta! Nu slår Gnisse ner flaggan. 
Då startade de. Oj, vad det går åt 
Brunte. Hejja, Brunte! skriker troll- 
hopen. Brunte segrade. Nu går sista 
loppet. Då ska alla starta. Nu slog 
Gnisse ner flaggan. Då startade de. 
Det går över tuvor och stubbar och ste
nar. Brunte segrar! Brunte segrar! 
skreko trollen, och det gjorde han ock
så, så han fick ett guldskrin med 
pengar i. När gubben kom hem, blev 
gumman så glad, att hon började gråta 
av glädje. Nästa dag stod det i tid
ningen, att Brunte kommit först.

Gunnar Wik, kl. 5.

SÄGNER FRÅN MIN HEMBYGD.
När jag var i Högståsen i somras, 

berättade mormor och min mammas 
faster om troll för mig. De sade, att 
trollgumman hade gått och vallat get
ter. Trollet hade gått, där mormor har 
sin ladugård i Högståsen. Så var det 
en skogvaktare, som gick i skogen och 
stämplade träd. Mot kvällen sade han 
till sin gosse, att han skulle gå hem och 
sätta på kaffepannan, tills han kom 
hem.

När pojken hade kommit en bit på 
hemvägen, såg skogvaktaren en kvarn, 
som var i full gång. Inne i kvarnen 
satt det en gumma, som hade en mjöl
säck på ryggen. Men rätt som det 
var, var kvarnen liksom bortblåst. 
Skogvaktaren såg bara skogen och en 
bäck, som rann förbi.

På hemvägen såg han fina getter. 
Han tänkte klappa dem men kände 
inga.

När han kom hem, frågade han poj
ken, om han hade sett något, när han 
hade gått hem. Men pojken hade inte 
sett något.

Så en kväll hade en bonde varit till 
en lada för att ta hö. När han var 
på hemvägen, såg han, hur det lyste av 
elden inne i en stuga. När han kom 
in, var det några små gubbar, som dan
sade. Gubben blev rädd och sprang 
sin väg. Så en kväll hade gubben 
stängt stugan och somnat utan att 
krafsa ihop glöden i graven. Mitt i 
natten kom en av gubbarna och ropa
de i dörnen och sade: »Kom ut, innan 
du brinner opp !»

Gubben blev rädd och tänkte, att 
gubben hade tänt eld i stugan. Då 
var det glöden, som hade sprakat på 
golvet, så att det hade börjat brinna.

Karl Erik Svedlund, kl. 5.

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSEEN
Tel 253.
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Red. inbjuder till 
pristävling. De lyck
liga innehavarna av 
de två först öppna
de rätta rebuslös
ningarna erhålla var 
sitt pris.

Försök er lycka så 
många som möjligt. 
Lösningarna kunna 
ni före den 15 juni 
sända in till Orsa 
Skoltidningt Orsa.

Rebusarna är0‘ ri
tade av Ann-Marie 
Karlsson, Stina 
Carlstedt och Erik 
Eriksson, alla i 
klass 5.

R e b ustä vling*.

i [23 1

'-v+d

VÅREN.
Våren är den mest efterlängtade 

årstiden. När den varma vårsolen 
strålar, smälter snön, oeh isen måste ge 
vika för värmen och det bubblande 
vattnet. Snart dansar bäcken som ett 
glittrande silverband fram under de 
mörka granarna. De första blåsippor- 
na våga sig fram, och snart lyser det 
blått i backarna. Tussilagon vill inte 
vara sämre. Den klär dikeskanterna 
gula, medan snön ännu ligger kvar i 
närheten. Tranorna drager skrikande 
mot norr, och sädesärlan börjar hoppa 
omkring på åkrarna och leta mask. 
Svalorna dröjer, men lärkan, staren 
och taltrasten äro redan här och dril
lar. De ha mycket bråttom med att 
bygga sina bon. När våren kommit li
tet längre, så att snön smält och alla 
flyttfåglar kommit, börjar arbetet på 
åkern och i trädgårdslanden. Bonden 
sår säd och sätter potatis. Han ansar 
fruktträden och bärbuskarna, och alla 
arbeta med iver både ute och inne. 
Inne i ladugårdarna börjar korna bli 
oroliga oeh vill ut på grönbete, ty de 
känna lukten av gräs och nyutspruc- 
ket löv. På våren äro björkarna så 
väldigt fina med sina små ljusgröna 
blad, och sälgens långa hängen lysa 
guldgula.

Ingen årstid är så vacker som våren.
Margareta Tysklind, kl. 6.

Orsa lärareförening
hade sedvanligt möte 1 maj med fö

redrag och samkväm. Föredragshållare 
voro fil. mag. Gösta Granholm, som ta
lade om »Viktor Rydberg», och fil. 
kand. Hans Rydberg, som redogjorde 
för »Statistiska arbetsmetoder».

Delade Metspön
av såväl flammig som gul bambu 
tillverkas och försäljas av

BROR LENNER
Tel. Mäss backen 49.

Från Småskolan.
VÅRENS FÅGLAR.

Fåglarna sjunga 
i våren den unga.

• Hej hopp, så roligt 
så vackert och soligt.
Göken han gal 
taltrasten håller tal.

Anna Märta Granholm, kl. 2.

SKATBOET.
En dag förra året gick Erik och lä

de upp två hönsägg i ett skatbo. Om 
tjugoett dygn hade skatan kläckt ut 
två kycklingar. Då tog Erik en korg 
och klättrade upp i boet och tog dem,. 
Sedan gick han hem med dem och gav 
dem lite gryn. Så tog mamma lite 
vadd och bäddade åt dem i korgen. 
Och de kröpo under vadden oeh måd
de så bra. De pepo lite somliga gång
er. Nu äro de stora. Det var en tupp 
och en höna. Nu värper hönan ägg. 
Tuppen bara gal.

Greta Bäcker, kl. 2. 

NÄR JAG VAR SJUK.
När jag hade scharlakansfeber ring

de pappa efter doktorn. Och så kom 
både doktorn och Ebba till oss. Jag 
fick dra av mej livstycket och skjortan. 
Så såg de på kroppen om jag hade 
några röda fläckar. Och det hade 
jag. Det var scharlakansfeber. Pappa 
blev tvungen att gå och ringa efter 
ambulansen också. Så klädde mamma 
på mej. Och pappa bar ut mej oeh 
lade mej i en säng på ambulansen. 
Och så bar det i väg med en sådan 
fart att jag blev yr i huvudet. Så kom 
vi. då äntligen till Mora. Där bar en 
syster in mig på epidemien.

Jag fick ligga i sängen tre veckor. 
Så fick jag vara uppe tre veckor ock
så. Och tänk jag fick inte fira julen 
hemma. Men det var lika roligt att 
fira julen i Mora. På julafton klädde 
vi granen. Om kvällen kom det en jul
tomte och gav oss julklappar. Och så

andra dan kom pappa oeh mamma oeh 
Gunnar och Anders. De hade mycket 
gott med sig åt mig. Men jag kunde 
inte få opp paketet.

Då sade jag åt en syster att hon 
skulle hjälpa mej. Och det gjorde 
hon. I det paketet var det äpplen och 
karameller och annat gott. Då blev 
jag så glad så. Sen tog jag mej ett 
äpple och lade mej. —  Efter jul bör
jade jag längta hem. Så äntligen en 
dag kom pappa och tog hem mej. Då 
fick jag åka tåg till Orsa. Och så 
gingo pappa och jag hem till Oljons- 
byn.

Hans Svan, kl. 1.

EN SANN HISTORIA.
När jag var uppe i Funäsdalen i 

sommar, talade morbror Anton om, att 
det var en lappkvinna, som bodde på 
Storvallarna. Hon hade en liten pojke, 
som var tre år. En dag skulle hans 
mamma gå till lappmässan, men läm
nade pojken hemma och tog nyckeln 
med sig. Det var en bred å man skulle 
gå över och ett stort vägskäl. En stund 
efter det lappmässan börjat, kom den 
treårige pojken in. Då frågade hans 
mamma., hur han hade kunnat komma 
dit. Då svarade han, att det var en 
vit farbror, som hjälpte honom. Jag 
tror, att det var en ängel.

Dagny Liljeholm, kl. 2.

FLAJ.
Min hund heter Flaj. Den hunden 

är så klok. Han kan handla så bra. 
Flaj kan räkna ett, två, tre och fyra. 
Han kan jaga. Jag leder Flaj i band. 
När främmande kommer så skäller 
Flaj. Flaj är så snäll. En gång, då 
far och Flaj var i skogen, så tog Flaj 
en hare. Jag har också fått följa med 
en gång.

Ann-Britt Marcuson, kl. 2.

PÅSKLOVET.
En dag så for far och jag till mor 

som låg på B. B. Och då fick jag se 
min lilla bror. Nästa dag så for vi dit 
en gång till till henne. Då så döpte vi 
honom till Olov-Esbjörn. Och dagen 
efter så for vi och hämta mor. Då så 
skulle jag sitta bak förstås och se på 
lilla Esbjörn och om en stund så som
nade lilla Esbjörn. Och när vi kom
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Ungdomsrörelser i Orsa. V .

O rsa  J. U. F.
VAD ÄR J. U. F J

Ja, de flesta Orsa-bor veta nog, vad 
begreppet innebär, men många leva i 
en sorglig okunnighet om denna insti
tutions syftemål, och under vilka be
tingelser föreningen arbetar. Ett bely
sande exempel på folks skeva uppfatt
ning i frågan är följande: Under
skogskonflikten i vintras var det 
många, som frågade undertecknad, om 
också vi sympatiserade med de organi
sationer, som voro indragna i konflik
ten. Intet är oss mera främmande än 
Ipolitik och prisregleringsfrågor. Jord
brukarnas Ungdoms Förbund är en 
alltigenom ideell rörelse, som strävar 
för att väcka och underhålla jordbru
karungdomens och. för övrigt all ung
doms intresse för modernäringen, att 
stimulera kärleken till hemmet och 
hembygden, att genom arbetstävlingar 
av olika slag verka för ökad arbetsgläd
je och bibringa ungdomen stolthet över 
arbetet, vare sig nu detta försiggår vid 
plogen eller någon annanstans samt för 
övrigt draga ungdomen på landet till 
nöjen under sundare och mera efter
strävansvärda former.

FÖRET TRÖGT I  PORTGÅNGEN.
Orsa J. U. F.-avdelning kan i år 

blicka tillbaka på en snart fyraårig

hem så bar far in honom och la ’ honom 
i en liten vit säng och sen somnade han. 
Men på natten så pep han så jag kunde 
inte sova.

Gun-Britt Nilsson, kl. 1.

VÅREN.
Staren: —  Det var då skönt, att vå

ren är kommen. Vet du, hur det går 
med snön om våren?

Svalan: —• Nej, men berätta mig det!
Staren: —  Jo, nu skall du få höra. 

Då solen skiner, smälter snön till vat
ten. En del av vattnet dunstar bort, 
en annan del rinner ner till åar och 
bäckar och till slut ned i sjöarna.

Svalan: —. Det var eget.
Staren: —  Men en sak förstår jag 

inte.
Svalan: —  Vad då?
Staren: —  Jo, hur kan knopparna 

på träden slå ut på våren?
Svalan: —  Då snön om våren smäl

ter, som du sa’, sjunker en del ned i 
jorden. Det blir vårmust i jorden. 
Och då suger träden upp vattenbland
ningen ur jorden. Vårmusten stiger upp 
i träden och upp till knopparna. Då 
spricker de ut i solskenet.

Staren: —  Tack för berättelsen! 
Adjö!

Svalan: — Tack själv! Adjö!
Och så flögo de.

Ulla Carlstedt, kl. 2.

verksamhet. När avdelningen bildades 
på våren 1933 anmälde sig ett 15 å 20- 
tal medlemmar till inträde, och detta 
var ju relativt lovande, då J. U. F. 
var tämligen okänt för flertalet, men 
när det sedan skulle bli regelbundna 
kvartalsmöten, började svårigheterna 
torna upp sig. Styrelseledamöterna 
blevo för det mesta ensamma herrar på 
täppan. J. U. F.-avdelningen i Orsa 
var mänskligt att döma av ödet be
stämt att rinna ut i sanden. De ar
betstävlingar, som anordnades, voro 
dock ljuspunkter, då de samlade myc
ket folk och på så sätt visade, att in
tresset fanns, trots allt. Så småningom 
började en efter annan leta sig till 
J. U. F., och då medlemsantalet ökade, 
'gick det bättre att anordna samkväm 
i samband med kvartalsmötena och 
därigenom liva upp stämningen. Allt 
fler och fler ungdomar ha under de 
två sista åren blivit intresserade, och 
nu räkna vi ett medlemsantal om c:a 
125 st.

A VDELNINGENS TÄVLINGAR.
Varje år har anordnats tävlingar i 

slätter och plöjning, samt har en 
mjölkningstävlan gått av stapeln i och 
för uttagande av representant till di- 
striktstävling i nämnda arbetsgren. 
Priser till tävlingarna ha beredvilligt 
ställts till förfogande av åtskilliga 
bland ortens handelsmän och hantver
kare samt av övriga för saken intresse
rade, varför J. U. F.-avdelningen i 
Orsa känner sig stå i stor taeksamhets- 
iskuld till dessa. De yngsta medlem
marna d. v. s. juniorerna utgöras av

pojkar och flickor från 10 upp till 15 
ä 16 år. Dessa få varje sommar hand
hava köksväxt- eller andra odlingar. 
De skola då själva sköta ett särskilt 
trädgårdsland från sådd till skörd. 
Frö har ställts till förfogande på Orsa- 
avdelningens bekostnad. De unga 
odlarna ha stått under avd.-s kontroll 
genom juniorledare och under distrik
tets genom länets ungdomskonsulent. 
Som uppmuntran och belöning för god 
skötsel och gott resultat har avdel
ningen till de unga utdelat en mängd 
priser, utgörande verktyg och andra 
nyttiga saker.

FRAMTIDSFÖRHOPPNINGAR.
J. U. F.-mötena av idag i Orsa präg

las av en synnerligen god kamrat- och 
samhörighetskänsla. Ett ständigt sti
gande intresse är märkbart, trots att 
starten var allt annat än god. Men 
J. U. F. i allmänhet har mycket, som 
vi ännu sakna, på sitt program. Det är 
amatörteatern, sångkör, studiecirkel o. 
s. v. Bristen på särskilt utbildade ung
domsledare inom avdelningen gör sig 
här gällande. Men vi få väl göra det 
bästa möjliga av de förmågor, som stå 
oss till buds, samtidigt som vi av hjär
tat få hoppas det bästa.

Vår närmaste framtidsförhoppning 
är nu, att så fort som möjligt få »kom
ma under eget tak». Vi ha gått in för 
att skrapa ihop medel till byggande av 
egen samlingslokal, som ej skall vara 
alltför anspråksfull, men ändå fylla 
sitt ändamål. Med ihärdighet och of
fervilja bör väl också detta låta sig 
göra.

G. Ilelgeson.

J. U. F  :s skolkökskurs i Holen 1935.
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H. L. Larson berättar skolminnen.

Y.
Det fanns både slöjdskola och skol

kök i Kallmora. Sedan nya skolhuset 
uppförts, byggdes också uthus med en 
slöjdsal, som jag trots flitigt bruk i över 
20 år ej kunde finna något att göra an
märkning emot. Ja, spisen måste de 
förstås göra om första året. Skolköket 
var inhyrt i Pållack Mors stora bygg
nad och leddes av skolkökslärarinnan 
Gina Björklund. Första terminen un
dervisade hon 90 yngre och äldre kvin
nor från hela norra delen av Orsa. 
Det var 15 elever var dag under vec
kans 0 arbetsdagar. Vi skolfolk tyck- 
le ej om att skolflickorna skötos undan 
av cle äldre, men pastor Karlsson, som 
var skolkökens upphovsman och nitiske 
över ledare i Orsa, tyckte att de äldre 
borde ha företräde nu i början. Da
mernas iver svalnade snart, de hade 
troligen hoppats att bliva fullt utbil
dade kokerskor på kort tid och med 
ringa arbete. Skolflickorna trädde in, 
voro ihärdiga och tyckte, att det var 
roligt att gå i skolköket. Lärarinnan 
brukade ibland bjuda mig, lärarinnor
na och andra på middag. En vacker - 
vårdag kommo två av mina skolflickor 
med mycket vänlig inbjudan till mig 
att äta middag i skolköket i dag. Jag 
tackade förstås och sade, att jag skulle 
komma. Jag märkte, att de sprungo 
ivrigt, när de återvände, men fann 
ingenting ovanligt däri, och larvade i

väg efter dem. Jag tyckte, att jag- 
blev något kyligt mottagen av lärarin- 
fian den gången. Hon frågade mig om 
jag visste vad det var för datum. Ja, 
visst ja. Det var den 1 april. -------- Lä
rarinnan hade ingenting vetat, sade 
hon, förrän flickorna kommit åter, och 
då hade hon trott, att de velat narra 
henne. Alla skrattade ohyggligt, jag- 
visste just ingenting om hur hela 
tokeriet hängde samman, utan middag- 
blev jag, men lärarinnan bjöd på kaffe. 
Följande dag var flickan, som var 
upphovet till narrit, sjuk, utav över
ansträngning i skolköket eller av annan 
orsak vet jag ej. Jag lovade väl hen
ne, att jag skulle narra henne igen rik
tigt ordentligt någon gång, men jag- 
minns ej riktigt hur det gick med den 
saken heller. Minns du det, Karin 1 

Jag har alltid varit mycket intresse
rad av att höra gamla, erfarna all
mogemän och kvinnor berätta om 
gångna tiders levnadssätt, uppfattning, 
seder och bruk. I Orsa har jag haft 
rika tillfällen att se och höra mycket 
(i den vägen. Jag har med egna ögon 
sett fäbodelivet i alla skiftningar. Jag- 
bar av personer, som själva varit med, 
hört utförliga och livfulla beskriv
ningar av det gamla kölslogsarbetet, 
alla slags redskap, som därvid använts, 
samt något tiotal kölbodar har jag sett. 
Slipstensgruvorna och stugorna hade

II. L. Larson gör uppteckningar.

jag bredvid knutarna i Kallmora. Jag 
liar talat med gamlingar, som i yngre 
dagar nödgats vara med om att bereda 
och förtära barkbröd för att undgå 
hungersdöden under nödårens fasor. 
Perar Juga och många andra skattung- 
barn hade ofta måst ta tiggarpåsen och 
»dra åt Hälsingland» för att slippa 
svälta ihjäl. Jag har lyssnat till säg
nerna om grannasmor, tomtkaller och 
andra mystiska väsen. Jag har hört 
om striderna mot vargar och björnar, 
jag har sett ödetomter från digerdö
dens dagar och hört berättelser därom, 
vilka, muntligt framställda, fortlevat 
från släkte till släkte så oförvanskade, 
att man fått intrycket, att digerdöden 
rasat för endast några mansåldrar se
dan. Jag överväldigades av alla vitt
nesbörd om våra fattiga förfäders 

(Fortsi. å sid. 16.)

Skolköket i Kallmora första terminen. Skolköket i Kallmora. Pållack mors gård.

Erik Andersson
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG 
Förrättar A U K T I O N E R ,  B OU PP TE CK

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

köpmannaföreningar. Tel. 40.

För G ossa r  och Fl ickor
IMPR. BLÅ TRENSCOAT

samt senaste nytt passande 
till examenskläder hos

EMMA OLSSON
ORSA. -  Telefon 125.

S K O R  FÖR SOMMAREN
köper Ni fördelaktigast i

SEGERS SKOAFFÄR
Telefon 232.

GYNNA ANNONSÖRERNA!
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- O R S A  S K O L T ID N IN G

Som pälsjägare i Canada.
A v HANNA BELIN.

A n d e r s  L u s t i g  b e r ä t t a r .
Det är en underbar vårkväll. Jag 

sitter och ser ut över sjön. Mitt emot 
mig sitter Bjes Anders. Han ser ut att 
vara långt bortom blåbergen med sina 
tankar.

—  Hör du, Anders, säger jag, inte 
kan du väl längta bort härifrån en sån 
här vacker vår?

—  Ånej, längtar gör jag väl inte. Men 
nog gå tankarna ofta ditöver, säger han 
och pekar utöver Orsasjön.

—  Vill du inte berätta litet för mig 
om ditt liv därute i vildmarken?

Hela ansiktet blir ett enda stort leen
de. Han berättar gärna. I början går 
det en smula trögt kanske. Men när 
han väl kommer in i sin älskade urskog, 
då kunde han sitta och berätta hela 
kvällen. Det blir ingen sammanhängan
de skildring av en pälsjägares liv. Det 
blir små episoder, så upplevelser, så som 
de dyka upp i hans minne. Hela tiden 
berättar han så, som om jag vore hans 
gäst i stugan där i urskogen.

—  Det var våren 1907 som Dofs Per 
kom hem från Amerika för att hämta 
sin familj ditöver. Jag hade länge 
tänkt på att fara över Atlanten. Mina 
bröder Hans och Erik var därute. Där
för passade jag på nu, när jag fick säll
skap. Det var inget krångel med pass 
och inreseförbud på den tiden. Jag 
hade biljett direkt till "Washington, där 
Erik bodde. Vi for med Oceanic, som 
sjönk två år senare. Resan tog sex da
gar. Se på sjön nu! Så där spegel
blänk låg Atlanten hela resan. Det var 
en underbar färd ! Det var rent och bra 
på alla sätt på båten. Det enda, som 
jag fäste mig vid, var en egendomlig 
lukt. Jag kom snart underfund med, 
var den kom ifrån. Det var ryssar med 
på båten, och de tuggade lök hela tiden. 
Jag har många gånger senare träffat 
ryssar och förundrat mig över deras ap
tit. I lergropar i skogen finns en sorts 
fisk, som påminner om kvidd. Vi kallar 
den minnus. Den öser de upp i sina 
grytor och kokar direkt, och sen äter de 
den med fjäll och innanmäte och hela 
härligheten. Usch! Men så kan de ock
så leva på 7 cent om dagen.

I en bok hade jag skrivit upp adresser 
på bekanta. Jag kunde ju inte ett ord 
engelska. Strax innan jag landsteg, 
kände jag efter att boken låg i fickan. 
När jag kom i land, var den borta. Jag 
kände mig fullkomligt ensam. Erik

skulle möta mig i T akoma, men när jag 
kom dit, syntes ingen Erik till. I flera 
timmar vandrade jag fram och åter på 
stationen. Rätt som det var, kom en 
herre och en dam gående. När de gick 
förbi, uppsnappade jag några svenska 
ord. Du må tro, att jag blev glad! De 
hjälpte mig att få husrum över natten, 
och på morgonen blev jag visad till en 
norsk krog. Där träffade jag idel skan
dinaver. En av dem hjälpte mig till 
min bror. Båten hade kommit två da
gar för tidigt. Därför var det ingen, 
som mötte mig.

Jag hade ovanlig tur. Det var ont om 
arbete, men jag blev varuutkörare åt en 
svensk handlande redan tredje dagen. 
Det var mycket roligt, och jag lärde mig 
snart engelska. Det var just under 
fruktplockningstiden. I varenda gård 
l>lev jag bjuden på äppeldricka och 
frukt, och jag fick säckvis med, frukt. 
Det var trevliga 2 1/2 år. Men det var 
aldrig vinter och snö, så jag trivdes in
te. Jag sade upp min plats och reste 
till Hans, som hade en farm i Manitoba 
i Canada. Där ville jag bli trädgårds
mästare. Det gick bra till en tid, men 
så blev tiderna sämre, och min medföd
da längtan efter ensamhet och vildmark 
tvang mig att ge mig av ändå längre 
bort. Till indianerna och de stora sko
garna längtade jag. En, granne till oss, 
en svensk, for i förväg för att undersöka 
möjligheterna för pälsjägare vid Tiket 
Portaget. Han kom snart tillbaka och 
hämtade mig. Därmed börjar min bästa 
tid. -

Tiket Portaget är en indianstad, som 
växt upp omkring ett sågverk. Detta är 
numera nedlagt. Norr om staden är 
skogen fullkomligt orörd. Sex vita fa
miljer bor i staden. Två affärer och en 
matservering finns. Alla indianerna äro 
pälsjägare, som bo i staden på somma
ren. Av indianböckernas rödskinn ser 
man numera ej ens ett spår. Det finns 
bara en enda gammal man bland india
nerna i indianstaden 400 eng. mil här
ifrån, som ännu bär fjädrar i sin hatt. 
Men han är så gammal, att han inte 
själv vet, hur gammal han är. Det ä.3 
bara på resor bland vita som de skrudai 
sig i sin indiandräkt, Indianerna boi 
numera i stugor, som likna våra fäbod
stugor. Men de sover helst i tält. Möb
ler förekommer mycket sparsamt. Pör 
det mesta utgöres hela bohaget av ett

Anders Lustig.

matskåp och en spis. Indianen sitter 
helst på golvet. De går klädda som vi 
vita. Indianflickorna försöker på alla 
sätt att följa ,med det senaste i modeväg. 
I varje familj finns alltid kataloger 
från olika firmor, och man »skriver ef
ter» lika flitigt som i Sverige.

Staten har ordnat med skolor och 
kyrkor för de röda. Om man kan kalla 
någon kristen, så är det indianerna, 
Varje kväll håller de gudstjänst. Jag 
har ännu aldrig sett en indian ta kniv 
och gaffel i sin hand utan att först ha 
bett sin bordsbön, och det med verklig 
andakt. På sina resor för indianen all
tid med sig duk, tallrik, kniv och gaffel. 
Han är snygg och renlig, hjälpsam och 
genomärlig. Jag har aldrig haft min 
stuga låst på de här tio åren, och aldrig 
har jag förlorat för en cents värde ens.

Det enda jag har emot dem är deras 
alltför stora sorglöshet. De lever endast 
för dagen. När de far ut på en långtur, 
tar de aldrig mer än precis med mat 
med sig. De räkna inte med oförutsed- 

(Forts, å nästa sida.)

Bjes' Anders i indiandräkt.

Brandförsäkra i

F E N I X
Oammalt solitt bolag.

Ombud: R E K TO R  J .  H E LL M A N .

F:a P a l l in 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.

Vilstolar
Parasoll
Tält
Hängmattor

Carl A? Pettersson
Orsa.
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ORSA SKOLTIDNING

E r i k  W esström
Ut f ör

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

Reel behandling!
Billigaste priser!

Riksteiefon 119.

ALB. PETTERSSONS
Sadelmakeri. - Tapetserareverkstad. 

Telefon 184.
Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser på beställning. 
Obs.! Tillverkning av markiser. 

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

Extra prima SLIPSTENAR
MED EULL GARANTI 
tillverkas . och försäljas av
E. G. Forsgren.
Telefon M ä s s b a c k e n 23.

Målaremästaren

B. Karlsson
b y g g n a d s m å l n in g ,
MÖBELMÅLNING. 
TAPETSERING m. m.

RING T E L .  108.

D A L A M Å L N IN G  I A N T IK  S TIL
utföres omsorgsfullt till 

humana priser.

Orsa Lackeringsverkstad
Tei. Verkst. 265. ORSA. Bost. 136 a.

R a kn in g  och 
klippning

utföres omsorgsfullt och billigt.

A. Stenberg
Trunna.

Proviantera

Låt Renovera
Eder bii hos oss, vi utföra alla arbeten 

noggrant och billigt.

t a  Motor I  Mek. Verkstad
Teiefon 28.

Hedersgåvor och 
Presenter

i alla prislägen.

Rich. Thorby
O R S A .

SOM P ALS JAGARE . . .
(Forts. fr. för eg. sida.)

da händelser. Strax jag kom hit, kom 
tre utsvultna och uttröttade indianer in 
till mig och bad om mat. Jag kände 
inte till dem då, så jag tvekade. Det 
är inte så gott att offra sin mat här, där 
den ska fraktas miltals, och jag har att 
bära båten två gånger, när jag ska in 
till staden. De där männen hade blivit 
,»väderfasta» på en holme i tre dygn, 
och maten tog naturligtvis slut för dem. 
Nåja, jag hjälpte dem ju, och det be
hövde jag inte ångra. När de kom till
baka samma väg, betalade de igen med 
ränta. Nu kände jag mina »grannar». 
Det har se’n blivit sed, att de ska kom
ma in och gästa hos mig, när de drar 
förbi. Är jag inte hemma, så vet de 
var maten finns, och på återvägen har 
ide alltid förning tillbaka. En gång 
fann jag vid hemkomsten 8 dollar in
stoppade i lampglaset, fastän de säkert 
inte förtärt mer än för 4. Ja, sådana 
äro mina indianer.

Det är höst i Tiket P. Man nalkas 
den 15 nov., jakttiden. Då får india
nerna brått att packa sina hundslädar 
med sovfiltar, te, socker, salt, mjöl, to
bak och tändstickor. Tändstickor sak
nar indianen aldrig. Så bär det av med 
hela familjen till jaktområdet. Där ha 
de likadana stugor som i staden. Jakt
tiden varar till juni.

Indianerna jaga i allmänhet flera 
tillsammans. Därför blir det ganska 
'dåligt med bytet. Man får inte använ
da jakthundar här. Man fångar bytet 
med sax eller snara. När nu flera gör 
sällskap och går efter varandra eller tu
ras om att se till saxarna, blir det oupp
hörligt spår efter dem, och en räv går 
aldrig i en sax, när han känner lukten 
av människa. På mitt jaktområde ser 
jag på hela vintern inga andra spår än 
mina egna. Det är härligt!

(Forts, i nästa n:r.)

B ö c k e r .
Sveriges nordligaste järnväg

heter en flott utstyrd reklambroschyr om 
j iirnvägen Kiruna— fj ällövergången—>Narvik. 
Texten bjuder på korta, sakliga upplysnin
gar om järnvägsresan till nordligaste Norr
land och utförligt om trakterna, som genom
fa res av resenären p& Sveriges nordligaste 
järnväg. Men det är framförallt bilderna, 
som gör denna reklamsak värd att äga. 
Vida översikter omväxla med mjuka när
bilder av ögonblickskaraktär. — Hör efter 
på järnvägen om det inte är möjligt att 
få några ex. av broschyren till varje klass 
Den är bra att ha, när Lappland skall be
handlas. jy

|j| Fotbollar $
Färska bläsor, dubbar, skor, ben- och 

knäskydd m. ni.
OBS.! FOTBO LLSSKO R T I L L  

R E K LA M  PRIS.

Nya Järnhandeln.
Tel. 252. -  ORSA.

Permanentondulering 1 2 :-
med den nya prisbelönta Realistic- 

apparaten.

Göta Liljas Damfrisering
Telefon 306.

Byggnadssnickerier, 
Butiksinredningar, 
Trappor m. m.

Låt reparera skodonen
hos

E. HORUNG.
Omsorgsfullt arbete. Moderata priser.

Se på slanten!
KÖP B IL L IG T  OCH BRA!

Bollar, färska, sort. .storl. fr. Kr. 0: 08
Leksaksbåtar .............. , . . .  fr. Kr. o: 35
Sandhinkar .........................  fr. Kr. o: 25
Ett parti Flickkoiftor bortslumpas extra 

billigt. Städrockar, vita och kul. m. 
o. u. ärm till lägsta priser.

Kuddstopp, prima pr kg.........  Kr. 1: 50
Torgväskor, äkta skinn . . . . . .  Kr. 2: 95
Damtinnen, kul. färger fr. . . Kr. 0: 75
Pojkhängslen .............................  Kr, 0: 65

Centralboden, Orsa.
Nyheter i

Hallar och Klänningar
inkomna samt stor sortering i 
alla sorters H A N D A R B E TE N .

Hanna Månsson
Telefon 4.

Beställ måltidsdricka
till pingst och midsommar i god tid.
Storåbro Bryggeri

Telefon 189.

C. G. Nyströms
Bageri & Café

R E K O M M E N D E R A S .
Telefon 38.

Glad Pingst och Trevlig  M idsom m ar
blir om Ni köper fisken hos

Orsa Fisk- & Viltaffär.
Telefon 180.

Franska Bröd
från W l EN ERBAG ERI ET, ORSA

smaka bäst.
Tel. 68.

Harald Eriksson Cykel- & Rep.-verkstad.
Rikst. 156. Or s a .  Rikst. 156. 
Försäljer velocipeder av märkena Svalan 
och Orsa. Däck, slangar o. tillbehör från 

välsort. lager till billigaste priser.
General aufutncbiltiIIbehör.

S O M  M  A R B Y X O R
i de nu så moderna fresco tyger na finnas 

i stor sortering hos
B E R G L I N D S .

Alltid först med nyheter.________
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Hemvist för turister
—  utflyktsmål S
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.
Helinackcrderingar till moderata priser.

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

Rikst. 17 och 115.

SKOLRESEGRUPPER
ii,ta bra och billigt på 

Nya Pensionatet « Brogården. 
Telefon 42.

Grevgårdens Matsalar
Gott bord. Förnämligt matställe.

Trädg&rdsservering. 
innehavare: ANNA PETTERSSON. 

Telefon 132.

Eder utflykt förlagd till
TURISTSTUGAN I FRYl<SAS

506 m. ö. h. blir både nöje och rekreation. 
Hög, stärkande skogsluft, vidsträckt, 

vacker .utsikt.
Beställning å festmiddagar för större 

eller mindre sällskap mottagas.
Tel. Orsa 255 a.

Fre Uns Konditori 
Telefon 27.

Turisthemmet
Solsäter

F R Y K S Å S
hälsar gäster välkomna fr. 1 juni.

REKOMMENDERAS.

Materialet till våra kunskaper erhålla vi 
genom jämförelse. Jämför undertecknads 

P L A N  T O  R
med ” utländska”  och Ni vet var träd
gårdens viktigaste förnödenhet 'bör in
köpas. Masedoniens korta somrar kräva 
väl förkultiverade, kraftiga plantor av 
lämpliga sorter från
E. W IK N E R S  H A N D E LS TR Ä D G Å R D  

Tel. Orsa 305.

Matvaror
Specerier
Manufaktur

Per W ikners Diverse
handel -  h  o  L E N .
E t a b l e r a d  1 8 8  0.

FRÅN HAV OCH HAMN.
(Forts. fr. sid. 6.)

TJU G O  J U L A R  T I L L  HAVS.

Det är inte så gott att vara sjömans
hustru, men det lär ju alltid en tröst att 
den andra parten har det likadant, ja, ofta 
värre. Framför allt saknar sjömannen hem
met under de stora helgerna. Oftast styr 
rederiet om, att båtarna få ligga ute till 
havs och använda, de många helgdagarna 
att gå på. Döt finns sjömän, som inte fi
rat en jul i land på tjugo år. Alltså gäl
ler det att påbörja julfirandet på sjömans
kyrkan i så god tid, att så många som 
möjligt skall få känna lite julstämning, in
nan de gå till sjöss. Läsrummet prydes 
med svenska granar, vilka pojkarna själva 
fört med sig från Sverige. Den kreugerska 
biljarden står dukad som julbord och alla 
juklappar utdelas, vilka goda och omtänk
samma människor här hemma förfärdigat 
och skickat ut till oss. Det är varma 
sti-umpor och vantar, bussiga schalar och 
små prydnader för skansarna såsom dukar, 
bonader och kuddar eller en ” sjömans
hustru” , som små etuier för toalett- och 
sysaker kallas på sjömansspråket. Många 
brev, skrivna av valkiga sjömansnävar och 
fyllda av tacksamhet leta sig varje år hem 
till Sverige och den okända givarinnan. 
Vid julfesterna är programmet mer omväx
lande än vanligt. Ofta finns det goda för
mågor bland sjömännen själva, men i Lon
don ha de bofasta svenskarna bildat en 
klubb, vars medlemmar gjort till sin upp
gift att komma ner och underhålla sjömän
nen. Mer tacksamma och uppmärksamma 
åhörare än sjömännen får man leta efter. 
De glädjas som barn åt varje liten upp
muntran, som iberedes dem. Jag skall 
aldrig glömma, hur förtjusta pojkarna blevo. 
då vi på midsommarafton överraskade dem 
med en riktig, lövad och blomstersmyckad 
majstång i läsrummet. Stången, som präst
frun piskade sina mattor på, hade fått fot 
och kläddes med gröna kvistar, som vi 
skaffat genom att klippa ner pastorns häck. 
Med strålande ögon, men med ett stänk 
av vemod i blioken, sutto pojkarna och be
gapade majstången, som stod där grön och 
fager mitt i denna stenöken, som inte vet 
av, vad nordisk midsommar vill säga. De
ras tankar gingo hit upp till Norden, till 
deras barndoms somrar. Oftast få de bara 
i sin fantasi leva om de minnena, sjön har 
fängslat och bundit dem med osynliga band. 
Man kan undra över, att de så kunna ge 
sig hän åt ett yrke, som mest är möda oeh 
besvär, men vi måste vara dem tacksamma 
därför och minnas alla de tjänster, sjömän
nen göra oss dagligen. Hur skulle det gå 
med den kära kaffetåren, om inte sjömän
nen fraktade hem bönorna över de stora 
haven. Sjömännen äro våra egna söner, 
vilka arbeta för det gemensamma foster
landet, och det skick, vari de hålla sina 
fartyg samt i övrigt uppföra sig ute i värl
den, gör vårt land aktat och ärat. De äro 
alla värda vår omtanke och omvårdnad.

Ny s. k. liggare
över lärarpersonalen vid distriktets 

skolor har folkskollärare Hj. Hedman 
fått i uppdrag- att upprätta.

B a d  ä r  h ä lsa  
Badhuset i Holen
hålles öppet lördagar kl. 4— 9 e. tu.

t. o. m. tredje lördagen i juni. 
Beställning av skolbad tel. Holen 25.

Giv M O R
BLOMMOR TILL M O R S  D AG.

Rikhaltig sortering.
Från 1 juni kraftiga plantor.

0. LIN D Q V ISTS BLOM STERAFFÄR
Tel. 92 och 120.

C y k la r  och S p o rt-
a r t ! 1/ I O r köper Ni bäst 

I l  I IV I Cl I och billigast
i

Lifs Sportaffär
Telefon 281.

Mors D a g s -  
K O  R T

i stor sortering.

BILRINGAR
och reparationer, alltid fördelaktigast hos

O R S A  R IN G C E N T R A L
Telefon 299.

Ett parti 1/2 burkar JOR DG UBB AR
utsäljas till 85 öre pr burk.

S v e n  H e l l s é n
( B e n g t s s o n s  ef t r . )

Telefon 106.

ALLT för cykeln 
Erik Hellströms Reparationsverkstad

Telefon 217.

777/ PINGST, RE A LEN 
och MORS DAG

finnes som alltid rik sortering i 
Blommor, Frukt och Grönsaker.

ANNA LISA P E T E R SO N S
F R U K T -  & B LO M STE R A FFÄ R
Telefon 49.

E. NILSSONS 
Skrädderi
R E K O M M EN D ER AS .

Elektriska KOKPLATTOR 
och BAKUGNAR

M ORA— ORSA E L E K T R IS K A  A FFÄR . 
Telefon 192.

MORS DAGS*
Presenter

Musik- &  Missionsbokhandeln.
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ORSA SKOLTIDNING
S o m m a r e n s  CAmPINGFARD BLIR LYCKAD

om Ni köper Eder utrustning hos oss. Stor sortering av
VELOCIPEDER ” Nordstjeman” , ” Kermes” , ” Crescent” . T Ä L T  ■ 
RYGGSÄCKAR - CAMPINGKÖK - BESTICK - FOTBOLLAR - 

FOTBOLLSSKOR - BENSKYDD.

Birger Olssons Järnhandel, Orsa Telefon Namnanrop

H. L. LARSON RERÄTTAR.
(Forts. fr. sid. 12.)

strävsamma levnad. Under mina sista 
år i Orsa upptecknade jag åtskilligt av 
vad jag hörde. Jag förstod, att dc 
gamla skulle dö snart, och jag visste 
även, att de flesta nutidsmänniskorna 
äro så upptagna av de skiftande dags- 
nyheterna, att de ej hava varken tid 
eller lust att lyssna till sådant där 
gammalt skrock. De gamla sägnerna 
löpa fara att alldeles dö ut. Jag var 
inte ensam om sådana farhågor. Gam
malgårdar uppfördes, samlingar hopa
des, hembygdsföreningen och andra 
arbetade för att rädda vad räddas 
kunde av den gamla kulturen. På ett 
skolmöte bragtes uppteckningsarbetet 
på tal. En kommitté tillsattes förstås 
att arbeta i de olika byarna, jag skulle 
vara insamlare av anteckningarna, och 
allt skulle förvaras åt eftervärlden. 
Jag överfölls själv av en hiskelig iver, 
jag uppsökte alla gamla gubbar och 
gummor som jag kunde få tag i, och 
under stor och ömsesidig förnöjelse 
skrev jag huvuddragen av deras berät
telser i tjocka luntor. Av de andras 
anteckningar såg . jag —  aldrig en 
prick. I Mora Tidning har jag sedan 
läst något, Jag visste icke vart jag 
skulle , göra utav mina anteckningar. 
Jag utställde dem till sakkunnigt be
dömande och fick. goda vitsord. Nor
diska museet bjöd en ej så obetydlig 
summa för förlagsrätten. Jag antog

Examensporträttet
Beställer Ni 
förmånligast hos

Se våra skyltfönster!

Ateljé TEG MAN.
Telefon 93.

Pär ar Jaga,
(Pärar Jon Persson), Skattungbyn. Född 
1842. Död 1929. Berett och ätit barkbröd.

deras anbud, ty jag var säker, att där 
'skulle, anteckningarna bliva säkert för
varade. Det kan vara möjligt, att de 
i en framtid förmå låta höra något 
svagt eko från gångna tider.

Jag har ofantligt många ljusa och 
glada minnen från Kallmora, dess 
skola, folk, fäbodar, skogar och sjöar. 
Några sorgliga kommer jag ej i håg. 
Det var där jag levde min mannaålder 
blanc maka ocli barn, egna och andras. 
Hur många gånger har jag ej ur ful
laste hjärta utropat: »Jag är förnöjd 
med lotten min, och tackar Gud för 
nåden sin». Nu har jag ett litet trev
ligt hem i Järna och kan i ro och lugn 
blicka tillbaka på min stilla levnad. 

Skamhed, Vansbro i april 1935.
IJ. L. Larsion.

*
Föregående artiklar av H. L. Larson 

hg varit införda i n:r 2, 3 och å årgång 
1935 samt n:r 2 för 1936.

EN DIKTARES MOR.
(Forts. fr. sid. 2.)

min Viktor mycket väl i världen och 
att han skall bli något ovanligt», ytt
rade hon på dödsbädden.

Till en början och mycket långt fram 
i tiden såg det inte alls ut, som om 
moderns spådom skulle gå i uppfyllel
se. Det är en skärande kontrast mel
lan de första lyckliga åren och den tid, 
som nu följer. Hemmet störtar sam
man. Det bär utför med fadern. Inom 
en månad är han tvungen ta avsked 
från tjänsten. Tre år senare sitter han 
på fattighuset. Det är nätt och jämt, 
att man tål honom där.

Sonen Viktor kastas ut i en kamp 
med livet, vedervärdigare än de flestas. 
På andra sidan om den kampen reser 
sig skaldefursten, samtidens samvete, 
sin moders son.

Värmeledning
kommer det i sommar att indragas i 

Skattungbyns västra, Stackmora och 
Kårgärde folkskolor. I Nederberga blir 
det vatten- och avloppsledning, och i 
Kyrkbyns folkskola anordnas i källar
våningen lokaler för vattenklosetter 
m. m.

I Hansjö västra småskola
tjänstgör under hela vårterminen fru 

Anna Löf.

Kvambergs skolhus
har nu en tid varit bostad för skogs

arbetare.
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