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Fritt efter Fabian Månssons bok ”I S:t Erics 
gård” med benägen tillåtelse av 

Tidens Förlag.

I Orsa kyrkas sakristia sitta två tavlor 
med förteckning över präster, som tjänst
gjort i församlingen. Där står bland andra 
namn namnet Steno och årtalet 1527. Denne 
Steno deltog i Daljunkareupproret 1527, 
blev gripen och ställd inför rätta. Det sä- 
ges, att han blivit skonad till livet; men 
hur därmed förhåller sig, vet man icke. 
Han försvinner helt och hållet från den 
tiden. Emellertid omtalas han i samband 
med ett prästmöte, som hölls i Mora på vin
tern 1517—1518. I Mora var Arvid Sigges- 
son kyrkoherde. På detta möte berättar 
Orsa-prästen många och långa krönikor om 
de svenske, danske och tyske herrar i 
Sveriges land.

Det hade sports, att Kristiern II ämnade, 
efter sitt lidna nederlag vid Vädla 1517, 
återkomma med ännu större krigsmakt, ty 
hatet mot Sten Sture och svenskarna tilltog 
i styrka och nu hade han beslutat att 
hämnas. Med anledning av detta rykte 
hade Arvid Siggesson sänt bud till alla 
präster i dekanatet att infinna sig i Mora 
på bestämd dag. Tidigt på morgonen var 
herr Steno i rörelse för att göra sig i ord
ning för färden till Mora. Snart var han 
klar för avresan.-

Det var vinter och smällande kallt. Ski
dorna voro i ordning, den långa pälsen togs 
på för att skydda mot kylan, och så bär 
det av i full fart. Men farten hejdas vid 
kyrkan, templet, som orsafolket under svett 
och möda, hunger och umbäranden rest för 
att där kunna samlas till gemensam bön. 
Fader Steno stannar, tar av den stora päls
luvan och böjer huvudet i ödmjuk bön, 
varefter han gör korstecknet. Att han ber 
för sina orsabor och allt Sveriges land, kan 
man vara övertygad om, ty hans sockenbor 
låg honom ömt om hjärtat. Så fortsättes 
den avbrutna färden. Skidan glider lätt 
över den glittrande skaren och månen står 
högt på himmelen och kastar sitt blåvita 
sken över den arma jorden. — Guds vrede 
vilar över Norden. Den engelska svettens 
mordängel rasar, därtill råder ofrid i Nor
dens länder. Den danske kung Kristiern 
lämna Sverige ingen ro, och de svenske 
herrar kunna inte enas. —

När Steno kommer fram till Mora prost
gård, ha de andra redan anlänt. De lång
väga ha kommit föregående dags kväll. Alla 
ha de bänkat sig kring långbordet i stor
stugan, som har fållbänkar utefter sidorna. 
Elden flammar på den öppna härden och 
lyser på allas ansikten. Det vore säkert 
intressant att titta litet närmare på dem i 
skenet från brasan. Där sitter herr Olaus 
i Nås, den unge kapellarien i Lima och 
Transtrand, den resliga Jakobus, Olaus i 
Malung och den lille fantasifulle hjälppräs

ten Petrus från Leksand. Så är där den 
underlige Petrus i Svärdsjö, han, som ingen 
kan bli klok på. Vidare kyrkoherren i Vika 
och Hosjö, herr Petrus, samt Andreas, herrn 
till Gagnef, och kaplanen i Bjursås, Olaus 
Widichindi. Där är Rättviksherrn Johannes, 
tunn, mager och försiktig, en som både ser 
och lyssnar, innan han klämmer ur sig ett 
ord. Så till sist den kraftfulle Gudmundus 
Caroli, komminister i St. Tuna samt herr 
Laurentius, kontraktsprost i Söderbärke,. 
Fader Steno slår sig ned vid den sköna bra
san.

Dessa präster ha mötts, icke för att denna 
gång överlägga om kyrkan och vad som 
hör till själens frälsning, utan dels för att 
höra, hur det stod till i de norra socknarna, 
och dels för att finna lämpliga sättet att få 
Dalarnas män att av fri vilja tåga till 
Stockholm till våren. Prästmötet räckte i 
två dagar. Orsaprästen hade icke deltagit 
i samtalet, emedan han en gång, vid en 
själamässa i Orsa kyrka, svurit en helig ed 
att aldrig locka Dalarnas män att fler 
gånger tåga till Stockholm. Han anmärkte, 
att han räknat ut, att det skulle bli dal
karlarnas nittonde härtåg sedan Engelbrekts 
resning.

En djup tystnad inträdde.
Dystert hade prästmötet varit, och dystra 

synas ansiktena i den svaga dager, som 
silar in genom de två icke fullt handstora 
glasrutorna, som äro infällda i de grova 
stockväggarna. Glas var något ovanligt på 
den tiden. Men Arvid Siggesson var inte 
heller någon vanlig kyrkoherre. Han rörde 
sig bland de stora i landet och hade en gång 
varit riksföreståndare Svante Nilssons bikt
fader. Av honom hade han fått de där 
glasbitarna.

Herr Steno kastar några stora vedklabbar 
på glödhögen i den öppna spiseln. Flammor
na slicka spiselmuren och sprida ljus och 
värme över rummet. Plötsligt avbrytes tyst
naden av klämtslag. Moraprästen for upp 
som en pil! Det är socknebudsklockan, som 
höres. — Nu blir han väl borta hela kvällen, 
säger Steno, men kvällen är lång, och myc
ket hade han på hjärtat, som han ville säga 
med anledning av de oroliga tider, då dan
skar och tyskar slogs om borgar och slott 
i Sveriges land. — Fader Steno kan inte 
skaka av sig dessa två dagars mörka all- 
varsstämning, fast han mår väl i skenet från 
brasan, och mätt är han efter den enkla 
men kraftiga middagen, som hade utgjorts 
av svällda korngryn med salt nötkött och 
god härlig ölsupa till. Därjämte det goda 
herröl, som nu flyter i strömmar — två 
tunnor malt på en tunna öl Det är annat 
än det sura porsöl, som hans gamla hus
hållerska i Orsa prästgård nu i 38 år und

fägnat honom med. Den magre Orsaherden 
sträcker ut de långa, smala benen, och gas
sar dem i värmen från brasan. De hinna 
nog både kylas och stelna till, innan de 
komma till Orsa i natt.

Alla lyssna till klockans djupa klang och 
till de skiftande rösterna ute vid väggen. 
Nu kommer Moraprästen klädd i sin sock- 
nebudsdräkt — stola (ett två och en halv 
meter långt, brett band av silvertyg eller 
siden, buret över nacken och fallande över 
axlarna ner på bröstet; kallas även Gudsok 
och är huvudtecknet på prästelig värdighet) 
och superpelliceum (en vit, till knäna räc
kande linnetunika med vita, vida ärmar). 
Däröver tar han en kort fårskinnspäls. Så 
tar han skidorna och kryper ut genom den 
låga dörren. Herr Steno och Olaus från 
Nås följa efter för att se på avtåget. En 
stor skara har s. mlats — somliga med lykta, 
andra utan. De, som följa med ett sockne- 
bud, få, om de ha tända ljus, 200 dagars 
avlat, och hundra dagars de, som sakna ljus.

I teten går klockaren med lykta och ring
klocka samt herr Arvids handbok. På präs
tens bröst hänger dosan med det allra he
ligaste. Ringklockan kallar och manar alla 
mötande att böja knä, innan det allra he
ligaste sakramentet dragit förbi. Nu har 
det blivit en stor procession, och i den stilla 
vinterkvällen glider det skidande tåget ut 
åt Noret, där en medlem av Sten Stures 
trogna livvakt ligger på sitt yttersta.

De båda prästerna vända åter in. Herr 
Steno sätter sig på sin plats framför den 
varma brasan och stirrar mörkt in i elden.

— Vem gäller det? spörjer prästen And
reas i Gagnef.

— Åter ett offer för i fjor, säger Steno. 
Det är en i Noret, som var med vid Vädla 
kungsgård, han är färdig nu.

— I släpper aldrig det bedrövliga kriget 
ur tankarna, säger prosten Petrus i Lek
sand.

Steno vänder sitt bruna ansikte från bra
san och ser in i Leksandsprästens.

— När I har varit med om krig som jag 
och sett det jag har sett, så skolen I ock 
innerligen önska det tillbaka dit, där det väl 
kommer ifrån, säger gamle Steno.

För att tiden skall gå, berättar fader 
Steno detsamma, som han förtalt under de 
långa vinterkvällarna i ett tjogtal orsa- 
stugor. Han förtäljer, hur hans far, som 
var landbonde i Uppland under Jöns 
Bengtsson Oxenstjerna, blev kallad med ut 
att förgöra Karl Knutsson och hans trupper 
vid Strängnäs 1457. Far kom aldrig igen, 
säger Steno. Jag var fem år vid det laget, 
och ännu minns jag det stora eländet. 
— Han berättar, vad han hört i sin ungdom 

(Forts, på sid. 14.)
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Orsabo ser på
EXPO.

Intryck från världsutställningen i New York.

Det kan ju tjockas, att när man ar
betat på denna utställning i något över 
ett år, skulle man ha sett alltsammans 
och redan vara trött på det. Så är dock 
icke fallet. Den är så stor, så stor. Jag 
har varit dit fem gånger sedan öpp- 
ningsdagen och strövat runt från 5 till 
9 timmar varje gång och hittills sett 
bara en bråkdel av allt det intressanta. 
Detta är förvisso ” alla tiders” . Långt 
är det från mig att med ord och su- 
perlativer kunna beskriva detta mäster
verk. Man blir förvirrad och vet inte, 
var man skall börja.

Emellertid vill jag draga mitt strå 
till stacken för Orsa Skoltidning, som 
jag ser att andra orsabor i försking
ringen göra då oeli då.

Yar skall man då börja? Jo, jag vet, 
man börjar naturligtvis med det, som 
ligger ens hjärta närmast, Sverige.

Bara ett par minuters väg från det 
s. k. Theme Center med dess höga torn 
(220 meter) och väldiga klot (cirka 65 
meter i genomskärning), ligger vår 
svenska paviljong. Det dröjer inte, 
förrän vi skymta vår svenska flagga på 
den vimpelprydda stålmasten. Den dra
ger oss oemotståndligt. Y i tappa den 
ur sikte ibland för någon större bygg
nad, men så plötsligt på Market street 
stå vi framför den brokiga trähästen. 
Mitt bland all denna ” funkis”  kan 
man inte undgå tycka, att denna ” pål- 
le”  gör ett konstigt intryck. Ovanligt 
är det i högsta grad, men hästen drar 
folk. Folk sätter sina barn på hästen 
och fotograferar och filmar. Säkert är 
detta världens största och mest foto
graferade trähäst. På taket, som lik
som en jätteflygmaskinvinge skjuter ut 
och ger skygga för den heta sommarso
len, står i stora bokstäver Sweden och 
under taket temat Siveden Speaks. Och 
det har blivit sagt: ’ ’När Sverige talar, 
kan det göra den övriga världen gott 
att lyssna.”

Erik Andersson
U t f ör INKASSOUPPDRAG
Förrättar AUKTIONER, BOUPPTECK

NINGAR och ARVSKIFTEN.
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar. Tel. 40.

Jätte tycks var Expos lösen —  det 
går igen vart man kommer. Det är där
för med en viss tillfredställelse man 
kommer till den svenska paviljongen. 
Det är inte något stort och vräkigt pa
lats med en massa propaganda. Stor
makterna i Europa ha alla försökt 
övertriumfa varandra med stora pampi
ga byggnader, och Ryssland har utgått 
som segrare. Det är lyckligt för Sveri
ge, att det inte deltog i denna kapp- 
byggning. Med relativt små medel har

Den stora trähästen.

man lyckats nå ett enastående resultat. 
Det är enkel naturlighet, det mänskli
ga, sunda och äkta, som folk vill se- 
För oss svenskar är det särskilt gläd
jande att se, att Sverige följt denna 
kurs. En rundvandring bland de olika 
nationerna visar också, att den svenska 
paviljongen är den mest populära. Av 
allt att döma är Sveriges lycka gjord 
på Expo. Detta får väl i första hand 
tillskrivas arkitekten Sven Markelius.

På själva fasaden sitter en fullstor 
bild av Per Albin Hansson jämte bilder 
av folk i alla svenska samhällsklasser. 
Framför dessa står vår dalahäst i all 
stumhet. Y i dunkar honom i magen 
och träder in mellan de skinande stål
grindarna från Avesta. Här möter oss 
cn Leksandskulla med Sverigenålar, 
som vi —  inte utan en viss stolthet — 
sätta i våra rockslag. Fulla av nyfiken
het och förväntningar vandra vi fram

över gottlandsstenarna, och när vi 
stanna till, ser jag ned och läser på 
en sten: ’ 'Böhlmark & Co, Mora. ’ ’ För
visso är vårt landskap representerat. 
Engelbrekt står utanför inte långt från 
trähäbten. Till höger om oss står ett 
halvrunt bord med L. M. Erikssons 
telefoner. Man behöver bara dra till 8 
på den s. k. ” petmojen” , så får man 
full beskrivning om Dalarna; denna åt
följes av vår Dalkarlasång. Till vän
ster på gården gnistrar Lindstrands 
kristallfontän, parasollerna lyser citron
gula och blåa, och de vita björkstam
marna spegla sig i dammen. Detta lik
nar ett importerat stycke av Sverige. 
Det ligger fred, trygghet, vila och ro 
över vår Svenska paviljong. Små lätta 
loggiabyggnader kring en planterad in
nergård med björkar, buskar, blommor 
och annat vackert intill en spegel
damm. En blomsteroas, som ger vila. 
Vi slå oss ned i ett par korgstolar av 
Bergs fabrikat. Restaurangen ” Tre 
Kronor”  tycks vara den största publik
attraktionen. Utanför denna på Swe
den Square står en kö på omkring 200 
personer och väntar på bord. Det sven
ska smörgåsbordet gör sitt segertåg på 
Expo. Närmast restaurangen drar väl 
konstindustrihallen det största intres
set. Här får man skåda det finaste 
orreforsglas, konstvävnader, tennsaker, 
ja, allt vad Sverige bjuder i fråga om 
konstindustri. Möblerna stå i en klass 
för sig själva i fråga om praktisk 
” funkis” . Då och då hör man folk 
ropa oh ! och ah! En biograf har man, 
där det gives en. bra inblick i svenskt 
liv och svensk natur.

Swedens Dag. Den 25 juni. Midsommar.
Solen sken från en blå himmel. Det

ta skulle bli Sveriges dag på Expo. 
Och Amerika har nog aldrig haft så 
inånga svenskar församlade på ett 
ställe. Här och där såg man national-

Bränd K A L K  och 
KALKSTENS M]ÖL
av högsta kvalitéer till för
delaktigaste priser erhålles 
från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK.
Mässbacken. — Telefon 21.

3



ORSA SKOLTIDNING

Något om undervisnings
väsendet i Orsa genom 

tiderna.

XI.

Nederberga.
Erik Bäckman, Sara Lisa Hansson, Maria v. Knorring, Fredrika Karlander, Ester Hedin,

Anders Berger, Alfred Lustig.

Nederberga hör till de senast bildade 
skolområdena i Orsa. I Kungl. förord
ningen av år 1846 heter det, att bland 
de 10 byskolor, som då ansågos vara be
hövliga i Orsa, skulle en förläggas till 
Kallmora, gemensamt för byarna Kall- 
mora, Fredshammar, Nederberga, Björ
ken och Kallholn. Det dröjde dock inte 
länge, förrän distriktet delades, emedan 
man ansåg vägen vara för lång för de 
små barnen. Därtill voro lokalerna för 
små och bristfälliga för det alltmer sti
gande barnantalet. Anmärkningsvärt 
är, att inom detta område ligga tre vik
tiga industrier, nämligen sandstens- 
brytningen i Kallmora, kalkbruket i 
Kallholn och Fredshammars gamla 
järnbruk, numera nedlagt. Allt detta 
har naturligtvis inverkat på folkök
ningen.

Från år 1863 framgår med tydlighet,

dräkter, och överallt talades svenska. 
Majstången restes på Court of Place 
(Fredsplatsen), och dansen tråddes av 
svenska folkdansare. De svenska gym
nasterna voro emellertid dagens glans
punkt. De voro ståtliga representan
ter för vårt svenska folk och vår gym
nastik. Deras uppvisning var den re
na fulländningen, skulle man kunna 
säga.

Många f. d. orsabor mötte jag på 
svenskarnas dag: Gunnar Eng, Spän- 
nar Gottfrid Person, Einar Holmberg.

Vid 8-tiden på kvällen samlades vi 
vid vår svenska paviljong. Sweden 
Square var packad. Tusentals svenskar 
kunde inte komma in på den vackra 
gården. Festen skulle ha sin avslut
ning med sång och tal. Folke Berna
dotte steg upp på talarstolen och före
slog unison sång. Detta var något, som 
jag aldrig skall glömma. ” Du gamla. 
Du fria”  sjöngs, så att man trodde 
loggiataken skulle lyftas. Det gick bra, 
tills man kom till sista strofen på sista 
versen, då blev det liksom en klump i 
halsen. Jag fick inte fram ” jag vill 
dö i norden” .

Hjärtliga hälsningar till Skoltidn!n- 
gens läsare.

Einar Lindholm.

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSEEN
Telefon 253.

att byskola upprätthölls både i Kall
mora och Nederberga. År 1861 ålade 
skolstyrelsen byamännen i ovan nämn
da byar att uppföra ett nytt gemensamt 
skolhus och förlägga det vid vägskälet 
ner till Fredshammar. Klagomål upp
stod dock, emedan man ansåg, att skol
vägen från Nederberga och Kallholn 
skulle bli för lång. Ett nytt beslut 
fattades därför 1863, att skolhus skulle 
uppföras både i Kallmora och Neder
berga. Detta voro i sin tur Björkens 
byamän icke nöjda med och vägrade 
att deltaga i kostnaderna. Men deras 
klagomål inkommo för sent till skol
styrelsen. Det fattade beslutet hade 
redan hunnit vinna laga kraft, varför 
björkenborna nödgades foga sig i be
slutet. En skolstuga iordningställdes 
sålunda, dit barnen från Nederberga, 
Kallholn och Björken skulle gå. Som 
förste lärare fungerade Mårts Per Pers
son.

De äldre barnen hade alltjämt att gå 
den långa vägen till Kyrkbyn. År 1872 
fingo Björkens byamän sin vilja fram, 
i det skolan flyttades dit. Men den 
sagan blev kort, ty 1878 finna vi sko

lan på nytt förlagd till Nederberga. År 
1890 inträder en ny epok i skolans 
historia där. Skolan blir anordnad som 
mindre folkskola. Barnantalet ökades 
nästan enormt på 70- och 80-talen i hela 
socknen. Den ena utbrytningen efter 
den andra måste företagas, och ändå 
räckte skolsalarna inte till. Av den an
ledningen fick Nederberga sin mindre 
folkskola. Egentliga folkskolor hade 
vid den tiden upprättats både i Skatt- 
ungbyn, Kårgärde, Åberga och Hansjö 
samt Finnmarken. Egentligen skulle 
barnen från Nederbergaområdet så
lunda ha gått till Åberga, men vägen 
ansågs vara för lång, och därtill tyck
tes barnantalet där räcka till ändå.

Efter endast fyra års provande av 
den nya skolformen i Nederberga är 
man färdig att komma med nya krav, 
nämligen inrättande av egentlig folk
skola med underlag av småskola. Re
formen genomfördes dock inte förrän 
1899. Under tiden hade folkskola i 
Kallmora inrättats, men ändå ansågs 
reformen berättigad. Till denna skol- 
rote kom då att höra de ursprungliga 

(Forts, på sid. 13.)

Nederberga folkskola 1889. LArare: Anders Berger och Maria v. Knorring.

F :a  P a l l i n s  Diversehandel
MÄSSBACKEN.

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

Specerier, glas, porslin och manufaktur.

S K O F R Å G A N  ordnas bäst
i vårslasket med

TRE TORNS gummistövlar 
SEG ERS S K O A F F Ä R

Telefon 232.
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Med kanalbåt
från Mälarstrand

till Västerhav.

Trollhätte l;anal.

En vacker julidag gingo en god vän 
och jag ombord på den lilla kanalånga
ren ” Wilhelm Tham” , som snart kasta
de loss vid Riddarholmskajen i Stock
holm. V i ha nämligen beslutat oss för 
att resa rakt genom Mellansverige med 
båt, genom den gamla kanalleden, känd 
över hela världen som en säregen turist
attraktion. V i lämna alltså Stockholm 
med Riddarholmskyrkan och det vack
ra stadshuset, det moderna Stockholms 
medelpunkt, bakom oss. Det är en 
imponerande bild av Stockholm, Mäla
rens och Östersjöns drottning, som vi 
ute på Mälarefjärden se försvinna. 
Snart äro vi ute på Mälaren, denna 
vattenlabyrint, som grenar sig kring så 
många holmar och öar. Den första av 
slussarna i den långa raden passera vi 
vid Södertälje. Och färden går vidare 
genom Södermanlands mångmila skär- 
gårdar och förbi det gamla, ståtliga 
godset Hörningsholm, vars historia 
sträcker sig tillbaka till den äldre 
medeltiden.

Så äro vi ute i östgötaskärgården. 
Timme efter timme glida vi fram ge
nom denna sällsamma värld av vatten 
och kala skär. Måsar segla över båtens 
kölvatten, havstruten tronar svart och 
vit på sin kobbe och flockar av ej der 
sträcka förbi. V i passera Oxelösund, 
vars stora hamnanläggningar med last
kajer och lyftkranar stå fantastiskt 
tecknade mot den vackra aftonhimlen. 
Vid Arkösund få vi känning av att vi 
äro ute på öppet vatten.

Mot stävens buktade bräder 
slår havet sin knutna hand, 
vi segla lätt som en fjäder 
över fjärdar i morgonbrand.

KANALFÄRDEN BÖRJAR.
Så fortsätter färden en stund, och 

båten stävar in i en vik. Viken tränges 
ihop till ett sund, och på en holme i 
själva sundet höjer Stegeborgs gamla 
fäste sitt kärntorn mot himlen. Ingen 
vet, när borgen byggdes. Konung 
Gustav Vasa residerade ofta på Stege
borg, och hans son Johan III föddes

MODERNA

Glasögon
i alla utföranden.
Recept exp. omg.

T h o r by, O  rs a

där 1537- På 1600-talet var dess saga 
all, och nu flaxar kajorna kring de 
sönderfallna murarna. Just som solen 
håller på att dala, komma vi lagom 
fram för att få se Söderköpings karak
täristiska stadssilhuett. Norr om sta
den står, som en bister vakt, det tvär
branta Ramundersberget, där man fun
nit rester av en forntida borg. V i gå 
nu igenom de många slussarna vid 
Mem, vilket tar sin rundliga tid. På 
en marmortavla, infälld i slussväggen, 
läses orden: ” Om Herren icke bygger 
huset, så arbeta do fåfängt, som därpå 
bygga” .

Sommarnattens skymning faller över 
nejden, ljusen släckes i hytterna, och vi 
gå till vila, Över slumrande, stilla vat
ten. glida vi västerut och in i sjön 
Roxen. I tidig morgonstund nå vi 
slussarna vid Heda, Brunneby och 
Berg, den branta vattentrappa, som 
med 15 steg leder upp från sjön Boxen. 
Medan båten stiger uppför denna trap
pa, vilket tar 1 3 /4  timme i anspråk, 
vandra vi, trots regn, i den tidiga mor
gonstunden fram till Vreta klosters 
kyrka, där svensk medeltid möter oss.

Klostret tillhörde liksom Alvastra 
cisterciensernas orden. Klostret skall 
hava stått färdig år 1162, nedbrann på 
1200-talet, men återuppbyggdes tillika 
med kyrkan och invigdes 1289 i när
varo av Magnus Ladulås och hans 
drottning. Större delen av den vackra 
kyrkan, som nyligen har restaurerats, 
härstammar från cistercienserklostrets 
tid, och under dess gravhällar vila med
lemmar av medeltidens kungaätter. 
Under 1600-talet, då de flesta av Sve
riges kloster föllo i ruiner, gick även 
det ärevördiga nunneklostret i Vreta 
sin förgängelse till mötes. Resterna av 
klosterhusen har utgrävts och giva nu
en föreställning om 
grundplan.

anläggningens

Idealisk frukosträtt
Pölsa - Hackkorv ^  c .
från ^

^  Q  t

b R ° ® —
i *Fl ■fc
. OO

w Filial 233.

Hur underligt kändes det icke att gå 
där bland de vackra lövträden och 
blommorna, som stamma från kloster- 
tiden. Man riktigt njöt av den stilla 
friden, som överallt vilade över den 
forna klosterträdgården.

Vi måste nu återvända för att i 
lagom tid komma fram, då båten skall 
passera den sista av slussarna. Så fort
sätter färden genom den vackra kana
len, och snart äro vi ute i sjön Boren. 
Genom en smal vik nå vi Motala, och 
därmed äro vi inne i Vättern. Mellan 
Boren och Vättern har Plåtens grav 
bäddats ” vid de böljor han själv har 
diktat, vid den strand han själv har 
byggt” .

Det vilar storhet i linjerna över Vät
tern, och öppet ljust ligger den. Vät
tern är nyckfull, ty en enda sommar
sky framför solen kan plötsligt svart
färga hela sjön och komma vågorna att 
sjuda. Färden börjar över Vättern, 
vilken nu ligger lugn och stilla. Snart 
kunna vi skönja konturerna av Vad
stena slott, klosterkyrkan och det forna 
munkklostret. Tidigt på eftermiddagen 
äro vi redo att stiga iland i

BIRGITTAS, VASARNAS OCH
SPETSKNYPPLINGENS STAD ,
Till klosterstaden vid Vätterns 

strand borde man helst komma till fots, 
som forna tiders pilgrimer. Man be
höver ej gå många steg, förrän man 
finner sina drömmar om medeltidsfläkt 
förverkligade. Liksom ur vågornas 
djup stiger sagoslottet med tinnar och 
torn —  den monumentalt ståtliga Vasa
borgen. Rasslar inte vindbryggan på 
gnisslande kedjor, när vi närma oss 
slottet? Stå inte vakter spejande på 
murkrönet? Nej, något sådant ser man 
inte nu. Över den långa bro, som er-

KERAMIK
alltid
välkommen
present.

Carl A . Pettersson, Orsa

5



ORSA SKOLTIDNING

Bohus fästning i aftonbelysning.

sätter forna tiders vindbrygga, kommer 
man fram till borgporten, som står 
fredligt öppen. På den väldiga borg
gården växa hundraåriga jättar, skug
gande de tunga, järnbeslagna dörrar, 
som leda till torn och slottstrappor.

Spetsknypplingen i Vadstena är ju 
riksbekant och tarvar därför ej någon 
närmare beskrivning. Men den rätt 
gängse föreställningen att den skulle ha 
sitt ursprung från klostertiden och då 
utgjort en del av nunnornas arbete, är 
felaktig, Spetsknypplingen härstammar 
från de franska vävare, som av reli- 
gionsskäl levde i landsflykt i Holland. 
På grund av vantrivsel där sökte och 
erhöllo de de svenska myndigheternas 
tillstånd att upprätta en kammarduks- 
fabrik i Vadstena. Den lär ha startats 
i själva slottet 1753. Bland dessa vä
vare var det en, som skötte spetsväv
ning och var från Flandern, och denne 
lärde ut konsten till dåtida vadstena-- 
bor.

Vi fortsätta genom gatorna och kom
ma till klosterkyrkan, byggd av blå- 
aktig sandsten och därför kallad Blå
kyrkan till skillnad från den åt Sankte 
Per helgade Rödkyrkan, uppförd av 
rött tegel. Av den sistnämnda kyrkan 
återstår numera endast trapp gavels- 
tornet. Ursprungligen voro kyrkan och 
nunneklostret sammanbyggda, och ge
nom en överbyggnad gingo nunnorna 
till gudstjänst och biktstol.

Klosterkyrkan har tre höga skepp 
med fem valv i varje, och i varje valv 
finnas fem grå punkter, en påminnelse 
om Kristi fem sår. Kyrkans former 
äro storslagna i sträng enkelhet. Bir
gitta sägs vara byggnadens egentliga 
arkitekt.

Bland kyrkans inventarier finnes en 
mängd altarskåp från olika tider. 
Längst fram, högt över alla andra bil
der och konstverk, hänger det stora 
triumf krucifixet, som var synligt även 
för de undangömda klostersystrarna.

Framstående personer från olika 
tidsskeden ha här under tempelgolvet 
fått sin sista viloplats. Till höger i 
koret står Sancta Birgittas relikskrin, 
rikt besatt med dyrbara stenar, inne
hållande den heligas och dottern Kata
rinas kvarlevor. Gripen av andakt blir 
man stående invid denna kista. Från 
fjärran tycker man sig höra en sakta 
musik genomströmma valven, dessa 
valv, vittberömda för sin underbara

akustik, där sång och musik komma till 
sin rätt som på ingen annan plats. De 
nötta inskriptionerna på hällarna i 
kyrkans golv bära namnen av tvenne 
medeltidsdrottningar och många av den 
tidens mäktige. Bland andra vilar här 
den grymme dalafogden Jösse Eriksson 
under en tung häll. En ståtligt monu
mental sarkofag utgör minnesmärke 
över den sinnessjuke hertig Magnus 
grav.

Genom en port i den tegelkrönta 
kyrkogårdsmuren kommer man in i den 
gamla klosterträdgården, där vittrade 
gravvårdar vittna om gångna tider. På 
en stor, i gräset nedsjunken häll läsas 
orden: ” Säll är den, som låter sig vår
da om den fattige” . Det forna nunne
klostret användes numera för vården 
av lindrigt sinnessjuka. Och det forna 
munkklostret är numera Svenska turist
föreningens vandrarhem.

Stilla och oansenlig men full av hög
tidlig medeltidsstämning funno vi den 
lilla staden. Det är som om staden i 
skuggan av den gamla ärevördiga, mäk
tiga Vasaborgen hölle vakt över sina 
många minnen.

Vi återvända till båten och kasta en 
sista blick mot staden. Vi se slottstor
nets kopparkupol glindra i aftonsolen, 
vi se klosterkyrkan sträcka sin smäckra 
spira mot skyn, och vi se Vättern, som 
speglar stadens silhuett.

GENOM VÄSTERGÖTLAND OCH 
TROLLHÄTTE KANAL.

Vi gå ombord, och färden fortsätter 
rakt över Vättern. Komna till Karls
borgs fästning glider båten in i den 
korta kanalleden vid Rödesund. Med 
yttersta försiktighet passerar båten den 
smala och grunda kanalen, som med 
sina trånga passager är en av färdens 
upplevelser. Den grävda kanalen är 11 
fot djup, och båtarna äro 9 1/ 2 fot 
djupgående, upplyste oss kaptenen. Det 
är åter kojdags, då båten går in i sjön 
Viken, där naturen har ett rent norr
ländskt lynnesdrag. Sjöarna Viken och 
Vänern passeras nattetid. När vi på
följande morgon komma upp på däcket, 
är det regn och stark blåst, varför en 
del hattar hastigt och lustigt flyga ut 
i sjön. Vid Vänersborg blir vädret be
tydligt bättre, så vi kunna vistas rrte 
på däcket. Färden fortsätter utför den

Kläder för
Fältsport och 

Fjällresor
Skidbyxor, Skidjackor, Vindrockar, 
Sweaters, Sportstrumpor, Mössor, 
Vantar, Handskar, Underkläder
m. m. Goda kvalitéer i trevliga 
modeller för såväl gossar som 
flickor, damer och herrar.
A U G . LARSSON - O RSA

Telefon 21.

Vadstena kyrka och f .  d. munkklostret.

mäktiga Göta älv, och de vackra Troll
hättefallen passeras. På en klippö i 
älven resa sig ruinerna eftei Bohus 
fästning, vid vars fot staden Kungälv 
gömmer sig i grönskan. Mot aftonen 
få vi en förnimmelse av att vi inom 
kort nalkas Göteborg. Den stora ham
nen med sin skog av lyftkranar och 
tunga rökslöjor svepande över fartyg 
och vatten säga oss, att nu ha vi nått 
Västerhavet.

Man kan just icke tala om fartens 
tjusning, när man reser kanalvägen, 
men en resa kan ge mycket mera än 
fartsensation. Främlingarna avundas 
oss med rätta vår Göta kanal, något lik
nande ha de icke att erbjuda oss. Ka
nalleden är livligt berest av utlän
ningar, men svenskarna borde även i 
större utsträckning resa denna väg, ty 
det är en verklig upplevelse.

ilela leden, Trollhätte kanal tillsam
mans med den egentliga Göta kanal 
mellan Vänern och Östersjön, har en 
längd av 387 km., varav 87 km. utgöres 
av grävd eller sprängd kanal. Det 
övriga är naturlig segelled genom Göta 
älv och förut nämnda sjöar. Sin största 
höjd över havet, 91,5 meter, uppnår 
kanalen i Västergötland mellan sjöarna 
Vänern och Viken; 25 slussar lyfta far
tygen från Nordsjöns yta upp till den
na höjd, och vattentrappan ned till 
Östersjön räknar 39 steg. På hela 
kanalsträckan finnas 64 slussar. Medan 
slussningen pågår, kan man lugnt gå 
bredvid på den vackra kanalbanken och 
promenera. Hela färden tar en tid av 
56 timmar i anspråk. Äran av kanalens 
tillkomst kan i första hand tillskrivas 
greve Baltzar von Plåten. Han har, som 
jag ovan nämnt, sin sista viloplats bred
vid kanalen. Det var ett stämnings
fullt ögonblick, då båten passerade 
graven. Först ljöd ångvisslan från bå
ten, och alla passagerarna gingo ut och 
ställde sig vid relingen tillsammans 
med kapten och styrman, vilka intogo 
honnörsställning, medan båten i sakta 
fart gick förbi platsen.

Det var en underbar resa genom Mel
lansveriges vackraste och minnesrikaste 
bygder på ” Sveriges blåa band” .

Och böljors yrande glitter 
och tumlande sjöars språng —  
allt hvar i mitt hjärta sitter 
som sommarens bästa sång.

Hilda Melin.
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O rsa

p lanterings-

sällskap.
Vid tjugonde seklets morgongryning, när

mare bestämt den 13 juli 1901, odelades 
Orsa kyrkby genom en förhärjande elds
våda. Endast kyrkan stod kvar mitt bland 
ruinerna, och hemlösa människor vandrade 
betänksamt omkring bland ruinhögarna. 
”Men inget ont, som icke har något gott 
med sig”, säger ordspråket och det besan
nades även här. Ett ordnat samhälle reste 
sig snart ur askhögarna. Redan 1904 stod 
det nya tingshuset färdigt i all sin naken
het. Och många andra byggnader följde 
hack i häl efter. Vad som inte så snart 
kunde återställas var själva naturen. Det 
tar sina år, innan träd hinna växa opp. 
Emellertid funnos män, som hade ett vaket 
sinne för naturskönhet och som togo itu 
med planteringar. Enskilda, främst att 
nämna klockarfar, Erik Eriksson, gjorde 
stora ansatser för att få fram en lummig 
grönska. Och vandra vi i dag genom vårt 
samhälle, mötes överallt ögat av ståtliga 
björkalléer, grönskande gräsmattor och 
blommande trädgårdar. Allt detta är dock 
inte en mans verk. Eriksson fick snart 
intresserade medhjälpare, och dessa bildade 
1909 det sällskap, som sedan dess arbetat 
för bygdens förskönande och som går under 
namnet ”Orsa Planteringssällskap” .

Sällskapets uppgift är enligt stadgarna 
”att verka för Municipalsamhällets och dess 
närmaste omgivningars förskönande genom

Tingshusparken förr  . . .

Nu varje fru och varje jänta, 
Som här i Orsabygden går, 
Skall sig till påsken permanenta 
Och giva ans åt hy och hår. 
Och trots demonerna som spöka 
I skenet ifrån krigets bloss,
Och trots att al)a priser öka 
Är det ej ännu höjt hos oss.

BESTÄLL TID I TID!

Telefon 208.

E fter branden 13 ju li 1901.

planteringar och i sammanhang därmed stå
ende förbättringar samt att för samma mål 
söka intressera såväl enskilda personer som 
allmänna myndigheter för att Orsa må bliva 
för såväl dess invånare som besökare en 
angenäm ort. Dessutom, har föreningen till 
syftemål att i socknens övriga byar väcka 
intresse för plantering av fruktträd och 
prydnadsbuskar.”

Planteringssällskapet har bestått av fri
villiga medlemmar, som till verksamheten 
lämnat en årsavgift av 2 kr. Störst var 
sällskapet 1928, då antalet betalande med
lemmar uppgick till 82. Det sist gångna 
året räknade 65. Dessutom har sällskapet 
erhållit anslag från kommun och municipai- 
samhälle. Glädjande nog ha dessa anslag 
de sista åren något ökats. Men för ett så 
stort' och omfattande företag kräves mycket. 
De tre sista åren har Planteringssällskapet 
gjort sig påmint genom festligheter nere på 
ångbåtsudden, och kanske en del börjat tro, 
att sällskapet helt enkelt var ett nöjes- 
sällskap. Det är dock ingalunda så. Den, 
som under sköna sommardagar besökt vår 
ångbåtsudde och vår härliga badstrand, 
kanske anar något, vad medlen gått till. De 
grönskande björkalléerna och mycket an-

Trädgårdsvänner, 
köfysväxt- och 
fruktträdsodlare,

S E  H I T !
Föredrag om köksväxtodling och 
råd angående fruktträdens beskär- 

ning och besprutning anordnas 
MARIE BEBÄDELSEDAG  

i Slättbergs skola kl. 14; i Kallmora 
skola kl. 1 7 samt 

ONSD. DEN 27 MARS 
kl. 19.45 i Kommunalsalen.

Medverkande:
Länsträdgårdsmästare Rud. Larsson 
och trädgårdsförman S. Angeryd.

L j u s b i l d e r .
Förfrågningar besvaras och råd lämnas. 

Frönotor och broschyrer utdelas.
A L L T  G R A T I S .

— Alla hälsas välkomna! —
Anmäl Eder för fruktträdsvården! 

BLIV MEDLEMMAR I
Orsa Planteringssällskap!

nat sjunga dess lovsång. På sista tiden har 
sällskapet även börjat rikta uppmärksam
heten på trädgårds- och köksväxtodlingen. 
Genom dess förmedling ha kurser hållits 
och komma också under instundande vår 
att anordnas, som framgår av annons i den
na tidning. Av synnerlig stor vikt är ju i 
denna kristid, att grönsaker framalstras i så 
stor myckenhet som möjligt. Vi hoppas 
därför att intresset visar sig genom stor till
slutning.

Våra fruktträdgårdar kräva också ett sär
skilt aktgivande. Okunnigheten i trädens 
skötsel visar sig stor, och det kräves en 
samlad front mot skadeinsekterna, som nu 
obehindrat föra sitt ödeläggande härjnings- 
krig. Träden böra sakkunnigt beskäras och 
besprutas. Planteringssällskapet erbjuder 
sig därför nu som förmedlare av sakkunnig 
hjälp. Men för att ordna upp arbetsplan 
kräves, att den, som vill komma i åtanke, 
anmäler sig till undertecknad. Kostnaden 
måste rekvirenten ikläda sig, men genom en 
centralisering torde kostnaderna kunna ned
bringas åtskilligt.

Planteringssällskapet har dryftat andra 
stora frågor, vars lösning kräver det all- 

(Forts. å sid. 12).

och nu.

STOR SORTERING 

jS a la l f o e

^So-LsLcfclcLsceernei!

^ f)a Lc j,lcc iS (ic j,a ri

för påskens skidturer

Hedins Färghandel,
Tel. 155. O r s a .
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FRÅN SKOLBÄNKEN

; Som vanligt blev det en mängd teck
ningar och .uppsatser över, som inte fick 

• rum i tidningen. Men var inte ledsen 
fastän Du inte ser. Ditt namn i tryck. 

,Till 'nästa nummer skriver Du en ändå 
i bättre uppsats och ritar en extra fin 
teckning, och då kommer Du säkert 
med! Kom ihåg att endast det bästa är 
gott nog!

En riktigt trevlig påsk Jjnskas Er alla 
små medarbetare!

PÅSK.
Snart är det påska, 
då får vi brådska.
Då får vi städa båd’ kammar och kök, 
och det är ju närapå julestök.

Då får vi äta påskägg vi,
och då blir det väl både hej och hi.
Då blir det väldigt roligt,
helst om det blir varmt och soligt.
Ty nu har det varit så kallt en tid, 
så man har tagit en häst och satt vid, 
när på morgon vi åkt till skolan i släde. 
Då har vi haft på oss så mycket kläder.
Till påsk vill jag måla påskaägg, 
och jag ritar gubbar med skägg.
Sen får man börja skolan om nån dag, 
och det ska bli roligt, tycker jag!

Anna-Greta Löf, klass 3.

NÄR VI SÅOO PÅ JÄTTEGRYTOR.
En söndag åkte Erik, förvaltare Hård och 

jag skidor till Stackmora och sågo på några 
jättegrytor.

När vi åkte upp, kom Hårds hund i slags
mål med en stövare. Stövaren var nästan 
ihjälbiten, innan den kom undan. Jätte
grytorna ligga en bit in i skogen. Till 
sommaren skall det bli en väg dit, så folk 
skola få gå och titta på dem.

Efter istiden har Oreälven gått där men 
sedan tagit annat lopp. Därför äro jätte
grytorna där.

I jättegrytan låg det en sten av någon 
hård bergart. Stenen har sedan gnagt ur 
en stor grop i en lösare bergart.

När vi jsett jättegrytorna och voro på 
hemväg, sågo vi färska räv- och harspår. 
Och på ett ställe hade haren gått i rävspå
ren.

Göran Bengtsson, klass 6.

SKODON
Med Skodon från oss 
blir Ni alltid belåten.

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

TECKNING: GLAD PÅSK av Stig Kristiansson, Klass 1.

EN BLÅKULLA HISTORIA.
Det. var snart påsk, och blåkullan Mallan 

gjorde sig i ordning för att fara till Häxber- 
get på påskaftonen. Hon skulle bort och 
hälsa på sin syster Rullan.

Nu var det redan påskafton, och Mallan 
gick för att leta reda på sin käpp, som hon 
skulle åka på. När hon fann den, var det 
ingen kvast på. Då gick hon ut i skogen 
för att göra en, ty hemma hade hon ingen. 
När hon kom in från skogen, satte hon på 
kaffepannan på spisen. Mallan gick till 
spiselvrån och tog katten, för han skulle 
också följa med. När kaffepannan hade ko
kat, hängde hon opp den på käppen, och 
så satte hon sig själv på käppen, och så 
hoppade katten på och satte sig bakom hen
ne. Så bar det av till Häxberget.

Det hade varit länge sedan Mallan hade 
varit till Häxberget, och därför hade hon 
glömt av var det låg. Hon åkte och åkte. 
Till sist kom hon fram till ett berg. Mallan 
trodde, att det var Häxberget och knacka
de därför på och steg in. Men i stället för 
sin syster Rullan, fann hon en trollgubbe. 
Då förstod hon, att hon kommit fel. Men 
när Mallan väl kommit in, så inte släppte 
trollgubben ut henne inte.

Rullan väntade på Mallan till midnattsti
den. Då kröp hon till sängs. Tidigt nästa 
morgon for hon till Puttberget, som det 
hette, där Mallan bodde, för att se efter om 
hon var sjuk, eftersom hon inte kommit. 
Men när Rullan kom dit, fann hon berget 
tomt. Då sände hon ett bud till alla påsk
käringar och frågade, om de sett till blå
kullan Mallan något. Men ingen hade sett 
henne. På natten foro alla blåkäringar ut 
för att leta efter henne. De kommo fram 
till ett berg. De visste att där bodde en 
trollgubbe, som brukade taga blåkäringar. 
De tänkte på, hur de skulle komma in. Men 
när de skulle öppna, fingo de till sin häp
nad se, att dörren var öppen. Trollgubben 
hade glömt att låsa dörren. De smögo sig

V A R M  K O R  V
å Centralplan.

____ Gösta W. Nyström.____

Ållt för påskbordets
dukning och dekorering 

finner Ni i
7 -------------- ossmr—

Orsa* Bosättningsaffär
Telefon 423

in och väckte Mallan, som låg och sov. Så 
skyndade sig alla ut, och så foro de till 
Puttberget. Trollgubben, som låg och 
snarkade, hade inte hört något. Men på 
morgonen, då han såg, att Mallan var borta, 
blev han mycket arg.

Mallan, som varit hos trollgubben i nära 
en vecka, hade blivit mager. Hon hade fått 
arbeta hårt, men hon hade inte ätit något, 
för inte tyckte hon om sådan mat, som 
trollen tyckte om. Mallan blev snart sjuk 
och dog.

Astrid Bälter, klass 6.

D EN  KALLA VINTERN
I vinter har det varit mycket kallt, ända 

till trettiotre grader en dag. Det har inte 
varit så kallt sedan 1917. På morgnarna 
går jag till Anna-Greta, och vi går till 
Aina. Bernhard och Sven-Olof brukar ock
så komma dit. Ainas morfar tar fram häs
ten och släden. Om en stund kommer 
Margit och hennes mamma. Sedan bäddar 
Margits mamma och Ainas morfar ner oss 
i många fällar och filtar, och så bär det 
iväg, så att bjällrorna klinga. Vi mår gott 
och skönt under fäilarna. När vi kommer 
till skolan, så får vi gå ur, och Ainas mor
far far hem. När klockan blir en kvart i 
två, kommer han och hämtar oss. Ainas 
morfar har skjutsat oss i tre dagar. En dag, 
när Erik Hansson skjutsade hem oss, så 
höll Erik Forsgren, Gunnar och Erik Iiolst 
i släden, för de hade skidor på sig, så att de 
inte kunde sitta i den. Då knuffade Erik 
Hansson av Gunnar och Erik Forsgren, och 
med detsamma ramlade Erik Holst på hu
vudet i snön, och sedan piskade Erik Hans
son på hästen, så han sprang ifrån dem. 
Vi, som satt kvar i släden, vinkade, skrat
tade och skreko åt dem.

I dag har Margits pappa skjutsat oss, 
han skall kanske komma efter oss med bil.

Anna Snabb, klass 4.

M IN LILLA SYSTER.
Min lilla syster är så rar så, hon är tre 

år och heter Inga-Britt. Ibland så sitter 
hon på en stol och leker att hon åker bil. 
Hon har en leksakshund söm hon kallar 
Karo. Hon går och leder Karo på golvet 
och tycker det är så roligt. Hon säger att 
när hon blir stor och får börja skolan så 
får hon rita gummor och gubbar.

Maggi Lidberg, klass 2.

Målet
nås endast av den, som vid en 
tävling klär sig praktiskt. Vi 
äro välförsedda, när det gäller 
modern vinterutrustning.

EMMA OLSSON, Orsa
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ORSA SKOLTIDNING

EN DAG UNDER JULLOVET.
Olle, Stig, Gun och jag hade bestämt, att 

vi skulle göra en skidtur. Det var tö och 
snöade lätt. Det var precis inget lämpligt 
skidväder, men vi for ändå.

[Stig spårade, och vi började vår snödri- 
vebestigning, så kan man kalla det, för vi 
gingo opp över alla backar, och i var backe 
var det en snödriva, i vilken man sjönk än
da ner till midjan. Efter Stig började Gun 
spåra, och när hon slutade, hade vi hunnit 
över de värsta backarna. Sedan spårade 
jag, och sist spårade Olle. När vi hunnit 
till vägen vid Jemt Hanses, tog vi av in i 
skogen. Litet längre upp gjorde vi en liten 
paus, och där fick vi äpplen av Gun. Där 
lagade vi Stigs skidstav, som gått sönder. 
Sedan gick det uppför backar, ner på slätter 
och in i skogar.

Vi kommo fram på en stor slätt, och den 
var uppdelad i smala åkrer. Mellan var 
åker var det ett djupt dike. Vi ramlade 
mer än en gång i dikena. Sedan bar det av 
på en ås, och när vi kommit ner, for vi 
rakt fram och kom så ner till vägen. Sedan 
åkte vi på den ner till min mormor. Hon 
var och hälsade på hos Gisslars. Då var det 
en flicka, som sprang och talade om för 
henne, att hon fått främmande. När mor
mor kom hem berättade hon, att flickan 
sagt, att det var fyra turister som kommit. 
Därefter gingo vi in och åto. Vi hade mat
säck med oss. Av mormor fick vi karamel
ler och pepparkakor. Hon bjöd oss också 
på mat, men vi ville inte ha något. Peppar
kakorna voro stora och ganska hårda, men 
de voro goda i alla fall. Jag sade, att man 
kunde slå ihjäl ”ryssen” med dem.

Gun och jag gingo till närmaste handels
bod och köpte kola och chokladbitar. Sedan 
var vi hos mormor litet till. På kvällen for 
vi hem.

Greta Eriksson, klass 6.

MINA DOCKOR.
De heter Eva, Margareta, Karin, och An

na. Och jag har sytt så mycket åt dem. 
Jag brukar tvätta dem. ibland. Och jag 
klär på dem. Jag bäddar åt dem. Jag 
vet inte vad de hittar på när jag är i 
skolan. Men när jag kommer hem ligger 
de snällt i sina sängar. Eva kan blunda.

Kerstin Morin, klass 1.

TR YC K SA K ER
för ALLA ÄNDAMÅL. 
Omsorgsfullt utförande. 
Snabb leverans.

B E C K M A N S  TRYCKERI, ORSA

Musik-  &
M i ss ion  s b o k h a n d e l n

rekommenderas vid inköp av: 
Psalmböcker, Fotoramar, Papeterier m. m. 

DALÄSLÖJD i ylle, linne och trä 
Platsens största sortering i Leksaker. 
PÄSKARTIKLAR STORT URVAL.

JE SPETJISTORIA
I jett sturt gölt ajsi brewi wäjim milla 

twer biöm spetjödä wilt. Ajs låg för si 
sjöw mitt i skojim. Wen kwälld, do klucka 
wa tolv ärd dem ur nön djick uppo govi 
uppo windim. Ö do dem djick upp sö 
slutfä, ö dem såg inte ingån då, ö do dem 
kåm nid, sö bird ed o jessn. Ö deda alld 
o wen kwälld, sö att dem, sö bodd då, tänkt 
tå flitta. Ö se wa tak sö röti, att dem 
äddont wil bo då älldä.

Jen kwälld, do dem öldo packöd ijop ö 
skulld fåra, sö bräkäde till uppi tatji, ö dem 
fick sjå jett par grövör karpjäxör, sö kåm 
nid gåjnöm tak, ö ettör dem kåm beni ö 
ela kruppön, ö tä sist stod jen kar nido govi 
ö såg wel skåmlin ajt. Ö öllör ijop känst 
wi ån, för ed wa iruswärden, söm add we 
uppo windim ö sku skräm dem då fro. Ö 
polisär kåm ö ton, ö dem sad, att demda 
iresgästär skuld fo bo dånä fritt, för att 
ån a we sö dum. Ö dem djard um stugo, 
ö djard nitt tak. Ö stugu wart sö fin 
sömun ärrgard.

Ed spetjöd aldri mer börti doda stugn. 
Ö fok, sö a bott i stugun, liv för. än um 
dem ånt daj.

Bengt Näs, klass 6.

För babyns vård
ÄR ENDAST DET BÄSTA GOTT NOG. 

Babybyxor, bäddunderlägg, bomull, 
navelbindor, tvål, salvor och talk- 

puder, nappar, tröstare och 
diflaskor m. m.

Barnvågar uthyras.

Orsa Färghandel
Tel. 340. Y. Ferneman. Tel. 340.

EN TROLLSAGA.
Det var en gång en gammal trollgumma, 

som bodde i ett berg. Hon bodde alldeles 
ensam. Hennes hår såg ut som en enbuske, 
och en näsa hade hon,, som var så lång 
och munnen nådda ända til öronen. Det trol
let hette Trolltassa. En dag kom ett annat 
troll till henne och skulle hälsa på. Då sade 
trollet, som kom dit, att hon borde gifta sig 
och inte vara så ensam. Då skickade Troll
tassa bud kring hela trollvärlden att om det 
fanns någon fin trollkarl, så skulle han 
komma till henne, och hon skulle se, om 
hon ville ha honom. När det hade gått en 
tid, hörde Trolltassa, att det brakade och 
knakade på berget, och att skogen bröts 
ner. Det knackade på dörren, och sen sköts 
den tunga koppardörren upp, och in kom 
en jätte, som var så stor, att han kröp in. 
God dag, sade jätten med så grovt mål, så 
det dånade i berget. Jätten frågade om 
Trolltassa ville gifta sig med honom? Men 
Trolltassa sade, att han var för stor och 
stark och att han hade så grov röst, så han 
kunde skrämma henne. Men jätten frågade 
ändå, om hon ville gifta sig med honom. 
Han sade också, att om hon inte ville, så 
kunde han ingen råd. Och sen gick jätten

Det dröjde inte länge, förrän det knac
kade på dörren igen. Då kom det in en is
gubbe, som det blev så kallt av, att det 
började bli frost inne i berget. Isgubben 
frågade Trolltassa, om hon ville gifta sig 
med honom, för han var kung i Islandet 
och han var ogift? Men Trolltassa sa, att 
hon frös inne i berget, och om hon kom till 
Islandet, så frös hon väl ihjäl! Då blev 
kungen arg, så han gick. Men efter honom 
var det vatten på golvet.

Sedan gick det år efter år, och ingen mer 
kom till henne. Hon vart 562 år gammal, 
men hon t3̂ ckte, att hon var ung i alla fall.

Anna-Greta Kaptens, klass 4.

NÄR JAG BYGGER KOJOR.
Lars och jag byggde en koja av lådor. 

Vi satte lådor ovanpå en låda. Den översta 
lådan har vi till utsiktstorn, som Lars och 
jag brukar klättra opp i. Sen har vi en 
annan koja, när skolbarnen kommer så 
smyger vi på dem. Och därför kallar vi 
kojan för smyg-kojan. Och så har vi gjort 
ett skidspår som vi kallar för krummelur- 
,spåret. Nu har vi rivit kojan.

Bengt Göransson, klass 1.

Låt perm anenta Eder
till påsk hos

Liljas Damfrisering
Telefon 306.

n ®H a n
s o n s

när det gäller kläder 
för dem som ha krav 
på stil och kvalitet.

9

Landstormslottor i arbete. 
Ann-Britt Marcuson, klass 6.



ORSA SKOLTIDNING.

KRIG.

Solen sakta sjunker vid horisonten.
Där blir det natt, men borta vid fronten, 
där går solen opp, där blir åter en dag, 
som medför nya segrar eller kanske nederlag.

Vid fronten finns män, som strida.
Det finns kvinnor och barn, som lida 
vid åsynen av den hemska striden.
Kanske är det den yttersta tiden.

Vad väntar oss nu för öden?
Kanske väntar den kvalfulla döden.
Nej, än få vi vänta och hoppas
att vi få leva, när våren skall knoppas.

Nu måste varje modig man 
med hopplull blick se världen an.
Än finns det tro och hopp
att åter få se, när solen går opp.

”Kom och kämpa för din ära” , 
det är den nutida världens lära.
”Här måste varje man och kvinna 
hjälpas åt att seger vinna.”

Men hur många finns på denna jord, 
som lyssna till denna manings ord.
Få äro de, som lyssna och strida.
Vi andra få sörja och lida.

Nej, varför skola vi på denna maning höra.
Vi vilja ej med krig förstöra,
vad andra människor ha byggt,
där förr det varit så lugnt och tryggt.

Vi äro eniga alla, 
att ej på slagfältet falla.
Vi vilja försvara vårt land 
mot krigets förödande brand.

Hur många ha ej fått fly från sina hem.
Vi, som ha fred, sörja med dem.
Ingen av oss förstår och vet. 
hur lugnt och tryggt vi hava det.

I skyttegraven är soldaten gömd.
Kanske är han redan till döden dömd.
Skall han få räknas bland dem, 
som en gång få komma hem.

Han håller hårt om sitt gevär 
fienden i närheten av honom är.
Här gäller det att ej förlora sansen, 
ty nu måste han ta vara på chansen.

Fienden se honom ej. Han ligger i bakhåll. 
Nu spelar han en betydande roll.
Det är, som gällde det hela blott på honom 

där,
ty ensam i skyttegraven han är.

De andra ha skingrats, han ensam håller 
stånd.

Nu kommer döden och går sin ensliga rond, 
Han trycker av. Nu stupar en, nu är det två. 
Det måste lyckas, det måste gå.

Orsa Förmedlingsbyrå
Inneh. Nestor Dahl 

Tel. 338. Postgirokonto 13 14 92.

Rättegångar, inkasseringar, bontred- 
ningar. Köp och försäljning av 

fastigheter.

Bostads- och hy res förmedling.

Då ser han i fjärran en kommande trupp, 
så plötsligt hans blick lyser upp.
De strida tillsammans och fienden vika. 
Han blir avlöst, men han vill ej svika.

Då kommer en kula susande.
Det låter som forsarnas brusande 
i hans öra. Han vacklar och faller ner, 
snart skall han ej finnas mer.

Till dem därhemma hans tanke går, 
i hans öga syns då en brännande tår.
Så sluter han ögonen och somnar, 
hjärtat stannar och domnar.

Strid ej, om du ej behöver strida, 
ty därav få andra människor lida!
Tänk på, att ej bedröva andra, 
som vilja lyckliga i världen vandra!

Ylva Hemming, klass 6.

E N  D A G  P Å  H E M B Y G D S G Å R D E N .
En gång var jag på Hembygdsgården. Då 

flög jag på huvudet i Enån. Jag satt på ett 
härbrestak och drack sockerdricka. En 
pojke hällde ut sin sockerdricka. Han hette 
Lars. En annan pojke som hette Ole sköt 
med sin pistol så alla vart så rädda. Den 
dagen var det livat på Hembygden.

Anders Berglöf, klass 1.

När vårslasket börjar, 
går Ni alltid torrskodd, 
om Ni använder

Gislaveds stövlar 
och gummiskor

Koop. För. Ovan Siljan
-------o r s a ---------

SIL V E R S K E D E N  B E R Ä TTAR.

En gång bodde det i en stad en pojke, 
som hette Gunnar. När det var Gunnars 
födelsedag, gick hans farbror ut för att köpa 
en present åt honom. Då gick han till en 
guldsmed och köpte en silversked åt Gun
nar.

En gång berättade skeden: Det var silver 
i ett berg. Ingenjören kom dit och under
sökte berget och fann silvermalm. Så kom 
arbetare dit och bröt malmen, och den kom 
till ett ställe och smältes, så silvret rann 
ur, och så hällde de opp silvret i formar, 
som såg ut som mammas kakformar. Sen 
hällde man opp silvret, som kallas silver
tacka. Silvertackan valsades ut till en stor 
silverplåt. En maskin tog ut en massa 
flata skedar. En av dem var jag.

Sen blev jag pressad. Så skulle jag bliva 
försilvrad, då lade de mig i ett kar bland 
många andra skedar, och där fick vi vara 
länge. Snart tog de upp oss ur karet, då 
voro vi försilvrade. Sen putsades jag och 
fick åka till guldsmeden, och sen blev jag 
såld där. Och nu är jag hos Gunnar.

Lars Brandt, klass 3.

E N  V IN T E R S A G A .

Det var en vinterkväll, fröken Stjärna 
skrattade så glatt, gubben Måne likaså, 
herr Norrsken är arg och flammar i alla 
färger. På en kvast rider påsk-Sara med 
kaffepannan Petter och katten Jöns. Blå
kullan Stina sitter hemma och väntar på

Sara, vilken ännu inte syns till.
Sara har nämligen blivit trött och parke

rat vid en skylt, som det står P på, alltså 
en parkeringsplats. Medan hon sitter där, 
somnar hon. En poliskonstapel kommer och 
tar henne in på fängelse, där hon får sitta. 
Litet bröd får hon att äta och en brödkniv 
att äta med. Brödkniven tar hon och skra
par ett hål i väggen, där hon kryper ut, 
Jöns hjälper henne med klorna. Just när 
hon kommit ur fängelset, kommer vakten 
efter henne och hugger av hennes huvud. 
Sara tar katten och sätter den, där huvudet 
suttit. Sedan fortsätter hon på kvasten och 
letar sig fram, tills hon kommer till Stina 
Blåkulla. Där får hon ett nytt huvud. Ett 
nytt fint huvud, men det är femkantigt, och 
medan hon flyger hem, fastnar hon i en 
grantopp, och med tiden försvinner hennes 
kropp. Sara har blivit en stor stjärna.

Gulli Spännar, klass 5.
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TECKNING: Våra vintergäster av
Erik Helleberg, klass 3.
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HERR SPARV OCH FRÖKEN  
TALGOXE I VINTERTID

”Hu, vad det är kallt!” sade herr Sparv, 
när han vaknade en kall vintermorgon. 
”Och inte skiner solen heller. Men jag får 
väl försöka klara mig ändå.”

Så for han ut för att söka sig föda. När 
han kom till en fågelholk och skulle äta, 
var fröken Talgoxe där. ”Det här är min 
mat” , sade herr Sparv. ”Nej, det är det inte. 
det är min mat”, sade fröken Talgoxe. ”Inte 
passar det, att herr Sparv äter talg." ”Och 
inte passar det er, att ni äter bullar” , sade 
herr Sparv. Så ämnade de slåss om maten, 
men då sade herr Sparv: ”Vi ska inte slåss 
om maten, vi kan väl äta vad det finns, och 
vad vi tycker om.” Det tyckte fröken Talg
oxe med. När fröken blev mätt, ämnade 
hon fara. Då sade herr Sparv: ”Kan inte 
fröken komma hem till mig i kväll på lite 
kaffe och kvällsmat, jag har lagrat lite korn 
sen i höstas.” ”Ja, tack, det kan jag väl 
göra” , sade fröken Talgoxe. Så foro de åt 
var sitt håll.

När fröken Talgoxe kom hem, började hon 
göra sig i ordning. Men så kom hon att 
tänka på, att han kanske hade sin namns
dag idag, för jag minns, att det var en 
Sparv, som hade sin namnsdag vid den här 
tiden. Hon ringde till herr Sparv. Då sade 
han, att det var hans namnsdag, och att hela 
Sparvsläkten skulle komma. ”Då måste jag 
köpa något” , sade fröken Talgoxe. ”Nej, det 
behöver ni inte”, sade herr Sparv. ”Ja, få 
se då” , sade Talgoxen, ”adjö då.” ”Jag tror 
jag tar med mig lite mat. Jag har ju så 
mycket”, tänkte fröken Talgoxe.

Så flög fröken Talgoxe dit. Hon hade 
mycket trevligt där, tyckte hon.

Så for fröken Talgoxe och herr Sparv till 
skogen på våren. Där voro de till nästa 
vinter.

Torborg Hansson, klass 5.

Apropå SKJORTOR
— Ni kanske behöver en ny 
trevlig skjorta och slips tjll 
Påsk. Vi ha som vanligt 
mycket att välja på i prislägen 
som passa alla.

B E R G L I N D S

TECKNING: Vid Granholms av
Bäckar Anders Olsson, klass 6.

DEN KALLA VINTERN.

”Ack” , suckade en stare.
”Den, som vore en hare
och finge ha en varm, mjuk päls!”
”Åhå” , sa en hare,
”akta dej, du stare,
ty många harar här av, jägarn fälls.”

Och räven i sin lya sa’ :
”Björnarna, de ha det bra 
i  sin päls och sitt stora ide, de.” 
Men björnarna, de klaga’ ej.
De bara sov och lata’ sej 
och förmådde ej ens le.

I Lapplands fjäll tjöt vargen: ”Klagen, 
ty nu är här öde hela dagen 
och inget villebråd syns till.”
Och vinden tjutet i natten bar. 
Vargen stod där ensam kvar 
och tjöt, ty han gärna jaga vill.

Men solen kom till slut ändå.
Räven kröp fram, björnen också, 
och alla djur i skogen vaknade.
Det satt tre gummor på en förstukvist. 
De nickade och sa: ”Till sist 
kom solen, som vi saknade.”

Ulla Carlstedt, klass 6.

DÄ VI HADE UTFLYKT TILL 
DÖD BYN.

Måndagen den 5 februari hade vi utflykt 
till Dödbyn. Läraren sade på lördagen 
den 3 februari, att om det var omkring 18 
grader någon morgon nästa vecka, så skulle 
vi ha utflykt på skidor till Dödbyn. Han 
hade sagt, att då skulle vi ta choklad och 
socker med oss samt mera smörgåsar än 
vanligt. Där skulle vi vara i Perssons stuga. 
Hans, Ragnar, Erik och Bengt foro i förväg 
för att göra upp eld och värma vatten. Se
dan foro Gulli, Greta och jag, för att vi 
ville inte åka så fort, sedan kommo läraren 
och de andra.

När vi tre hade kommit dit, så hade poj
karna knappt fått eld, för att det hade ram
lat ned snö två gånger från skorstenen. När 
vi hade varit där ett tag, kommo de andra 
också. Då hjälpte läraren dem att göra 
upp eld.

Sedan gjorde vi ren en gryta och kokade 
vatten i den. Vi fingo ta upp ur rygg
säckarna, det vi hade med oss och fingo se
dan varmt vatten till vår chokladröra.

När alla hade ätit färdigt, frågade läraren, 
cm vi kunde ta lyra. ”Jaa” svarade vi alla 
i korus. Då kastade han apelsiner till oss. 
Vi åto upp apelsinerna, och gingo därefter 
ut och satte på oss skidorna för att bege 
oss av hem. Vi foro ned på landsvägen, 
och sedan gingo vi och sågo på kolmilorna. 
Inne i en vaktstuga där var Sundstrand. 
Han var alldeles sotig på händer och i an
sikte.

Därefter foro vi direkt hem. Under vägen 
hem, fingo vi karameller av läraren. Jag 
tyckte, att utflykten var mycket rolig.

Gunvor Spännar, klass 5.

KONSUM
nu som förr ett värn emot 
OSKÄLIG PRISFÖRHÖJNING.

KONSUM
HANS)Ö
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EN DRÖM.
Varje kväll innan Artur skulle gå och 

lägga sig, brukade mamma berätta en saga 
för honom. I kväll hade hon berättat en 
riktig påsksaga, därför att det var påskafton 
i morgon. Artur hade suttit alldeles tyst 
hela tiden, men när mamma slutat, hade han 
sagt: ”Jag. skulle allt bra gärna vilja följa 
med en blåkulla till Blåkullaberget någon 
gång.”

Nu låg han i sin lilla vita säng och 
tänkte på sagan, som mamma hade berät
tat för honom. När han låg där och stirra
de rätt upp i taket, blev det vita taket 
plötsligen blått. Men snart kunde han ur
skilja en bild. Det var bestämt en svart 
katt. som stod och fräste åt honom. Usch, 
vad han blev rädd! Men snart kunde han 
se något mer. Var det inte en blåkulla? 
Jo, det var det. Blåkullan kom närmare 
och närmare. Hon lade ifrån sig kvasten. 
Och nu stod hon alldeles bredvid honom. 
Nu började hon prata också. Så här sade 
hon: ”Var det inte du, som ville följa med 
mig till Blåkullaberget?” ”Jo-o”, det måste 
han erkänna. ”Ja, kom med mig du bara”, 
sade blåkullan. ”Nja-a, jag vet inte, om jag 
törs”, sade Artur. ”Det är inte farligt” , sa
de blåkullan. ”Jag har tagit med mig klä
der, som du får ha på dig, så att de andra 
tro, att du är en av oss.” Därefter lade hon 
fram några kläder, som passade åt honom. 
Där var en blå kjol, en storblommig blus, 
ett eldrött förkläde, en ärggrön schal och 
en blå huvudsnibb, som var fastsydd på en 
skidhätta. När han hade satt på sig allt 
detta, såg han verkligen ut som en liten 
blåkulla.

Hur Artur kom ut, vet man inte. Men ut 
kom han i alla fall. Först var han rädd för 
att ramla av kvasten. Men snart tyckte 
han, att han satt lika stadigt som i sin 
pappas bil. Färden gick över städer, byar, 
skogar, sjöar och berg. Mitt i mörka natten 
skymtade han plötsligen ett rött sken. ”Där 
är Blåkullaberget” , sade blåkullan och pe
kade på det röda skenet. ”Varje påsk brin
ner där en eld”, tilläde hon sedan.

Snart voro de framme vid Blåkullaberget. 
Blåkullan och Artur stego av kvasten. Se
dan gingo de upp på berget. Där voro re
dan en hel hop med blåkullor. ”Jaså, kom
mer du nu äntligen”, ropade de till henne. 
”Men vem har du med dig?” Blåkullan, 
som Artur hade med sig, svarade: ”Min
lilla pojke hade en så ryslig tandvärk. Jag 
kunde rakt inte åka ifrån honom. Men nu 
vill vi verkligen ha litet kaffe, eller hur 
Sixten?” Artur sade: ”Jag heter väl inte 
Sixten.” ”Ts, ts”, sade blåkullan, ”jag måste 
kalla dig för Sixten.” Nu sutto de alla 
kring elden och drucko kaffe.

”Klockan är fem minuter i tolv. Vi måste 
genast åka, om vi ej skall få stanna här tills 
nästa påsk”, skrek en blåkulla. Alla häm
tade sina kvastar. Just som Artur skulle 
sätta sig, halkade han och rullade ned för 
berget. Han skrek, det värsta han kunde: 
”Oj, nu far alla ifrån mig! Nu måste jag 
stanna här ett helt år! Buhu! Mamma, 
mamma!”

Mamma stod lutad över Artur, Han låg 
på golvet. ”Måste jag stanna här ett helt 
år?” sade han. ”Ja, det är klart” , sade 
mamma. ”Vill du inte det?” ”Nej, jag vill

hem till mamma!”, sade han. ”Då förstod 
hans mamma, att han hade drömt och sade: 
”Du är hos mamma.” ”Då har jag ju drömt 
allt det hemska” , sade Artur. Sedan berät
tade han hela drömmen för mamma.

Dagmar Lundblad, klass 6.

SNÖFLINGANS FÄRD RUNT  
JORDEN.

Det var en gång en snöflinga, som av 
sina kamrater kallades Storken. Den var 
medelstor och hade ett par väldiga vingar.

En dag i början av vintern 1851 blev det 
en väldig snöstorm. Den började med att 
några snöflingor sakta dalade ned över 
trakten kring Dawson eller Klondyke. Så 
började det blåsa. Vinden friskade i, och 
snart övergick den till storm. När stormen 
varat en timme, kom Storken flygande bland 
sina vänner. Men rätt som det var, kom 
han bort från dem. Han hamnade på en ö 
i Berings-hav. På ön låg en slocknad vul
kan, och överst på berget hade en jökel bil
dats, och på den hade Storken hamnat. 
Jökeln hade ett utlopp, och efter några da
gar blev Storken förvandlad till en vatten
droppe. Den flöt i en bäck utför bergets 
sidor, och efter tre dagar var den vid havet.

Storken flöt nu i en ström sakta söderut. 
Om två månader var den vid ekvatorn. 
Där var det väldigt hett och Storken av
dunstade, och tillsammans med otaiga an
dra vattendroppar bildade de ett moln. 
Molnet drev västerut, och när det var 
mitt ovanför Addis Abeba, ändrade det 
kurs och gick norrut. När det var vid 
Stettin, drevs det av vinden uppåt.

Storken blev åter en tung vattendroppe. 
Den hamnade i ett dike på Jylland. Där 
flöt diket ut i en bäck, som rann genom 
en bassäng, ut i en flod. Så långt kom 
Storken emellertid inte. En stor karl kom 
ner till bassängen med en hink. Han satte 
hinken i vattnet och just när Storken var 
ovanför hinken, drog han upp den. Han 
gick till en lastbil, där han skruvade av ett 
lock frampå motorn. Därefter slog han 
vattnet, som fanns i hinken, genom hålet 
ned i motorn. När han slagit ur allt vatt
net, skruvade han på locket och satte sig i 
bilen. Och så körde han.

Efter fyra timmar stannade bilen. Om två 
timmar körde den åter, men stannade näs
tan strax. Tre timmar senare började det 
gunga. Storken blev förskräckt. Omsider 
förstod han, att han var på sjön. Två vec
kor senare stannade båten. Då var Storken, 
bilen och båten i Amerika. Där körde bi
len norrut. Plötsligt small det i motorn, 
och Storken och hans nyförvärvade kamra
ter runno ut på landsvägen. Just som det 
small, stannade bilen, och den stora karlen 
gick ut och undersökte den. När han fann

Orsa Planteringssällskap.
(Forts, från sid. 7.)

männa intresset i ännu högre grad. Det 
gäller markförvärv nere vid ångbåtsudden. 
Området mellan Lillån och badstranden 
skulle kunna omvandlas till en härlig folk
park. En annan fråga gäller en stenbrygga 
ut till djupare vatten vid badstranden. Den 
långgrunda stranden tilltalar ju inte alla. 
Med litet god vilja och förståelse skulle 
detta vara möjligt att åstadkomma mycket 
snart. I denna tid, då hjärtana brinna av 
sådan offervillighet, kanske lite var skulle 
vilja offra ett dagsverke även för detta och 
frakta ned sten, som nu ligger i vägen på 
Digerbergsåkrama. En dubbel kulturgär
ning skulle vi i så fall få vara med om att 
utföra. Hjälp till att få detta projekt för
verkligat!

Till sist ännu en sak, värd beaktande. De 
sista årens turistström till vår bygd har 
märkbart svällt ut. Semesterfirande män
niskor leva mest friluftsliv och campera ute. 
Planteringssällskapet har även åtagit sig stå 
till tjänst åt sådana friluftsmänniskor. En 
campingplats har ordnats och en vaktmäs
tare anställts. Under sistlidne sommar in
registrerades icke mindre än 465 personer. 
Och dock var ju sommaren så regnrik, att 
många, många nödgades ta in i pensionat 
och vandrarhem. Främlingarna funno sig 
utmärkt väl därnere på vår campingplats 
och stannade ofta längre än vad de ämnat. 
Även detta förhållande ställer krav på oss 
orsabor.

Genom dessa erinringar ur Planterings- 
sällskapets 30-årsberättelse hoppas vi på 
ökad förståelse för sällskapets strävanden, 
visande sig i ökad anslutning till sällskapet 
och i större aktiv hjälp från alla och envar.

J o h. B o s t r ö m .

felet, gick han in i en gård och ringde ef
ter bärgningsbilen. När den kom, band 
chauffören en kedja mellan de båda bilar
na och så körde bärgningsbilen med den 
andra på släp.

Där låg nu vattendropparna mitt på vä
gen i solen. Så småningom avdunstade de 
och bildade en liten molntapp, som drevs 
mot nordväst av vinden. När det lilla mol
net kom till den stora bergskedja, som 
kallas Klippiga bergen tvingades det uppåt. 
Det avskyldes och drevs av den tilltagande 
vinden hastigt framåt. Men molnet hade 
icke hunnit långt förrän det blev tunga 
regndroppar, vilka ramlade ned i en liten 
bäck, som rann till en flod. Floden myn
nade ut i Stilla havet, och så var Storken 
åter i Stilla havet.

Så gick det till, när Storken gjorde sin 
världsomsegling. Sven Löf, klass 6.

Orsa Bilstation Orsa Lastbilscentral
Tel. Namnanrop. Tel. 430.

Orsa Bilägares Inl^öpsförening
Tel. 430.

Dessa tre företag som alla anordnats för betjänande av allmänheten hava cen
traliserats under samma tak i nyuppförd anläggning i Järnvägsparken vid 

södra järnvägsövergången.
Vid behov av person- eller lastbilar ring eller besök oss. Bensin, oljor och andra 

bilförnödenheter tillhandahållas, och tvätt och smörjning av bilar utföres.
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Slipstensloppet
gick av stapeln i Skattungbyn lördagen den 
9 mars 1940. 73 deltagare voro anmälda till
tävlingen. Av dessa startade 69, och samt
liga startande fullföljde loppet.

PRISLISTA.

Gossar i 5:e och 6:e klass, 2 1/ 2 km.:
Vandringspriset: Skattungbyn, medeltid

12,07 min. (Alla i loppet deltagande folksko
lor ha nu erövrat vandringspriset tre gån
ger, varför den skola, som nästa år vinner 
det, får behålla det för alltid.)

Lagpris för 3-mannalag: 1) Skattungbyn, 
sammanlagd tid 35,00; 2) Kallmora 36,24.

Individuella resultat: 1) Harry Holmberg, 
N., 10,41, 2) Ivar Bengtsén, S., 11,04, 3) Rolf 
Rosén, S., 11,41, 4) Holger Viström, T., 11,54., 
5) Holger Masser, K., 12,04.

Flickor i 5:e och 6:e klass, 2 1 /., km.: 
Lagpris för 3: 1) Skattungbyn 42,08; 2) 

Kallmora 42,56.
Individuella resultat: 1) Margit Åberg, S., 

13,43, 2) Anna-Lisa Pettersson, K., 13,51, 3) 
Ingrid Johansson, S., 14,04, 4) Gun Klar
kvist, K., 14,11, 5) Kissti Hållnissa, S., 14,21.

Gossar i 3:e och 4:e klass, 1 1 /  km.: 
Lagpris för 3: 1) Kallmora 20.08, 2) Åberga 

22,26.
Individuella resultat: 1) Åke Larsson, N., 

6,28, 2) Gillis West, K., 6,37, 3) Bertil Jo
hansson, K., 6,39, 4) Henry Enström, K.,
6.52, 5) Gunnar Kallman, S., 6,49.

Flickor i 3:e och 4:e klass, 1 km.:
Individuella resultat: 1) Marianne Byberg, 

S., 7,09, 2) Birgit Hansson, Å., 7,24, 3) Anna 
Borg, S., 7,32.

Gossar i l:a och 2:a klass, 750 m.: 
Lagpris för 3: 1) Kallmora 9,23, 2) Åberga

9.52, 3) Skattungbyn 9,55.
Individuella resultat: 1) Allan West, K.,

2,55, 2) Martin Fallgren, K., 3,10, 3) Nils 
Röjter, Å., 3,13, 4) Kurt Eriksson, S., 3,13, 
5) Torsten Svalas, S., 3,14.

Flickor i l:a och 2:a klass, 750 m.:
Individuella resultat: 1) Gunnel Ax, S.,

2.53, 2) Birgit Bengtsson, S., 3,28, 3) Solbritt 
Öst, S., 3,30.

Till ordinarie lärare
vid Slättbergs folkskola valdes vid febr.- 

sammanträdet folkskollärare Anders Eriks
son, tidigare anställd vid Färnäs skola, 
Mora.

Förändring inom byggnadskommittén.
Banmästare Gustavsson, som i många år 

varit verksam medlem i kommittén, avsade 
sig uppdraget vid januarisammanträdet. I 
hans ställe valdes ingenjör Liljegren, som 
även utsågs till kommitténs ordförande.

A. KOCKS
RAK- & FRISERSALONG

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

Nederberga.
(Forts, från sid. 4.)

byarna: Nederberga, Björken och Kall- 
holn. Både folkskola och småskola kom 
att inrymmas i samma skola. Den som 
längsta tiden varit lärare på denna 
plats, var byns egen son, Anders Ber
ger, som i icke mindre än 35 år fått 
vara byns lärare och dessutom skött om 
den kulturella utvecklingen både där 
och i hela socknen. Han dog på sin 
post, kort före sitt inträde i pensions
åldern.

En ansenlig rad av lärare och lära
rinnor ha under de 76 år, skolan pågått 
i Nederberga, varit anställda där. Täta 
ombyten ha varit rådande. Yad orsa
ken därtill har varit, är inte gott att 
avgöra. Den, som näst Berger innehaft 
lärarbefattningen längst, är Fredrika 
Karlander. Esomoftast måste hon dock 
ha vikarier på grund av sjuklighet.

Yid samtal med gamla lärare undrar 
man nog inte på, om hälsa och mod 
vacklade. Det är rörande att höra dem 
berätta om, hur snö och köld mången 
gång obehindrat' kunde tränga in ge
nom väggar och fönster, skolsalarna 
kalla och osunda, och förhållandena i 
många avseenden i övrigt under all 
kritik. Det klagas på många håll även 
nu, men månne vi inte böra spara våra 
ord inför minnet, hur våra föregångare 
haft det?

Joh. Boström.

Lärare vid Nederberga skola samt 
i Björken.

B y s k o l a n :  Mårts Per Persson 1863—

Orsa skolidrottsförenings 
lagtävling

hölls i Stackmora fredagen den 8 mars 1940. 
Föret var enastående gott, vilket också syns 
på de goda tiderna. Från 5:e och 6:e klas
serna startade 7 lag och från 3:e och 4:e 6 
lag. Samtliga 91 åkare kommo i mål.

PRISLISTA.
5:e och 6:e klass, 2 1 / km.:

Lag (3 gossar, 2 flickor, sammanlagd tid):
1) Stackmora 57,55, 2) Kyrkbyns 6:e 59,26, 
3) Hansjö 6:e 59,48, 4) Slättberg 60,51.

Individuella resultat: Gossar: 1) Leif
Grindal, Kyrkbyn, 10,10, 2) Erik Skarp,
Stackmora, 10,21, 3) Karl-Otto Myrberg,
Kyrkbyn, 10,45, 4) Gösta Forsberg, Stack
mora, 11,06, 5) Bengt Näs, Slättberg, 11,13.

Flickor: 1) Kerstin Manneberg, Hansjö,
11,54, 2) Sonja Lilja, Stackmora, 12,01, 3) 
Astrid Bälter, Slättberg, 12,14, 4) Ulla
Svensson, Hansjö, 12,52, 5) Sonja Nilsson, 
Stackmora, 13,00, samma tid: Margit Gråd, 
Hansjö.

3:e och 4:e klass, 2 km.:
Lag (3 gossar, 2 flickor): 1) Stackmora 

37,39, 2) Hansjö 39,33, 3) Kårgärde 39,58, 4) 
Stenberg 40,39.

Individuella resultat: Gossar: 1) Erik
Slottpers, Stackmora, 6,45, 2) Nils Larsson, 
Stackmora, 7,10, 3) Henrik Engström, Kyrk
byn, 7,20, 4) Gunnar Westblom, Hansjö, 7,30, 
5) Erik Holst, Stenberg, 7,32.

Flickor: 1) Sally Bengts, Stackmora, 7,40,
2) Ingrid Nygårds, Hansjö, 7,48, 3) Ingrid 
Anderson, Stackmora, 8,09, 4) Kerstin Gus
tavsson, Kårgärde, 8,11, 5) Ulla Wikström, 
Kårgärde, 8,17.

1864, Elings Erik Jonsson 1865—1866, Brandt 
Jonas Larsson 1867—1871, Caplands Per 
Persson 1872.

B j ö r k e n :  Caplands Per Person 1873,
Spennar Erik Hansson 1874—1877.

N e d e r b e r g a :  Spennar Erik Hansson
1878, Uljons Per Persson 1878, Karin Dahl
berg 1880—1881, Ewa Qvarnström 1882, 
Thekla P:n Knorring 1883—1890.

M i n d r e  fsk. :  Erik Lind 1890—1893, 
Anders Andersson 1894, Erik Bäckman 1895 
—1897, Sara Lisa Hansson 1898—1899.

S m å s k o l a n :  Maria v. Knorring 1899— 
1902, Fredrika Karlander 1903—1921 , (Sjuk
vikarier Ida Hed, Elin Larsson m. fl.), Ester 
Hedin 1922—

F o l k s k o l a n :  Anders Berger 1899—
1932, Erik (Eriksson) Bjarling 1933, vik.. 
Alfred Lustig 1933—

Radio - Grammofoner - Skivor
S K R I V M A S K I N E R
REPARATIONSVERKSTAD

O R S A  C Y K E L - och S P O R T A F F Ä R ,  Tel. 281
Representant för A.-B. Cykelfabriken Monald, Varberg.
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Slättbergs Badhus
Öppet Damer kl. 15—17
lördagar Herrar kl. 17—20

S t e n b e r g s

TRUNNA - ORSA.
Medlem av Orsa hantverks- & 

industriförening.

Erik W esström
Utför

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119.

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.

HUGOS Konditori
R E K O M M E N D E R A S .  
--------------  Telefon 318. ---------------

Philips Radio
Mora-Orsa Elektriska AB.

REKOMMENDERAS.

Anna Anderssons
K A F É  OCH M A T S A L A R

Resanderum. -----  Abonnenter mottagas.

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

Telefon 241. Orsa.

Frelins Konditori
Te l e f o n  2 7.
Stor sortering i

Påskmarcipan, Konfekt, Choklad.
Medlem av Sveriges Konditoriförening 

och Tårtförmedlingen.

BEGÄR ALLTID

Orsa-Bröé
brödet med den verkliga råg
smaken.

F A D E R  S T E N O .

(Forts, från sid. 2.)

av de gamla, de som var med, då Jösse 
Eriksson plågade och pinade Dalarnas folk, 
hur dessa på hösten Herrans år 1433 gick 
man ur huse för att fördriva deras plågo
ande. Det brann av eld i ögon och hjärta 
den tiden. Det fanns inte en koja från 
Brunnbäck till den sista skogsbyn i Orsa, 
där inte allt, som kunde gå och hade brokor 
om sig, tågade till Västerås. Då behövde de 
inte nödga allmogen eller ljuga den full 
för att få den ut, ty då blåste en andens 
vårstorm genom hela kristenheten, fast den
blev ju både till gott och on t.-------Sen dess
ha många tider av oro och vrede förflutit, 
och ännu är det icke lugn i Sveriges land. 
Tyskar och danskar slåss om makten med 
de svenska herrarna, men menige man ville 
ha en s v e n s k  till rikets föreståndare 
efter Engelbrekt och Karl Knutsson. Det 
var då Karl Knutssons unge släkting Sten 
Sture, den vi här pläga kalla Gamle herr 
Sten, blev vald till riksföreståndare anno 
1490. Men de svenska herrarna konspire- 
rade och tänkte inkalla danske kung Kris-
tiern I till konung även i Sverige. --------—
Så stod slaget på Brunkeberg 1471, där 
Kristiern led ett snöpligt nederlag. Så fick 
Sverige ro för Danmark i 25 år. —

Samtalet avstannade några minuter. Arvid 
Siggesson har kommit hem och stövlar om
kring på löftet, medan han tar av sig sjuk- 
budsdräkten. Nu står han åter dubbel på 
väg att krypa in i storstugan, då Steno 
fortsätter:

—• Men när han blivit slagen och hans 
flotta vinddriven, blev han from och for på 
vallfart till Rom.

— Vem var det, som blev så from, frågar 
Arvid Siggesson.

— Vi tala om den gamle kung Kristiern, 
säger Jakobus, han som var kapellan i Lima 
och Transtrand.

— Jaså, han blev så from, säger Mora- 
prästen på ett sätt, som kommer skrattet 
att fylla stugan, så att till och med fader 
Steno måste dra på munnen.

— Emellertid, fortsätter Steno, såg inte de 
svenska herrarna med blida ögon herr Stens 
regemente, utan började i hemlighet verka 
för att Kristierns son Hans skulle inkallas 
och hyllas som Sveriges konung.

Detta kom omsider till Sten Stures kän
nedom. Till sist blev herr Sten tvungen 
sätta sitt sigill under Kalmar recess. — Så 
hade då åter Sverige och dess allmoge kom
mit under den danska spiran, som seder
mera gav upphov till många inbördes stri
der. Sedermera avsattes Sten Sture av rå
det, men ännu hade han icke uppgivit Stock
holms slott. På detta sätt, säger Steno, bör
jade det olyckliga året 1497. Nu gällde 
det att försöka ”mota Olle i grinden” . Sten 
Sture begav sig till St. Tuna, och hans när
maste vänner foro omkring i alla Sveriges 
landskap och talade med allmogen om hur 
rådsherrarna tänkte inkalla Kristierns son 
Hans till konung i Sverige. —-

I Stora Tuna, säger Steno, hörde jag riks
föreståndaren förtälja om herrarnas fiender 
och argan list och allt det onda de begått

Låt reparera Skodonen
h o s

E. NORLING
Omsorgsfullt arbete. - Moderata priser.

Hällebergs Bröd
REKOMMENDERAS 

Tel. 47. O r s a .

Endast det bästa
är gott nog!
Handla därför hos

Wiktor Blomberg
Hansjö Tel. 41 Orsa.

Smått och gott till Påsk
finner Ni i

Holgers Kiosfy

Orsa Motor- t  le k . Verkstad
-----  TEL. 28 .------

Bilreparationer - Reservdelar 
Biltillbehör.

Holens Badhus
ÅRSMÖTE hålles i Kårgärde skola 
lördagen den 16 mars kl. 7 e. m.

y ia c tL  a n a n a s
å kr. 1: 50 1 / I  burk.

HELLSÉNS - Tel. 106
Vatten-, avlopps- och värm eledningar

utföres av

Dick H ansson, O  rsa
Telefon 94.

= ^ Lag a  Edra Skor
hos

cd-ncleius uSeLtte, S iä  ttb
V ä l g j o r t  ar be t e !

e  ecj.

G. E. E riksso n s  
R ö rled n in g sf:a

----------------- - U t f ö r -----------------
värme-, vatten- och avloppsledningar 
Box 315 B. O R S A .  Telefon 304

o r ----------------
avloppsledning;) 
A. Telefon 30'

B I L R I N G A R
REPARERAS.

Nya däck och slangar i lager.

Orsa IRlngcentral,
Telefon 299.
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Kycklingar 
Kul. fjädrar 
Pappersdukar 
Löpare, Bonader 
Hyllremsor 
Kort och Blommor 

I STOR SORTERING.

Orsa Tobaks- <& Pappershandel.

ORSABOR
Vid Edra MORA-besök dricker Ni 

Edert kaffe bäst på

HELMERS KO N D ITO RI

S N I C K E R I E R
dörrar, fönster, trappor, butiks- 

inredningar, möbler m. m.

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 37 Mässbacken Tel. 37

Matbrödet
alltid gott och välsmakande 
f r å n -------------------- ------------

Telefon 38.

C_ f  .rn <s fu lL  c m a n  en tn ln  cj.

utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49.

0.
. från
STORÄBRO BRYGGERI

rekommenderas.

V e l o c i p e d e r
FRAM och H USQVARNA

Kvalitetsmärken.
Lägsta pris i

N YA  JÄRNHANDELN.
Lindängets Pensionat
Enklare och finare middagar, supéer samt 

kaffe för större och mindre sällskap. 
Beställningar mottagas tacksamt. 

Obs.! Ny regim. Telefon Holen 1.

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Plywood och Wallboard.

ENÅ SN ICKERIFABRIK
Telefon 78

A LB . P E T T E R S S O N S
Sadelmakeri - Tapetserareverkstad 

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

B i l l i g a  pr i s er .

Permanenta Edert hår på v— S a lo ^  C S'c i m e

Förtklassig permanent Kr. 70:- 
Obs! Nedsatta priser till Påsk
Medicinsk behandling mot grått och sprött 

hår, mot mjäll m. m.
Adr.: Västeråkern (vid Brandts Pensionat). 

Ring 798/

P R I S L I S T A
Champonering
Mis en plis
Tångondulering
Klippning
D:o för barn
Putsning
Permanent
Massage (med salva)
Oliechamponering'

75 öre 
1: — kr. 
1: —
75 öre 
50 öre 
25 öre 
10:— kr. 
1: —
1:25 kr.

mot honom och riket sedan över 25 år till
baka. Han talade som en ängel från him
melen med flammande tunga, allt medan 
Dalarnas män med knutna händer och tå- 
rade ögon lovade att stå fasta vid hans sida 
mot de riksförrädiska herrarna. Den som
maren och hösten går aldrig ur mitt minne, 
fortsätter Steno. Jag for längre vägar då, än 
jag farit i hela mitt liv. Jag red genom 
norra Dalarna, talade och disputerade, un
dervisade de tröga om sakernas rätta sam
manhang. Väl hade byarnas ombud 
lovat stå vid herr Stens sida, men när det 
gällde, voro många ovilliga att gå till Stock
holm och kläda skott för honom. Så red jag 
den sommaren kors och tvärs i Hälsingland, 
från Söderala till Alfta skogar, därifrån till 
Delsbo, Bergsjö och Medelpad upp till 
Ångermanälvens södra strand. Jag lärde 
mer än jag lärt förut —• jag blev tio år 
äldre och trettio år klokare.

I St. Tuna blev det avtalet, att vi skulle 
möta opp vid Brunkeberg Mickaeli. Seder
mera avsändes bud med närmare besked, 
men budet kom aldrig fram. Detta blev an
ledningen till den förfärliga olyckan vid 
Rotebro, vilket kommer att skildras i nästa 
avsnitt jämte det stora Mässoffret.

C. Lindqvist.

Orsa
Sockenbiblioteks

avdelningar äro tillgängliga för allmän
heten å följande tider:

HANSJÖ folkskola sönd. 1.30—2.30 e. m. 
KYRKBYNS folkskola tisd. 7—8 e. m. 
KÄRGÄRDE folkskola fred. 7—8 e. m.
SKATTUNGBYNS folkskola onsd.

7—8 e. m.
ÄBERGA folkskola onsd. 7—8 e. m.

Från såväl Sockenbiblioteket som studie
cirkelbiblioteken i socknen utlämnas bok

lådor till skogsarbetarlag.

Alla boklån äro avgiftsfria och stå 
öppna för alla!

Påskbordlöpare
pr styck —: 15 öre.

Påskkycklingar, Påsktuppar, Påskkort, 
Påskliljor, Påskägg, Boägg, Ägg
koppar, Äggskedar in. m.

Rishalmskvastar —: 75, Piasavasopar 1:25. 
Golvmoppar, 1:65, Sopar, vanl. skaft —:45 
Disktvagor, — :20, —:25, D:o med skaft 
—:30. Rotborstar —:25, —:35, —:45, Spis- 
borstar —:35, Panelborstar —:35, —:45. 
Kuddstopp och Dun, lägsta pris. 
TRIKÄSTUVAR är åter inkomna.

C E N T R A L B O D E N
(Basar- & Kortvaruaffä )

Tel. 298. ORSA. Tel. 298.

Fjällfärd i påsk?
Proviantera hos

Å B E R G S
Telefon 25.

Firma Hanser & Jonsson
OLJONSBYN. - Tel. Orsa 346. 

REKOMMENDERAS.
Glas, porslin, specerier och manufaktur.

Gynna
Orsa Skoltidnings 

annonsörer.

Den nya folkskolestyrelsen,
som har att förvalta skolväsendet i Orsa 

under åren 1940—1943, består till största 
delen av samma ledamöter som förra året. 
Det är endast ett par ändringar: överläraren 
Ernst Keding har efterträtts av ingenjören 
R. Liljegren, Samhället, och kalkbruksarbe- 
taren E. Knutar av hemmansägaren Erik 
Forsgren i Björken.

Styrelsens ordförande under 1940 är 
nämndemannen Finn Erik Hansson och 
kassaförvaltare t. v. handlanden Per Åberg.

NYKTERHETSKURS.

Under tiden 2—5 maj i år kommer Cen
tralförbundet för nykterhetsundervisning 
att hålla sin 235:e allmänna upplysningskurs 
i Orsa.
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ORSA SKOLTIDNING

: STIPENDIEFONDEN.
Nya stipendiater.

Orsa Skoltidnings Stipendiefonds sty
relse utdelade vid sammanträde i 
januari ytterligare två stipendier:

Till Karin Karner, Ska t tungbyn, en 
hermodskurs i handelsräkning;

till Anna Holting, Kallmora, en kurs 
i välskrivning.

Heder slista.
Antalet stipendiater, som helt full

bordat sina erhållna hermodskurser, 
närmar sig alltmer femtiotalet. Efter 
jul har visserligen bara en hittills upp
visat betyg över fullbordad kurs (ett 
betyg, som vederbörande inte behöver 
skämmas fö r ), men vi ha oss bekant, att 
flera nu arbeta för fullt och äro näs
tan färdiga. Förut ha vi haft 46 sti- 
pediater på denna hederslista.

Den fyrtiosjunde: Rune Bergkvist,
Åberga, 12 febr., algebra.

JULPRISTÄVLINGEN.
Rebusen i vårt julnummer var visst 

litet svår att komma till rätta med. Det 
var med den, som det ofta brukar vara: 
föret värst i portgången. Somliga, som 
insänt lösningar, ha brukat sin fantasi 
nästan för fritt, när det gällt att hitta 
de första orden. Den riktiga lösningen 
var: Inom kort ha vi jul med lutfisk 
och gran på dopparedan.

De först öppnade tio riktiga lösning
arna voro:
1. Lars Rune Eriksson, Bästgärde, 

Sundbäck, Orsa.
2. Y. Ferneman, Fack 79, Orsa.
3. Birgitta Bruks, Yångsgärde, Orsa.
4. Lisa Brandell, Skattungbyn.
5. Betty Eskilsson, Hansjö, Box 1289, 

Orsa.
6. Sven-Erik Lorentz, Färnäs.
7. Karin Norberg, Mässbacken.
8. Hållbus And. Andersson, 1109 

Hansjö, Orsa.
9. Gunhild Byrén, Torrvål, Orsa.

10. Greta Johansson, Stenberg, Fack 2,
Orsa.

De första pristagarnas kontantpris 
ha väl redan kommit vederbörande till
handa. Och de övriga få ju skoltid
ningen under hela 1940.

Dessa stjärngossar insamlade i Orsa under 
trettondagshelgen 1940 900 kr., som över
lämnades till Finlandshjälpen. Den ena 
bilden visar skolpojkar från Kyrkbyn 
och den andra ungdomar från Born.

ooooooooooooooooo

Bastu och andra bad under 1939.

Badhus
Bastu K arbad Skolbad

Summa
Män Kvinnor Män Kvinnor Gossar Flicor

11 ansj ö ......................................... 1109 529 66 57 840 785 3386
11olen ............ 737 274 22 14 596 821 2464
Mässbacken ..... 512 192 16 18 824 507 2069
Skattungbyn ......... 304 68 62 35 541 512 1522
Slättberg ..................................... 542 251 1 — 621 517 1932

Summa ...... 3204 1314 167 124 3422 3142 11373
1938 .......... 4180 1714 195 198 3558 3212 13057
Ökning ...... —976 —400 -2 8 -7 4 -136 —70 — 1684

BOKANMÄLAN.
Ny läsebok för folkskolans sjätte klass har

utkommit på Svenska bokförlaget.
Personerna, som redigerat denna med 

spänning motsedda bok, äro folkskollär. 
Gunnar Hellsten, rektor Einar Lilie, lär. 
Jenny Wahlman och överläraren Leander 
Wallerius. Redan efter ett flyktigt genom
ögnande av boken verkar den i högsta grad 
tilltalande, och vi hälsa med glädje den dag, 
då vi få presentera den för skolklassen.

J. B.

GUNNAR SALOMONSSON: Arbetsupp
gifter för folkskolan. Uppsatsskrivning. 
Första häftet (3:e och 4:e skolåren). 
Pris 50 öre. Andra häftet (5:e, 6:e och 
7:e skolåren). Pris 75 öre. J. A. Lind
blads förlag.

Författaren har här i en ovanligt trevlig 
och omväxlande form givit barnen idéer 
och lärdomar i uppsatsskrivning. Här någ
ra av rubrikerna, som återkomma i de olika 
årskurserna: Inledande övningar, bildserier, 
inledningar, samtal, dagboksanteckningar,

O rsa  S k o ltid n in gn -L K C f

(N:o 40. — 15 mars 1940.)
utgives av Orsa Lärareförening.

Redaktör:
Hjalmar Hedman, Orsa. 
Telefon Mässbacken 28.

Redaktionskommitté:
Hanna Belin,
Erik Bjarling,
Daisy Holton,
Magda Jenner,
Axel Rosén.

Kassör och exp.:
Joh. Boström, Orsa.
Tel. 219. Postgiro nr 13 65 58.

Bibliotek B an d
L å n 

tagare B o k lå n

Skolbibliotek:
Kallmora skola ....... 346 44 2149
Komm. mellanskolan 1631 132 2790
Nederberga skola . . . 472 30 741
Slättbergs „ 450 34 702
Stackmora „ 668 98 1096
Tallheds „ 146 11 67
Torrvåls „ 490 72 1380

Sockenbiblioteket:
Avd. i Hansjö ......... 466 103 870

„ „ Kyrkbyn . . . . 895 159 1946
„ „ Kårgärde .. . 895 79 1253
„ „ Skattungbyn 693 66 838
„ ■„ Åberga ......... 842 134 1455

Studiecirkelbibliotek:
ABF:s i Kyrkbyn . . . 407 138 382
IOGT:s 3416 380 4700
IOGT:s i Mässbacken 643 148 1200

Summa.. . . 12460 1628 21569

1938 ............................ 11555 1821 21083
Förändringar ............. +905 -102 +486

gåtor, iakttagelser. Andra häftet avslutas 
med praktiska skrivelser. I varje häfte 
finns ett rättningsschema, till vilket läraren 
hänvisar med en bokstav, varefter eleven 
slår upp motsvarande regel och själv söker 
rätta felet.

Föreliggande arbete kommer säkert att 
glädja både lärare och elever.

A. R.

K. G. JONSSON och TURE ERICSSON: 
Lärobok i räkning för fokskolan. Femte 
årskursen. Andra, omarbetade upp
lagan. J. A. Lindblads förlag. Pris 65 öre.

Boken är redig och bra med en rik sam
ling väl valda räkneuppgifter och — något, 
som bör uppskattas — med så många enkla 
och lättfattliga förklaringar, att barnen i 
stor utsträckning kunna reda sig på egen 
hand, vilket också avses. Den nära 100- 
sidiga boken innehåller också geometri
kursen.

A. R.

Upplaga 1,800 ex. Falun 1940. Dala-Tidningens tr. 130 Pris 30 öre.


