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ORSA SKOLTIDNING.

De gamla berätta.

K råk E rik  Persson, Torrvål.

En solig sommarmorgon träffar jag 
ute på vägen samman med Kråk Erik 
Persson, Torrvåls äldsta person, vital och 
spänstig för åren. Han kom med en 
mjölkkruka, som han fått påfylld hos sin 
son i Sundbäck. Jag frågade, om jag fick 
hindra honom en stund.. Det mötte ingen 
svårighet, och vi satte oss på varsin sten 
utmed vägen, medan han berättade om 
gamla tider.

Kråk Erik Persson är född 1855 och 
började följaktligen sin skolgång tjugo år 
efter första folkskolestadgans tillkomst.

Kråk-far, som han vanligen kallas av 
byborna, gick i Torrvåls småskola för 
Karns Hans Hansson. Denne var m or
bror åt hänsovne klockaren och folkskol
läraren Erik Eriksson. I den åldrige ele
vens minne framstår Karns Hans ännu 
som en ” skamper” lärare. Sedan den tre
åriga småskolan var genomgången åter
stod det lika många år i folkskolan, som 
hölls i K yrkbyn och där Grape var lärare.

Vägarna var dåliga dåförtiden. Den tre 
fjärdingsväg långa vägen till Kyrkbyn 
behövde vi inte bära ved med oss. Det 
var småskolbarnen, som skulle bära ett 
vedträ med till skolan, forsätter vår sa
gesman. Det är bra med vägar nu mot i 
min barndom, likaså ifråga om mat, tillä
de den gamle och såg betänksamt mot 
vägen framför oss. Han berättade vidare, 
att skolbarnen från de avlägsnare byarna 
övernattade nere i Kyrkbyn ibland, då 
väder och väglag var alltför dåliga. Sko
lan hölls i sockenstugan och nattvardsläs
ningen i en liten stuga bredvid denna.

Alla skolbarn var orsaklädda på den ti
den. Skinnkläder, näverskor och snösoc
kor utgjorde tillhopa en bra vinterutrust- 
ning.

Skolämnena hade K råk-far i gott min
ne. Mest lästes biblisk historia och kate
kes, vari det var läxor var dag. I räk
ning förekom  decimalbråk. Även språk
lära lästes. Från den mindes han sub
stantiv, adjektiv, verb och partiklar. ” Men 
detta var svårbegripligt” , sade berättaren.

A. B.
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Orsa har sista året iått en verklig 
fackman som lärare i iortsättn.-skolan, 
nämligen jordbrukskonsulenten m. m. 
hr A. Fridén. Han tillträdde sin tjänst 
strax elter nyår, men redan i höstas 
kom han upp till Orsa under ett par 
lediga dagar lör att göra "geologiska 
undersökningar och törbereda sig lör 
jordbruksundervisningen". En lärare, 
som så oifrar dyrbar tid och kostar på 
stora respengar, tar allt sin uppgilt mer 
än vanligt grundligt. Och det är nog, 
vad hr Fridén gör. Han känner snart 
Orsa mer än de llesta. Han besöker by 
efter by, t. o. m. linnbyarna, hälsar på 
i ladugårdar och stall, tittar på gödsel
vård och djur, åkrar och redskao. Och 
nu under sommaren har han studerat 
fäbodarna.

Skoltidningen har nu bett hr Fridén 
skriva ner några iakttagelser och in
tryck Irån Orsa. Det blev inte bara ros. 
Men det kanske är hälsosamt med litet 
ris ibland också.

Orsa slipstenar äro bekanta och berömda 
över en stor del av Sverige. På en och annan 
slinter lien dock allt för lätt. Stenen är 
lat, säga de i Dalarna. En man från de södra 
siljanssocknarna sade i förargelsen över en 
sådan sten: ”Lat som en orskarl” .

Många säga, att besparingsskogen och dess 
inkomster har förstört orsaborna ocn gjort 
dem tröga, så att de ej vilja ligga i utan leva 
på det allmänna. Detta talesätt tror jag dock 
är alldeles fel. Trögheten hos männen i 
Orsa och för övrigt i stora delar av Norr
land och Dalarna beror i stället på en gammal 
inrotad vana. Typiskt är en inblick i lev
nadsvanorna från äldre tider, som man kan 
läsa om i ”Abr. Abrah:son Hulphers Dagbok 
över en resa genom Dalarna år 1757”  Han 
berättar där, att han i Orsa socken på vägen 
mellan Skattungbyn och Orsa kyrka mötte
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många sockenbor, som skulle fara till sina 
fäbodar och myrslogar. Vi vilja låta Hulphers 
berätta och återgiva honom med ändring en
dast av stavningen till mera nutida skriv
sätt:

”Flyttningar skedde nu här på orten all
mänt från byarna till dessa 4 å 7 mil i skogen 
bort belägna ägor, varest allmogen hade sin 
bästa skog och merendels vistas över bärg- 
ningstiden, då de merendels flytta från det 
ena till ett annat ställe och hava där även 
sina små byggnader eller fäbodar. Ibland 
dessa resande såg man nu kvinnfolken och de 
yngre till fots, men husbönderna voro ej 
mer belevade, än att de redo på de medförda 
stora klöv, som minst kunde innehålla ett 
skeppunds tyngd av matvaror och allehanda 
förnödenheter, såsom mjölkkärl ,liar m. m., 
så att hästen hade nog börda. Kvinnfolken 
förde sina små barn på ryggen uti näverkas
sar eller ock i så kallade bögsäckar av skinn, 
varuti de annars hava mat. I detta följe 
voro några getter, som hittills varit kvar vid 
byn för mjölkning, sedan den övriga boska
pen långt förut blivit bortförd i bete. Såle
des är ej ovant att denna tid sakna folket 
här vid byarna, och är det svårt för en re
sande att komma fort, som ofta även förgäves 
måste söka efter förplägning.”

Detta är i dagboken antecknat den 4 juli 
1757 långt före tillkomsten av Orsa bespa- 
ringsskog. Att kvinnorna fingo gå och bära 
sina barn i bög på ryggen 4 till 7 mil bort 
i skogarna och dessutom hålla reda på sina 
getter, medan männen sutto och redo på de 
små hästarna, som stretade på sina stora 
klövjebördor ,hör således ihop med orsa- 
karlarnes urgamla sedvänjor.

Efter den tiden har mycket förändrats, 
men förhållandet mellan mannens och kvin
nans arbete har i stor utsträckning bibe
hållit sig från äldre tider. Kvinnorna få 
ännu ofta arbeta lika med männen ute på
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2. Och hår ser vi den förtjusande 
gruppen, som inledde festtåget. Det 
är “orsakripper“ med barnensdags- 
blommor i jätteform at.

3. Vår kollega M ora Tidning var de 
ganska stygga  emot. H oppas bara, att 
Skoltidningen  inte råkar ut för något 
liknande! Men det är nog ingen fara, 
så bra tidning som det är ! ! !

6. vi har tagit tipp potatisen,

7. och tröskverket har körts m ellan  
gårdarna.

8. Sd nu åro vi alldeles färdiga att 
gå  till marknaden.

5. Efter B. D .-firandet har vi hunnit 
med både ett och annat. Vi har sku
rit havren och kornet,

4. Skaparen av den hår vagnen har 
tyd ligen  ingen  hög tanke om 43-or- 
nas prestationer i skogen.

Vi har i somm ar firat en alldeles sär
deles Barnens Dag, som gav rekord
resultat. M oraborna angreps efteråt 
av storhetstankar och talade stora ord  
om att “slå  Orsa." Men därav blev na
turligtvis intet. Moras B.D. kom långt 
efter Orsas. Och det blev sd talande 
tyst med det där pra tet om rekord. 
Det känns nog svårt för dem nu efter
åt.

\. -Jugås Jerk med grisen  bidrog på  
sitt sätt till det goda resultatet.

Den verkliga marknadsglädjen blir

Ett s er ie  f o t o
från

T,3
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ORSA SKOLTIDNING.

Några intryck från . . Forts. fr. sid. 2

åker och äng och dessutom sköta ladugården 
och alla hemmets sysslor. Låt oss höra vad 
en erfaren kännare av orsabornas vanor 
från de senare åren berättar härom:

Mor i gården stiger upp kl. 5, bär foder 
i sin våmhuskorg' från en lada på andra sidan 
gården eller i bästa fall från skullen, gödslar 
ut, mjölkar och går in för att separera. 
Mannen vaknar och vill ha kaffe på sängen, 
och eftersom han blivit bortskämd med detta, 
går det ej att taga ur honom den ovanan. 
Mor lagar mat, och när den är färdig, stiger 
far och de andra karlarna upp och äter. 
Far sitter sen och smågrälar: ”Blir du inte 
färdig snart, så vi få komma iväg och slå!” 
När middagen nalkas och mor skall hem och 
laga mat, följa även karlarna med hem och 
lägga sig i sängen eller på gräsmattan, me
dan mor kokar maten. När de äta, passar 
hon upp dem vid bordet. Hon har inte tid 
att sitta i lugn och ro och äta utan får kasta 
i sig maten i en hast. Medan mor diskar, 
ger sina djur och uträttar andra småsysslor, 
lägga sig skapelsens herrar ute på gräsmattan 
eller i sängen. Sedan följdes de ut på åkern 
och uträtta samma arbete. Mot kvällen gå 
de hem samtidigt från åkern. Männen har nu 
slutat sitt dagsverke och gå och lägga sig på 
en soffa. Mor bär in vatten och ved, lagar 
mat, sköter djuren m. m., samt får kanske 
lägga sig vid 9—10-tiden, då männen redan 
legat och vilat i omkring 3—4 timmar. Samma 
förhållande råder mången gång vid gödsel- 
körning och andra yttre arbeten.

Varför kunna ej männen bära in ved och 
vatten, hjälpa till med utgödsling och utfod
ring i ladugården m. m., då de ej ha annat 
att göra än att ligga och dra sig, och en 
gammal mor är kanske ensam kvinna i huset. 
Jo, det har förr i tiden ansetts vanärande 
för det manliga släktet att göra sådana 
kvinnliga sysslor. En del av de äldre kvin
norna vilja ej heller släppa in männen på 
det, som de räkna såsom sitt område. För 
omkring 50 år sedan kunde det även längre 
ned åt landet hända, att männen och särskilt 
de unga pojkarna skämdes, då någon kom in 
i ladugården, medan de mjölkade. Nu är det 
dock i allmänhet endast i efterblivna skogs

byar i Norrland, som arbetet i ladugården 
räknas vanärande för en man.

Lyckligt nog finns det många orsabor, som 
nu ha mod och kraft att bryta mot gamla 
fördomar. En mycket upptagen kommunal
man brukar varje morgon gödsla ut i ladu
gården, innan han beger sig ned till Orsa. 
En annan man brukar varje vecka, när han 
kommer hem från skogen, blanda ladugårds- 
och stallgödseln samt trampa till och jämna 
gödseln. Detta få annars kvinnorna vanligen 
göra, om det skall bli gjort.

De unga, starka pojkarna, som ännu ej 
kommit in i skogsarbetet, gå hemma och slå 
dank. Att gå och ”hjälpa morsan” i ladu
gården tro de är det mest föraktliga ar
bete som finns. De ha ej lärt sig att tänka 
så långt, att det då skulle vara ännu förakt
fullare att dricka mjölk och äta smör.

Lika sorgligt är det att se, när unga flic
kor i 12—20 årsåldern och däröver ej kun
na eller vilja mjölka sina kor. Det finnes 
hem med flickor vid denna ålder, som då mor 
blir sjuk eller är borta någon enstaka gång 
på en familjefest och ej kan komma hem, 
måste gå till en granngård för att be en 
gammal kvinna sköta mjölkningen.

Förr i tiden längtade de unga kullorna ”till 
budom och sommarens glädje.” Nu är det 
mest gifta kvinnor, som sköta korna. På 10 
fäbodvallar var det endast 3 kullor, vilka 
dock med nit och intresse skötte sitt arbete. 
Heder åt dessa plikttrogna flickor! Jag frå
gade en vallkulla i en grannsocken till Orsa, 
varför det finns så få unga kullor på fäbod
vallarna. Hon sade: ”De orka ej med det. 
De orka ej åka lördag och söndag 2 % mil 
till dans, samma väg tillbaka igen och sedan 
gå upp och mjölka kl. 5 på morgonen.”

En sådan flicka kan möjligen på natten 
efter dansen resa till fäboden för att vila ut 
hos mor. Klockan 5 på måndagsmorgonen 
stiger mor upp, mjölkar, separerar och lagar 
mat, så att karlarna, som ligga där, kan gå 
ut i skogen senast kl. 7. Därpå gör hon i 
ordning i ladugården, diskar och sätter på 
mesostgrytan eller kärnar och ystar. Kloc
kan 9—10 behagar unga fröken vakna, stiger 
upp, ser på bordet och säger: ”Har du inte 
någon varm mat, mamma?” Fröken tar lite 
kall mat och klagar över det usla bondlan

det, där man ej får sätta sig på en fin 
restaurang och äta. När hon sedan tröttnat 
att stå framför spegeln och locka sig, tar hon 
”Levande livet” eller ”Tidsfördriv” och lägger 
sig ute på backen för att läsa.

Om någon timma komma kanske fäbodbyns 
kor hem vilda av bröms. Korna måste stäl
las in. Mor säger till sin stora flicka: ”Släpp 
in korna, ty jag måste röra i mesostgrytan, 
så att det inte bränner vid!” Mor säger till 
3—4 gånger, men unga fröken är mitt i en 
spännande berättelse, där det uppstått en 
liten förveckling. Hon har läst 1,000 stycken, 
där de alltid fått varandra och det slutat 
lyckligt, men hon måste se, hur det slutar 
denna gång. Hon är också för trött och för 
fin att gå. Mor måste ta grytan från elden 
och gå själv, ty hon skäms inför grannarna, 
som redan för länge sedan ställt in sina kor.

Allt emellanåt kommer en klagande suck 
från unga fröken: ”O, vad jag är trött!” 
Hon tänker: ”Jag är också trött på det elän
diga bondlandet. Tänk i Stockholm, där får 
man alltid gå fin, träffa trevliga herrar och 
bli bjuden på restauranger med dans, gå på 
bio och teater.” I ”Sanna berättelser ur livet” 
har flickan fått veta, att i Stockholm finns 
det så mycket hederliga, präktiga och rika 
herrar, som hon kan komma ut på litet 
äventyr med. Dét blir kärlek vid första 
ögonkastet, giftermål, och sen är det aldrig 
tal om något arbete mer.

Så avbrytes de ljuva drömmerierna. Far 
och bröderna komma hem till middagen, som 
mor lagat i ordning. Far ser, hur mor kno
gar, och tar itu med sin förhoppningsfulla 
dotter. Men det är för sent. Hon har blivit 
för gammal. Flickan svarar, och far blir 
litet het. Mor försöker lugna honom och tar 
i någon mån flickan parti, ty hon fruktar, 
att grannarna skola komma och höra, vad det 
är. Slutet blir, att flickan hotar att resa till 
det efterlängtade Stockholm. ”Ja, res du” , 
säger far,” för då slipper mor att passa dig 
längre.” Så bär det iväg. Nu är det gott 
om platser, och snart skriver flickan, att hon 
har 125 kronor i mån. och allt fritt.

Den rike och förnäme herm låter vänta på 
sig. På Gröna Lund träffar hon någon arbe
tare, blir bjuden på bio och någon enklare 
restaurang. Lönen vill ej räcka till nöjen,

Forfs. å sid JO.

II. t i iije.
för att se det nya h ö s t m o d e t !

Vi ha nu fått in en fullständig sortering i

D A M K A P P O R  o c h  U L S T R A R
med ett verkligt bra urval av vackra modeller.

I kostymer och överplagg, ulstrar och trenchcoats ha 
vi en verkligt förnämlig sortering i våra välkända, 
goda kvaliteter och moderna modeller.
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ORSA SKOLTIDNING

Vad jag varit med  om.
Ur O. K ö p m a n s  u p p t e c k n i n g a r .

När jag blev 14 år gammal, fick jag 
valla nästan varenda dag, och jag fick 
50 öre om dagen, men fick hålla mig m a
ten själv. Alltid skulle det vara en äldre 
person med. Vi hade sådana viloplatser, 
som vi kallade för sovholar, och där lade 
sig alla kor vid 1-tiden på dagen och tug
gade om eller idisslade. Där räknade vi 
korna för att se, om vi hade tappat nå
gon. Jag fick gå barfota för det mesta, 
ty vi fick aldrig mer än ett par skor på 
hösten, och på våren var det slut med 
dom, så vi fick gå barfota hela sommaren, 
men jag hade alltid ett par luddar i rygg
säcken eller bögen, ty det hände många 
gånger, att det kom någon hagelskur, så 
backen blev alldeles vit, och då måste 
jag sätta på mig dessa skor, som jag hade 
med mig. Dessa skor fick vi gå med, när 
vi fick följa med till Älvdalen någon gång, 
men efter vägen fick vi bära luddarna.

När vi vilade på dessa sovholar, gjorde 
vi alltid upp eld, och då tog vi fram den 
goda maten. Vi hade en träflaska med 
mjölk och en träskål och gjorde en sull, 
men vad gott det smakade ändå! Nu är 
det ingenting som är gott, tycker jag.

Så kom det ett bud, att björnen var 
inpå knutarna. Han hade rivit ihjäl 24 
st. getter och får i fäbodstället Björnberg, 
och då vågade ingen släppa ut något krea
tur mera denna hösten. Så frågade Ä lv 
dalen om Våmhus och Bonäs ville vara 
med och göra ett björnskall, och dom var 
villiga att gå man ur huse. Dom be
stämde en dag, och det kom en 2- å 300 
man till Wasselnäs och 500 till Stora Was- 
selnäs och alla, som hade bössor kommo, 
men största delen var utan bössor, så det 
såg ut liksom dom skulle till fronten och

11.

kriga. Om kvällen på Wasselnäs valde dom 
ut befäl eller skallfogdar, som vi kallade 
det, som skulle ordna det hela. På m or
gonen ställde dom ut allt folk med en 50 
meter mellan varje person. Våmhusar 
och bonäsar blevo uppställda från Wassel
näs till Stora Wasselnäs och ner till Våm 
hus och till Klinthed och till östra änden 
på Nässjön.

Älvdalingarna stodo från västra änden 
på Nässjön till Skinnarbodarna och till 
Lilla Wasselnäs. När alla voro utställda, så 
kom ett bud i luften: ”Framåt, framåt!” 
Detta skulle dom ropa till varandra, och 
då dom hade gått en halvtimme, så kom 
ett bud till högra och vänstra armen: 
” Sakta framåt!” Den, som var närmast 
Nässjön, skulle inte gå så fort, ty alla 
skulle gå till Nässjön. Då vi hade kom 
mit en kilometer norr om Nybolet, så 
kom det ett bud i luften, att björnen var 
inom ringen och jag minns, att jag var 
mycket rädd, fast jag fick följa en hel 
hop med folk. Det var jag och en, som 
heter Smids Erik Andersson eller Tupp 
Erik, som följde med, fast vi inte skulle 
få följa, ty vi voro för unga. —  Då detta 
bud kom, att dom hade sett björnen, så 
hade en del blivit rädda. Alla, som inte 
hade några bössor, hade gått tillsammans 
och gjort ett hål, så björnen fick leta sig 
igenom, ty där var det tyst. Men då vi 
alla kommo ned till Nässjön, vad tusen
tals med tjäderfågel och harar vi fingo se, 
som sprungo överallt och hur dom sköt, 
det var som ett krig. Jag minns inte, om 
detta var 1870 eller 1872 på hösten.

På 1868 så var björnen också framme. 
Han tog 20 får för Wasselnäs bönder och 
4 st. för oss. Alla 20 fåren tog björnen

O. Köpman.

på samma ställe, en 500 meter vänster 
om dammen, som är i kanalen, som rinner 
ur Wassjön.

Så minns jag, att björn hade sprungit 
efter getter ända in till Wasselnäs och 
det var flera i byn, som hade sett b jör
nen. Dom hade kommit efter denna vä
gen, som går förbi Bogg Anders. Då var 
det en, som hette Krans Erik och en, som 
hette Brosus Anders, dom hade väl värit 
en 15 år gamla, och dessa gossar hade 
tagit var sin bössa och gått efter samma 
väg, som björnen hade gått. Dom hade 
önskat, att dom bara fick se björnen, och 
hur han då skulle få smaka på, vad dom 
hade att bjuda på. Dom hade inte hunnit 
gå mer än en 200 meter så låg björnen 
bakom gärdesgården och väntade på att 
getterna skulle komma tillbaka, men då 
kom dessa skyttar i stället. Björnen 
sprang opp och var rädd för dessa jägare, 
och skyttarna sprang hem fortare än van
ligt, ty dom var lika rädda för varandra 
båda parter.

Så minns jag, att björnen tog en ko för 
Bogg Anders Ersson. Han reste till A m e
rika efteråt. Björnen tog eller slog ihjäl 
kon invid Bösjötäkten. Så minns jag, att 
björnen tog en 22 getter och får en 2 k i
lometer söder om Bjönsaberg vid ett 
ställe som heter Rödklitt.

£äs ej della,
ulan all lägga del på minnel!
Då vi bland våra leverantörer letat ut bästa tänk
bara kvalitéer, mönster och modeller för att kunna 
erbjuda ärade kunder största valuta för såväl 
päng som poäng kan Ni med fullt förtroende hän- 
vända Eder till oss vid behov av Herr- och Goss
kläder, Damkappor, Dampälsar, Metervaror och 
övrigt som till branchen hörer.

Vårt måtto har alltid varit: G o d a  k v a l i t é e r .  
Låt oss därför få bli Eder leverantör.

Ä m  IA 8 SS0 H, TC L  ORSA
M A N U F A K T U R  - D A M K A P P O R  - H E R R E K I P E R I N G



ORSA SKOLTIDNING.

Så kan jag berätta litet, som min far 
har talat om för mig. På 1850-talet så 
hade en häst dött på Wasselnäs, och denna 
hästen hade dom grävt ner efter vägen, 
som går till Wallsjön från Wasselnäs, men 
grävt ned så dåligt, så björnen kände luk
ten av den, när den börja ruttna. En 
dag, då min fader kom från Wallsjön och 
skulle gå hem, så hade han sett en stor 
björn, som hade hållit på att kalasera pä 
hästen, men då hade min far varit rädd. 
Björnen hade stått och sett på min far en 
stund, och då hade far inte vågat röra sig, 
och det var en 30 meter mellan dom. 
Men till sist hade björnen luffat i väg till 
skogen och far hade sprungit hem fortare 
än vanligt. Så hade en, som hette Erik 
Krans och en, som hette Per Hjelte, gått 
dit med var sin bössa och tänkt skjuta 
björnen, när han kom tillbaka. Skyttarna 
gömde sig, så att björnen inte skulle se 
dem, men björnen kom inte förrän på 
kvällen, och då var det så mörkt så dom 
såg inte att skjuta, utan björnen fick äta 
sig mätt i fred och ro, och skyttarna fick 
ligga stilla, tills björnen hade gått. Så 
fick dom gå hem utan jaktbyte.

Omkring 1850-talet skulle en som hette 
Smids Anders till Wasselnäs och köra ett 
lass hö. När han hade kommit till Was
selnäs på kvällen och satt in hästen samt 
gått in i stugan och gjort upp eld, så 
hade han hört något ljud utifrån gården. 
Då hade han tittat genom fönstret och 
fått se 8 å 10 vargar, som hade gått på 
gården, ty dom hade känt lukten av häs
ten. Men Anders hade bössan med sig, 
så han hade skjutit ett skott i varghopen-. 
Han sköt genom fönstret, ty det var en 
trasig ruta, som han sköt igenom. Alla 
vargar hade sprungit förutom en, som 
blev liggande kvar, men Anders hade inte 
vågat gå ut och taga reda på vargen på 
kvällen, utan han tänkte taga in den på 
morgonen när det var ljust. På m orgo
nen då han kom ut och skulle hämta var
gen, så var det bara några skinnlappar 
kvar efter skinnet. Dom övriga vargarna 
hade ätit opp hela vargen om natten. Så 
på den tiden var vargarna farligare än 
björnen.

I Bonäs hade en varg gått in i byn och 
skulle taga en gris som var i en kitte, men 
grisen skrek, så att folk kom och vargen 
måste springa. Denna grisen rådde Ol- 
mats Erik om.

En resa till England 1937.
1937 på våren fick jag fri resa till 

Skottland, och där fick jag bo hos en 
våmhusflicka från Indor, som jag hade 
haft sällskap med, då jag reste hem från 
Amerika för 56 år sedan. Hon blev gift 
med en engelsman och blev boende i 
Glasgow. Resan fick jag av byggmästa
ren And. Diös i Uppsala. Det var en 
trevlig resa för mig på gamla dagar och 
att få träffa en ungdomskamrat från Indor 
som jag hade sällskapat med i England 
för 56 år sedan, var ju  så märkvärdigt. 
Hur stora förändringar hade det inte bli
vit efter alla dessa år. Jag åkte 100-tals 
svenska mil där och jag såg ingen, som 
brukade jordbruket utan allt var betes
marker. Det var tusentals får och kor, 
som gick på åkrarna och betade både vin
ter och sommar. Det är några få herrar, 
som rå om hela England, lorder kallas 
dom. V i åkte bil med en tandläkare, som 
var måg åt denna från Indor, som blev 
gift i Skottland, och han sade, att det 
fanns lorder, som ägde större arealer än 
hela Dalarna. Dom andra ägde ingenting. 
Aldrig sålde dessa lorder någon tomt utan 
arrenderade bara bort tomter på vissa 
år. Så vi har det bra i Sverige på alla 
vis mot vad dom har i andra länder. Fast 
den, som inte har varit ute något, vet 
ingenting, utan en del tror, att dom har 
bättre på andra platser.

En resa till Ryssland 1939.
Så vill jag berätta om en sällskapsresa 

till Ryssland år 1939. V i voro 15 st. sven
skar med. Resan kostade från Stockholm 
och åter 180: —  kr. med fri mat och fritt 
logi i Ryssland i 10 dagar och en buss. 
som körde oss fritt varenda dag, samt fria 
inträden överallt, både på utställningen 
och muséer och på den underjordiska 
järnvägen, som var 112 kilometer lång. 
samt på Volgakanalen. Utställningen låg 
på ett område i Moskva, som var 172 
tunnland. Det var en trappa, som var 64

Jill den verkliga MARKNADSGLÅDJEN
hör först och främst en titt in i

C E N T R A L B O D E N
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meter lång, som ledde ner till den under
jordiska järnvägen, men vi fick stiga på 
en matta och stå stilla, och det gick fort 
ner i djupet, och likadant var det när vi 
skulle opp, bara stiga på mattan så bar 
det i väg opp. I Petersburg, där jag har 
gått så mycket för 57 år sedan, åkte vi 
överallt, och där hade ingenting förändrat 
sig. Men utom staden hade dom byggt 
mycket. Där var en gata, som var 18 k i
lometer lång och 60 meter bred och asfal
terad överallt, och 3 rader av lövträd var 
planterade efter gatan. Men denna gata 
var inte bebyggd mer än 5 kilometer och 
där var stora hus på båda sidor om gatan 
med alla bekvämligheter och en 50 meter 
mellan varje hus. Där emellan och bak
om husen var det vackra trädgårdar, så 
varenda en, som hyrde i dessa nya m o
derna hus, fick en trädgård. Så fort dom 
fick färdigt ett sådant hus, så fick dom 
som bodde trångt flytta dit. Så rev dom 
ner alla gamla hus i staden och gjorde 
breda gator där. Nu slipper dom köpa 
någon jord där mera, om dom vill göra 
breda gator. Alla klockor i kyrkorna har 
dom rivit ner. Dom hade 15 st. kyrk
klockor i varje kyrka, då jag var där för 
57 år sedan. Nu är det ett museum i 
varje kyrka, och så är det barnkrubbor i 
många, och inga präster har dom nu. Vi 
hade en flicka i Petersburg, som följde 
oss alla dagar och hon kunde tala svenska 
språket bättre än vi kunde. Denna flicka 
sade, att prästerna i Ryssland har narrat 
av det dumma folket penningar i årtusen
den. Om någon hade gjort det minsta 
galet, så skulle dom till prästen och köpa 
syndernas förlåtelse för 3 å 5 rubel. I 
Petersburg hade dom ett slakteri på ame
rikanskt vis, som amerikanska ingenjörer 
har byggt åt dem på 1933. Där var 7,000 
sysselsatta, män och kvinnor, och slaktade 
2,500 kor och 1,500 grisar pr dygn. Fa
briken var en 150 meter lång och i fem 
våningar. Vi fick gå igenom hela fabri
ken och över allt blevo vi bjudna på 
kaffe och korv av alla sorter, som dom 
tillverkade där. Så har jag mycket att 
berätta om utställningen, men jag kan inte 
berätta om allt, vad jag såg där.

VÅRT GARAUTI-BREV 
svarar för kvalitén 
på varje försålt ur!

Köp ett ur hos oss, så 
får Ni garantibrev på 
urverkets hållbarhet, som 
gäller över hela Sverige.

V ä n d  Er til l f a c k m a n n e n

T  M  O  Ä  B  Y
Ur- & Guldsmedsaflär. Tel. 90
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ORSA SKOLTIDNING

FRÅN SKOLBÄNKEN
Barnens dag.

I sommar har jag varit på barnkolonien. 
Och därför skulle vi få vara med på barnens 
dag. Då vi skulle fara hem, väntade vi på 
bussen. Vi stodo vid grinden och väntade 
hela dagen.

Så kom bussen, och vi stego i. Vi kommo 
hem på lördagen, och vi skulle vara med i 
feststtåget på barnens dag på söndag.

Vi åkte i en vagn, som var lövklädd. Vi 
hade stora hattar och små korta klänningar 
på oss. Sedan skulle vi till Trunna och klä 
om oss, för vi klädde av oss där. På fest
platsen åkte jag karusell fyra gånger, men 
då ' blev jag väldigt yr i huvudet. Sigurd 
skulle åka han med, men han tordes inte. 
Jag fiskade några gånger. Jag fick en näs
duk, en anteckningsbok, en pistol och en 
liten bakkavle. Men sedan sade Sigurd, att 
vi skulle följa Ingvar hem. Så gingo vi hem 
därifrån.

Elsa Sjöström. Klass 6.

När jag var liten.
När jag var liten, bodde jag på Lisselhed. 

Vi bodde en trappa upp. Det var en flicka, 
som hette Inga-Britt. Hon bodde nere. Jag 
var ute var dag och lekte med Inga-Britt. 
Och en dag var jag ute med mamma, för då 
skulle mamma tvätta. Hon hade ställt en 
balja vid brunnen med vatten i. Jag stod 
bredvid brunnen, och om ett tag ramlade jag 
på huvudet rätt ned i baljan. Jag höll på 
att dränka mig. Då såg mamma mig och kom 
och tog upp mig och bar in mig och bytte 
om kläder på mig. Sen fick jag vara inne. 
Dagen därefter fick jag kikhosta, så jag fick 
vara inne nästan en månad. Sen blev jag 
frisk och fick vara ute.

Gullan Jonsson. Klass 4.

fik ej utan lykta!

Velocipedlyktor
i slor sortering hos

Nya )ärnhandeln
Telefon 252

Höstens^rikhaltiga sortering i

A L B U M
finner Ni hos

Dö ik va upp i Nibuduma.
I sumårs for Kiste ö ik bort i Nibuder 

ö elsto fåmo. O i dån ö gätur tjiner ö kåva. 
Fåmo bor i jena stura, gråa stugu. Breve 
stugo ir e jett ajs, dar an ska a wösta ö misis- 
mer. Kiste ö ik wa ajtä i ågam ö läktä mi 
kåvuma. Dem kajte ö uppud, sö dem öldo 
sparkud wöss. Dö wi addum läkt jätt tag, 
kom fåmo ajt ö skuld evin kåva ö tjiner. Wi 
figdum fåmo in i fjos ö jåptna bind fast tjiner 
ö kåva. Dö wi addum bundi fast dem, gav 
wi dem e ö vattn. Se djing wi in. Dö wi 
kåmum in, fing wi jåta sjirsuppo ö smergoser. 
Dö wi addum jete, gick Kiste ö ik ajt ö 
läktum kuragäma. Men dö wi addum läkt 
jett tag, fick wi är, att e prasslud uppi jen 
töll. Men do wart wi räddur ö kajtum emat. 
Dö wi kåmum em figd ik fåmo ajt ö mjöka. 
Dö wi addum mjökt, djingum vi innat ö lag- 
dum wöss. Ik titsjur ed i roli te wa uppi 
Nibuder.

Brita Moraeus. Klass 6

Askan.
Först göndjun ä åskud i år va den 23:de 

Maj. Do va Nes Pä ö Trigg Åns ö Trigg Emil 
uppi Upi ö sköt prick. Nes Pä add nögo 
sköt sö småll assint. Se djiek i emåt, ö do 
bird ed o råjna. Se döss i kåm em, blixtrud 
ed, men do dunudintä sö willt. Se blixtrud 
ä jäsn, ö do small ed til, ö do slo ed nid börti 
Jåmta. Antenn add feri nid ö radio gändji 
sund ö se add ed swidi jeå gardinu.

Hermans Gunnar Persson. Klass 4.

Ctiarkuterivaror

Brobergs
Tel, 48 Filialen 233

Ro i bigd genå kojö.
Do i bigd genå kojö, do addi sö roli. I to 

wegger åv jen Swåjnstugu ö spajked fast wi 
gommelfjose. Nu awi snårt gart fälut. Snårt 
ira bara je wägg kwer ö litä til. Ö do wi 
am gart fälut, sku wi konst je lidja då nöga 
not, elde skuwi lidja ajite ajsi, do e riktit 
warmt upo sumårkwelda.

Erik Vik. Klass 3.

Olycksdagen den 13.
Den 13 var mamma bort och bakade, och 

jag var hemma själv. Jag var inne och stä
dade, och sen tänkte jag gå ut till bygget. 
Då satte jag mig där och såg på, och sen 
flyttade Erik på sig. Då glömde han yxan, 
och jag tog yxan och lade den opp och ner. 
Erik skrämde mig, så yxan ramlade på benet, 
och jag blev så rädd, så det blödde inget 
förrän jag kom till Käck. Då började det 
blöda. Sen sa jag åt Anna, att hon skulle 
fara efter mamma, och hon for efter henne, 
och vi ringde efter en bil. Vi fick vänta i 
20 minuter, innan bilen kom. När vi kom till 
lasarettet, så fick vi komma in direkt. Dok
torn sydde och tog 7 styng. Sen har vi varit 
ner 6 gånger. Men nu går jag aldrig till 
nått bygge mer.

Margit Eriksson. Klass 4.

Börs wi våm ajt ö åka.
Lärarinna sad, att wi skulldöm uppo flig— 

fält ö sjo, ur ä såg ajt. Ö dä Wi kåmöm dit, 
fick wintgin, ö do for wi börtum fligfält. Se 
djiek wi in i skojön ö åtöm. Se for wi emat 
Dö ok wint sumö weg. Ö se, dö wi addöm 
ätje jet stitjä, do kåm wi börti jen sju, sö 
jettör Jese.

Karl-Erik Bäcker. Klass 3.

J ermanent
K E M I S K T  -  E L E K T R I S K T
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ORSA Tel. 208

V i c n c r k d r v »
( NAT T KOR V)

f r å n  Å B E R G S
är marknadsbesökarens

A 4 ©
7



ORSA SKOLTIDNING

När jag var missionär i Afrika.
Nät jag var liten, tyckte jag det skulle vara 

roligt, att se en neger, och då frågade jag 
mor, var det fanns några. Och hon sade att 
det finns i Afrika. Då skall jag fara dit, och 
så skall jag måla mig med skokräm i ansik
tet, så att jag ser ut som en neger.

När jag var stor, blev jag missionär och 
kom till Afrika och levde bland negrer. Jag 
fick uppleva många äventyr. Ett kommer 
jag alldeles väl ihåg, för jag var nära döden. 
Jag gick ut för att hämta bananer, och när 
jag kom upp i trädet, mötte mig en orm, som 
ringlade sig om mig, men jag dödade honom, 
innan han klämde till.

En dag mötte mig två krigare, och de sade 
att jag skulle offras till Eldgudinnan. Då 
blev jag rädd, att jag skulle dö och började 
skrika. Då släppte de mig.

I Afrika härjade då pestsjukdomar, så hela 
byn som jag var hos dog ut. Alla utom fyra 
stycken dogo. De följde mig som en trogen 
hund, för de trodde jag var en gud.

En dag hade jag fått reda på att indianerna 
tvingade oss till krig. Negrerna slogos, som 
blodtörstiga vargar och om de lyckades till
fångata någon indian så skulle de äta upp

En rolig dröm.
En natt hörde jag ett litet prassel borta i 

vrån, och rätt som det var kom en liten 
tomte framkrypande. Han kom bort till sän
gen, där jag låg, och frågade, om jag sov eller 
om jag var vaken. Jag svarade naturligtvis, 
att jag var vaken. Då blev den lilla tomten 
glad och visade mig en liten, liten varelse. 
Det är en älva, sade tomten, och om du vill 
ta hand om henne, tills hon blir bra i vingen, 
så ska du inte förbli obelönad. Och därmed 
försvann tomten, och jag stod där med den 
lilla älvan. Då sade älvan: Ta nu fram en 
synål, så att jag får krypa in i öglan i den, 
och sedan ska du vara rädd om nålen! Jag 
gjorde, som älvan hade sagt, och hon kröp 
in i öglan.

Om en stund kom tomten tillbaka med en 
kassaapparat. Åtminstone trodde jag, att det 
var det. Och tomten kom fram till mig, och 
gav mig apparaten, men så sade han, att det 
inte alls var någon kassaapparat utan bara 
något liknande. Ja visst, det var ju bokstä
ver i stället för siffror. Men nu kom det 
märkvärdiga: man skulle bara trycka på en 
bokstav till det ordet och saken, som man 
önskade, och sedan veva på veven, och då 
skulle lådan gå upp, och i den skulle det 
ligga det man önskade. Jag blev så glad, så 
jag trillade ur sängen och satte mig upp på 
golvet. Men tänk, jag hade drömt om allt 
det roliga ,men nog låg jag på golvet alltid!

Elisabeth Ohlsson. Klass 4.

honom, men det förbjöd jag dem. Till slut 
måste vi ge oss. Jag knöt ihop ett tjugotal 
vita näsdukar och gick och vinkade med 
dem, så att de skulle se att vi hade gett oss. 
Så gick jag fram till hövdingen, som hade ett 
femtiotal fjädrar i skallen, så han såg ut som 
en tupp. Han frågade, vad jag ville, och 
jag sade, att vi ville sluta fred, och då bör
jade han att skratta.

Men snart blev jag gammal, så att jag inte 
kunde vara i dessa trakter. Jag hade inga 
pengar, så jag trodde, jag skulle få vara i 
dessa trakter jämt, men en av mina följesla
gare gav mig en påse elfenben, så att jag 
skulle kunna resa hem.

När jag kom hem, avled jag inom kort.
Nils Wiborg. Klass V.

När Gunni och jag var till Rumpsjön.
På sommarlovet i Tjäderåsen, skulle Gunni 

och jag gå till en koja vid Rumpsjön med ett 
bud. Det var två kilometer dit. Vi gick

efter en stig i skogen. Om en stund hörde 
vi, hur det knackade i en gran. Vi trodde, 
det var en björn. Sen gick vi dit och tittade. 
Då var det bara en hackspett. Nu sprang vi 
vidare. Då stannade Gunni och pekade på 
någonting. ”Det är en björn” , sade jag. Jag 
var så rädd, så att hjärtat höll på att stanna. 
”Nej se”, sade Gunni, ”det är bara en träd
rot, som liknade en björn.” Då sprang vi, 
tills vi kom till kojan. Då vi skulle gå hem, 
gick det undan, må ni tro.

Marianne Andersson. Klass 4.
En bragd.

I Stenhulta socken i Småland bodde en 
gång en jordbrukare som hette Erik Svans- 
son. Han hade en liten, men välskött gård. 
Han var fattig, Erik, men hade en järnvilja 
som ingen annan.

Erik beslöt att fara till Alaska för att vaska 
guld. Så kom äntligen den dagen, då han 
kunde stiga på en ångbåt till Amerika. Elva 
dygn tog resan, och i juli kunde han sätta 
foten på Amerikas jord. Sedan for Erik till 
Alaska. Efter ett par år kunde han återvända 
till Staterna med en liten förmögenhet. Så 
gifte han sig. Han köpte då en gård en bit

Iflarknaden i Orsa 1M3
innebär givelvis elt besök hos oss, 
numera iör både herrar och damer
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ifrån Miami. Så fingo de en son och efter
som både han och hans hustru voro från 
Sverige, fick sonen heta Olle. De uppfost
rade honom till en snäll och lydig gosse, som 
inte gjorde en fluga någonting.

Nu kom kriget med Japan. Erik såg, att 
hans son nu blev tvungen att rycka in i ar
mén. Efter en tid blev det regemente, som 
Olle tillhörde, kommenderat till Filippinerna. 
Så landstego japanerna på Luzon, den största 
ön bland ögruppen. Men japanerna voro 
överlägsna i antal, och de amerikanska trup
perna blevo tvungna att retirera. Olles re
gemente skulle bilda eftertruppen. Men så 
hände det sig, att Olle och tre andra soldater 
blevo avskurna från de andra soldaterna. 
Just som de rundade ett klipphörn, sågo de 
ett läger med omkring trettio soldater och 
befälhavaren för de japanska trupperna på 
Filippinerna.

Olle fick en djärv idé. En av soldaterna 
skulle taga befälhavaren till fånga och de 
andra skulle angripa soldaterna. Olle och 
de två soldaterna angrepo genast japanerna. 
Men då Olle fick se, hur en av hans följesla
gare fick ett slag av en gevärskolv blev han 
rasande. Han slog vilt omkring sig, och 
sedan flydde han och de två soldaterna med 
japanen mellan sig. De uppnådde lyckligt 
sitt eget läger. Ett par dagar därefter blev 
Olle tillfångatagen av japanerna. Erik Svans- 
son sitter nu hemma på sin gård och önskar, 
att kriget snart skall sluta.

Rolf Byberg. Klass 5.

En rolig sommardag.
En varm dag kom jag till Rune och frågade 

honom om vi skulle gå till bassängen och 
bada, och det ville Rune. Vi tog en språng-

När jag gick vilse.

En dag skulle jag ut och plocka hjortron. 
Jag gick ensam. När jag gått en stund, kom 
jag till en myr, men där fanns inga hjortron. 
Jag gick längre in i skogen. Till sist hittade 
jag hjortron, men bara en liter. Men nu 
märkte jag att jag hade gått vilse. Då blev 
jag rädd. Jag började gå den väg jag hade 
kommit, men jag kom inte hem. Så kom jag 
till ett dike, som jag skulle hoppa över. Jag 
tog fart och hoppade. Men diket var fullt 
med dy, så om jag inte fått tag i en liten 
buske, som stod på dikeskanten, så hade jag 
ramlat i diket. Hjortronen hade jag spillt ur. 
Hälften låg nere i diket och hälften bredvid 
mig. Så började jag gå rätt fram och kom 
till en liten kulle, som var övervuxen med 
gräs. Jag steg upp på den, och då fick jag se 
en grind. Jag sprang dit och såg, att det var 
grinden hemma. Då blev jag glad, och sprang 
in. Mamma och Gunni hade ropat på mig. 
Så fick jag äta pannkaka, och jag var så 
hungrig, så jag åt opp alltihop.

Marianne Andersson. Klass 3.

march ner till bassängen.
När vi kom fram drog vi utav oss kvickt 

och hoppade uti. Det var skönt, tyckte vi. Vi 
sam i kapp runt bassängen. Vi hade små 
flottar och åkte på och på flotten hade vi en 
liten låda, som vi satt i. Somliga gånger 
ställde vi oss på den och dök ned i vattnet. 
När vi hade summit omkring ett tag, gick vi 
upp och soltorkade. Då vi skulle gå hem, 
såg vi en sprattlande orm i gräset. Jag tog 
några stora stenar och slog i huvudet på 
honom.

Bertil Uhlen. Klass 5.

En talls historia.

Det susar uppe på Digerbergets brant där 
den stora talldungen står. Träden förstå, att 
det är fara å färde. Jo, det är visst så! Tre 
karlar kommer, de bära var sin stämpelyxa, 
med vilken de skola märka de bästa tallarna 
med ägarens märke. Den ena är en skog
vaktare och de två andra äro hans hjälp- 
karlar. De kommer närmare och närmare. 
Till slut äro de alldeles inpå talldungen. De 
går åt var sitt håll, de hugger ut en ganska 
stor barkbit ur tallarna och slå in märket. 
När de är klara med arbetet där, går de 
därifrån.

Om några månader börjar det snöa, då 
börjar det att pingla i skogen. Det är häst
skällorna, som pinglar. Två karlar sitter på 
kälken och pratar. Nu stiger de av lasset. 
Den ena bär en såg och den andra bär en 
yxa och en spade. Den ena karlen går om
kring i skogen, och ser efter var träden, som 
skall sågas, står. Om en stund ropar han på 
sin kamrat, och denne kommer. Han börjar 
att mocka undan snön runt de stämplade tal
larna. När detta är gjort börjas sågningen, 
de båda karlarna hjälpas åt med den. Tall 
för tall faller för sågen. Sedan kvistas och 
barkas de, och så lägges stockarna i stora 
vältor på lasset och åkes ned till älvstranden. 
Om våren när isen smält, kommer en av
mätare som märker och mäter stockarna. 
När allt detta är klart, då börjas flottningen. 
När stockarna har gått färden genom älven, 
kommer de till sågverket. Där sågas de till 
stiliga bräder, som sedan skickas till utlandet 
och kommer tillbaka som lådor med apelsiner, 
och lådorna äro av svensk skog.

Hanser Karin Olsson. Klass 4.

ingen marknadsbesökare får glömma! 

’46S0’ Golvlackfärgen Herkules
Slitna golv och kork
mattor bli som nya.

Vaxduken för köksbordet
just nu ha vi en ovanligt god sortering.

Trevliga mönster och läckra färger.

— Y. F E  R M  E M  A N

Tre saker som 

Kvalitelsiernissan
Högglänsande och 
oerhört slitstark.
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ORSA SKOLTIDNING.
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Allt vad Ni behöver härför finnes hos oss: 
FönsterinsättningsiiKiteriel - Tvättmedel 
Borstar, stor sortering - Kupongfria skur- 
och putsdukar.
K u p o n g fr ia  tvättmedel ännu i stor sortering.

Hedins Färghandel ,  Orsa

Några intryck irån . . Forts. fr. sid. 5

kläder och silkesstrumpor. Emellanåt får hon 
också gå med en kvinnlig kamrat på bio och 
själv betala biljetten. Hon måste ha en ny 
kappa. Lönen är nu uppe i 160 kronor men 
vill inte räcka. Det bjuder till en början 
emot efter allt skrytet i breven hem om 
förtjänster, men till sist skriver hon till sina 
”älskade föräldrar” och ber att få några 
hundra kronor, för hon ”har ingenting till 
kläder.” Efter en överläggning hemma får 
hon det begärda. Nu kan hon gå på den 
fina lyxrestaurangen med en kamrat. Där 
hoppas hon träffa den rike och hederlige 
affärschefen, som hon läst om i filmjournalen 
eller sett på någon amerikansk film. Hon 
träffar nog herrar, men om det alltid slutar 
som filmen är ej säkert.

Så har många byar blivit nästan tömda 
på flickor. I Fryksås finnes ännu rätt 
många använda fäbodar, men allt eftersom 
de gamla falla bort, stå fäbodarna tomma, 
några år, varefter de säljas till sommar
gäster. I Orsa och Mora säga också de 
gamla gummorna, som älska arbetet: ”Det 
blir slut på jordbruket, när vi falla ifrån.”

Den manliga ungdomen har nu stora för
tjänster i skogarna och stannar därför mera 
hemma. Men det finns inga nöjen att kasta 
ut pengar på i skogarna. När de knogat 
och slitit en tid, vilja de ut och roa sig, ty 
en och annan har kanske ett halvt tusental 
kronor på fickan. Det finnes gott om restau
ranger, hotell och pensionat, på vilka egent
ligen skulle stå skylten ”ölsylta.” ”Pengarna 
äro till för att rulla,” sade en yngling litet 
glad i hågen av pilsner. Han hade betalt 1,90 
kr. för varje sats av 2 pilsner jämte en 
tallrik vatten med några morotsbitar i. Med 
dricks blev det ungefär 1 kr. halvan, d. v. s. 3 
kr. litern. Jag frågade honom, om han ej 
tyckte att det var fel, att far skulle sälja 
kornet till en flaska pilsner för 1 14 öre,

Det är förunderligt med kyrkogården — 
de dödas viloplats. Det är en så le
vande plats. Här lever de bortgångnas 
minne starkare än någonsin därute i den 
bullrande världen. Här är det som man 
återförenades på nytt med sina kära varje 
gång man går de välbekanta stegen till 
graven. Och det är inte bara den egna 
graven, som är en förtrogen. Även de i 
grannskapet bli på något sätt införlivade 
i medvetandet efter många års besök där
uppe vid kullarna. Inskriften på stenarna, 
blommorna kring vårdarna, allt blir före
mål för ens tysta intresse, allt blir så be
kant.

Här tala namn och datum sitt vemodiga 
språk om ett lyktat ungt liv —  där se vi, 
att en åldring nått den eviga friden. Och 
medan vi ansa vår egen grav och vattns 
dess blommor, eller sitta på bänken under 
björken och vila oss, är det som om vi 
utbytte tankar med varandra —  besöka
ren och de, som för alltid stanna här.

Men ehuru varje tumsbredd mark talar 
om evig skilsmässa och lekamlig död, är 
det ändå inte trist att vara här. Det finns 
något utöver den död, som vi ser bekräf
tad med gedigna monument och konst-

och sedan skulle detta kosta honom 1 kr. 
Då fick jag ovanstående svar.

Far och mor slita och lämna maten till 
halva priset eller gratis, och då blir det 
mycket pengar över. En yngling, som varit 
ute och festat upp några hundra kronor, 
kom hem innan han skulle ut på arbete igen 
och frågade: ”Far, vill du låna mig till bil
jetten?”

Forts, i nästa nummer.

Titt Orsa Marknad . . .
Trevliga och praktiska varor, bra prislägen.

Herr- & Gosskostymer, Tren- 
chcoats, Slipover, Tröjor, Golv
strumpor, Sockor, Sport & skid- 
mössor, Skidjackor & -byxor.

Kappor, Ulstrar, Koftor, Väs
tar, Handskar och vantar. 
Kapptyger, Klänningstyger, 
Flaneller.

L Å G A  M A R K N A D S P R I S E R !

EMMA OLSSON, Tel. 125, ORSA

I S E G E R S  Skoaffär
får Ni kvalitetsvaror 
till låga priser. 
Kuponglria halvsulor

Orsa, Tel. 2 32

A. K O C K S
RAK- & F R I S É R S A L O N G

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

närliga gravprydnader. Det är uppstån
delsen och det eviga livet som tala, lika 
tydligt som vi ser det präntat i Skriften. 
Varje blomma, varje grässtrå och blad, 
förtälja om den förnyelse, vilken vi tro 
på, emedan det är ett under, som stän
digt upprepas inom och utom oss. Solens 
makt att väcka liv i buskar och träd, locka 
fram prunkande blomster ur en frusen 
och kall jord, den milda vinden, som 
fyller lungan med ny livskraft —  är inte 
allt detta de uppenbara bevisen för oför- 
gängligheten i människans och naturens 
liv? Och den enda tröst vi ha, när vi stå 
inför en nyöppnad grav med hjärtat bräd
dat av den förtärande, ständigt samma 
frågan: ”varför” . Naturen själv ger sva
ret. D öd är liv, liv är död. I denna 
kretsgång finns intet tomrum. Det är 
bara våra tankars fattningsförmåga, som 
inte sträcker sig långt nog för att kunna 
giva det sörjande hjärtat tröst. Det är vi 
själva, som äro ofullkomliga, inte livets 
och dödens gudomliga lagar, som dagens 
knappt tillmätta ljus inte låter oss se.

Jag ser mig omkring, på min grav, där 
min broder vilar. Graven är ej mera ett 
ord som förskräcker, det är en solbelyst 
viloplats. Här råder ingen brådska, inget 
tanktlöst jäkt. De, som komma hit på be 
sök till sina käras gravar, gå hjärtats 
ärenden, deras tribut är kärlekens, deras 
tal godhet och stillhet. Skulle här ej vara 
gott att vara, brukar jag tänka. Så går 
jag där i mina funderingar och förnimmer 
en sakta susning genom träden. Det är 
vårvinden som talar om kommande da
gar.

Hilda Melin.

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
Verkstad i Godtemplarhuset

Målarmästaren Aksel  E. Roseen
Verkstaden Tel. 265, Bostaden Tel. 253

Bränd KALK ocli 
KALKSTENSM)DL
av högsta kvalitéer till fö rde l
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKA1TUNGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 21
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ORSA SKOLTIDNING

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

Tel. 241 ORSA

Omkull PERMANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons Åkdonsfabrik
Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott M åltidsdricka
från

S toråbro  Bryggeri, tel. 189 

LINDANGETS PENSIONAT
Teleion Holen 1

Enklare och finare middagar, supéer samt 
kaffe för siörre och mindre sällskap. Be

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Sigge Sundström.

CBestall P e r m a n e n t n i n g e n
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

Det bästg M A T B R Ö D E T
och det godaste KAFFET får Ni från

C . a ^ Y S T R Ö M  

B a g e r i  & C a t é
Telefon 3 8 Orsa

Orsa Motor- & Mek. Verkstad
Bilreparationer - Biltillbehör 

Reservdelar 

Tel. 28

Låt lackmannen sköta Ert hår! 

A. Englunds Frisérsalong, Orsa

Låt reparera S K O D O N E N  hos

E. Hö r l i n  g
Omsorgsiulll arbete -  Moderata priser

\

Frelins Konditori
Telefon 27
Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Byggnadssnickcrier
Inredningar, Trappor, Listverk,
Platsförsäljning för
Plywood, Wallboard och Masonile
B E G R A V N I N G S B Y R Å

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

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

fohn P e lle rsso n s
Sadelmakeri, Tapetserareverkslad
Telefon 164

Möbler och madrasser omstoppas. Nya 
madrasser och markiser på beställning. 

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

B. KARLSSON
Byggnadsmålning
M ö b e l m å l n i n g

/Zlnf tel. 108  Tapetsering m. m.

Gummiskodon och Cykeldäck
rep areras!

RI NGCENTRALEN
Tel. Orsa 299 och Fnrudal 71

Stenbergs
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

Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, in
packningar, saltingnidningar,massage m. m. 

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor, möbler. 
Plywood och Wallboard.

Kallholsfors 6 uLclcerLfabrllc
Tel. 37 M ässbacken Tel. 37

Värme-, Vatten-, Avloppsledningar
utföres av
Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

Tapet ser ing
Rums- och Byggnadsmål ni ng
Omsorgsfullt arbefe. Bäsfa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

Måtarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verksladen flyttad till Slältberg

Skofepamiianef
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
G:a Grewgården (mitt emot Missionskyrkan)

ROB. THOLLANDERS 

Bokbinderi, Orsa

t-p t> c>c,

JUffe
■/?

C/Vi

H eilséns, tel. 106

Vid behov av bil
med eller utan släpvagn för 
längre eller kortare resor 
vänd Eder med förtroende till

G. Wennerstrand
Mässbacken Tel. 19

C. NORDSTRÖMS
SKOMAKERI

(på Väsieråkern miti emot Brobergs affär)

--------R e k om m en d era s --------
Omsorgsfullt arbefe! Billiga priser!

Nirsgårdens
Pensionat cLeeo-sS

MAT RUM 

Te l e f o n  4 4 7
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Lärarmöte. Amerikabrev. Stipendiefonden.
Orsa lärarförening höll sitt årsmöte i 

Hansjö skola den 9 sept.
Kyrkoherde Hambraeus inledde med att 

tala om kamratskap. Sedan mötesfunk- 
tionärer utsetts, höll läraren vid Mora 
folkhögskola fil. kand. Allan Degerman 
ett föredrag om Uppfostran till fred.

Under en paus i förhandlingarna bjödo 
lärarna i Hansjö på kaffe. V id kaffebor
det ordnades en tävlan i frågesport mellan 
fem fem-mannalag.

Efter pausen fortsatte mötesförhandlin- 
garna, och föreningens, skoltidningens och 
lärarföreningens räkenskaper föredrogos 
och godkändes. Till föreningens ordfö
rande omvaldes hr Th. Kruse. Övriga 
ledamöter i styrelsen blevo fröken Elsa 
Pettersson, fru  Anna Rudfeldt, hrr A. 
Lustig och P. Caris.

Redaktören och redaktionskommittén 
omvaldes. Ordföranden framförde förenin
gens tack till redaktören och hans med
hjälpare för deras arbete med skoltid
ningen.

På förslag av fru  E. Granholm anslöt 
sig föreningen till Orsa lokalavdelning av 
Världssamling för fred.

Sedan ett par stadgeändringar beslutats 
och revisorer utsetts, avslutades mötet. 
Överlärare E. Keding framförde mötes
deltagarnas tack till lärarna i Hansjö.

Skoltidningens vinst- och förlustkonto 
omsluter kr. 3,728: 55 med en nettovinst 
av 337: 44. Således ett avsevärt bättre re 
sultat än förra året. I dessa siffror ingår 
ej årets nummer till Barnens dag. A v 
vinsten beslöts överföra 200 kr. till sti
pendiefonden.

Försäljningen visar också rekordresul
tat. Medeltalet sålda exemplar är 1,406. 
Därtill kommer de fasta prenumeranterna 
samt annonsörernas exemplar.

Sekreteraren.

Qiv Â rn  c vi ev» bol{/

Ilen som läser gör inte rackarlyg.

AB. Bröderna Ohlséns Bokhandel

BIRGER LUNDHOLM
F. d. l a n d s f i s k a l

Telefon 30
Rättegångar, Inkasseringar, Boutredning

ar. Köp och försäljning av fastig
heter. Auktioner m. m.

\ya Oamiriseringen
j-r i s r jv e v

G a r a n t i  f ö r  b ä s t a  r e s u l t a t  

T e l e f o n  453

Före kriget fick Skoltidningen ganska 
ofta amerikabrev. Med kriget upphörde 
de alldeles. Men nu har det åter kommit 
ett. Det är mrs F. M. Godshall i Califor- 
nien —  på mödernet härstammande från 
Orsa — , som sänder hälsningar till Skol
tidningen och dess läsare. V i vidarebe
fordra dem till läsekretsen i allmänhet 
och event. släktingar i synnerhet. ” Vi 
tänka på er i Sverige varje dag” , skriver 
mrs Godshall, ” och vi önska alla, att kri
get snart skall vara slut.”

Bedan nn
kan man prenumerera på Orsa Skol
tidning för nästa år till sina vän
ner och släktingar, som bo utom 
Orsa. De komma säkert att tycka 
om en sådan regelbunden hälsning 
från hemsocknen. Om så önskas, ut 
färdar skoltidningen ett presentkort, 
som prenumeranten sedan kan över
sända till den han tänker ihågkom- 
med tidningen. Lämplig och billig 
julklapp! Då prenumeration sker för 
annan person, glöm inte att uppge 
hans namn nedtill på inbetalnings
kortets kupong! Önskas presentkort 
bör även detta skrivas på kupongen.

Orsa Skoltidning
(N:o 55 — 1 oktober 1943) 
utgives av Orsa Lärareförening.

R edaktör:
Hjalmar Hedman, Orsa.
Telefon 479. 

Redaktionskom m itté;
Hanna Belin,
Erik Bjarling,
Daisy Holton,
Axel Rosén.
Postgiro nr 13 65 58.

Prenumeralion sker genom insällning å 
tidningens poslgiro av kr. 1:40. Skriv lyd- 
ligl nainn och adress på girokorlels kupong!

C Y K L A R

R e n o v e r in g a r
Radio  av flera märken 

KOL -  VED -  BILTVÄTT

Orsa
Cykel> & Billjänst

Tel .  1 5 6

Stipendiefonden 10 år.
Orsa Skoltidnings Stipendiefond har nu 

i 10 år haft tillfälle att hjälpa kunskaps
törstande pojkar och flickor till fortsatta 
studier. Det hade för resten nära nog b li
vit dubbelt jubileum, ty endast 3 stipen
diater fattas för närvarande i 100. A v 
Stipendiefondens 97 stipendiater har 60 
fullgjort sina kurser, 13 har av olika an
ledningar avbrutit, medan 24 fortfarande 
håller på med sina studier. Under de 
gångna åren har från fonden utdelats i 
runt tal 1,830 kronor.

Ett jubileum bör firas —  och lämpli
gaste sättet för stipendiaterna att fira 
fondens 10-årsdag är att ta fram studie
breven och besluta sig för ett energiskt 
och regelbundet studiearbete kommande 
höst och vinter. De flesta har ju  arbetat 
riktigt bra, men en och annan har kommit 
ur takten och gjort allt för långa uppehåll 
mellan breven. Detta går emellertid att 
reparera —  men vänta då ej längre utan 
sätt i gång i dag! Och ge Dig inte, förrän 
Du klarat av Din kurs och fått Ditt betyg. 
Glöm ej heller att meddela undertecknad, 
när Du är färdig med kursen.

Nya stipendiater.
Vid sammanträde med Styrelsen för 

Stipendiefonden den 3 sept. beviljades 
följande ansökningar om stipendier, samt
liga för kurs i aritmetik:

Mary Eriksson, Kallmora.
Börje Kusén, Åberga.
Ejnar Masser, Åberga.

Thore Kruse, tel. 368.

Föreläsningsprogram
Fredag 8 okt. Lutsångaren Allan Jerbo: 

Visor till luta. Tingshuset.
Måndag 25 okt. Forskningsresanden Bertil 

Björkegren: Bland människor och djur 
i Indo-Kina. Tingshuset. Film och 
ljusbilder.

Söndag 31 okt. Professor Gerda Boethius: 
Dalarnas kyrkliga konst med särskild 
hänsyn till Orsa. Kyrkan.

Tisdag 16 nov. Forskningsresanden professor 
Gustaf Bolinder: Afrikansk västkust. 
Gibraltar sund — Dakar — Guinea. 
Tingshuset. Ljusbilder.

Tisdag 23 nov. Folkhögskolläraren Allan De
german: Japans expansion och kriget i 
Fjärran östern. Godtemplarlokalen. 
Film.

Liljas Oamirisering
A . e It o  r n  e vi e v  s

Tel .  3 0 6

Hallar, Klänningar, Blusar, Jumpers, 
Dam- och Barnkoilor, Dam- och Barn
mössor, Slrumpor i ylle och silke, 
Handskar, Väskor.

K. J. DAH L - Orsa

Upplaga 1.800 ex. BECKMANS TRYCKERI, ORSA Pris 35 öre.


