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ORSA SKOLTIDNING.

Bortgången orsalärare. E n  S t u n d  m e d  B u t t a  t i t t a .

Albert Johansson.

Nyårsdagen i år avled i sitt hem i 
Kyrkbyn efter några månaders långsamt 
avtynande, Orsa skoldistrikts äldsta fo lk 
skollärare, förre läraren i Slättberg, 
Erik A lbert Johansson, nära 83 år gam
mal. Med honom har en allmänt om 
tyckt och plikttrogen lärare, en avhållen 
kamrat och en hjärtegod människa gått 
ur tiden.

A lbert Johansson var född i ett jord - 
brukarhem i St. Skedvi socken den 15 
febr. 1861. Efter att ha genomgått sko
lorna i hemsocknen blev han vid 12 års 
ålder elev vid Falu högre allmänna läro
verk. Efter två års framgångsrika stu
dier därstädes måste han dock av ekono
miska skäl avbryta studierna och övergå 
till förvärvsarbete i hembygden. Sin ny
väckta studiehåg kunde han emellertid 
icke frigöra sig ifrån. Efter några år 
blev det slutligen möjligt för honom att 
kunna fortsätta de avbrutna studierna 
men nu vid Uppsala folkskolläraresemi
narium, varifrån han med goda betyg ut
examinerades som folkskollärare den 14 
maj 1891.

Sin lärarbana började han omedelbart 
efter avlagd examen i Åls skoldistrikt, 
där han erhållit ett kortare vikariat. Den 
1 okt. 1891 tillträdde han sin första ordi
narie lärartjänst vid Storbo avlägsna 
folkskola i Idre, varifrån det på den ti
den var 18 mil till närmaste järnvägs
station och ungefär lika många kilometer 
till allmän landsväg- Mången gång var det 
därför förenat med synnerligen stora svå
righeter att färdas till och från skolan 
däruppe bland fjällen. Från första stund 
blev han allmänt omtyckt som lärare, och 
då han dessutom kom mycket bra över
ens med bygdens folk, trivdes han så väl, 
att han blev kvar däruppe i nio år. Först 
under sommaren år 1900 kunde han för
må sig att se sig om efter annan plats 
och sökte så hit till Orsa. Efter avlagt 
prov blev han enhälligt vald till ordinarie 
lärare vid Slättbergs nybyggda folkskola. 
Där stannade han sedan 25 år eller till 
1926, då han avgick med pension och flyt
tade till egen gård i Orsa municipalsam- 
hälle, där han nyss slutat sin långa ar- 
betsfyllda och välsignelserika levnad trött 
och mätt av dagar.

Har du någon gång varit till Torsmo 
by? Den ligger så vackert på en udde i 
Skattungsjön. Tidigare var den blott bo l- 
by d. v. s. vår- och höstfäbod, men vid 
storskiftet flyttades en del hushåll ut dit 
från Skattungbyn. Den äldsta i byn är 
nu Brita Bilander, f. 1860, vanligen kallad 
Butta titta =  faster eller moster Brita. 
Hon är glad åt besök och berättar gärna 
gamla minnen.

Barndomshemmet var mycket fattigt, 
och Brita var yngst av 7 syskon. Hennes 
morfar gjorde smidet till predikstolen i 
Skattunge kyrka, och modern, f. 1819, var 
hantlangare och gjorde bruk vid kyrk- 
bygget 1839. Tidigare fanns ett träkapell 
över kyrkkällarn vid Lassar och även 
kyrkogård. Brita föddes en kyndelsmäs- 
sodag. Systern Kisti var i kyrkan, där 
gudstjänst hölls blott var tredje söndag.

Det blev sålundal Slättberg A lbert Ja- 
hansson kom att fullgöra sin mannaål
ders gagnande uppfostrargärning. Många 
äro de årgångar Slättbergsbor, som haft 
förmånen åtnjuta hans gedigna under
visning och oskattbara fostran, och 
som nu minnas honom med tacksamhet 
och saknad. Detta framgick särskilt tyd
ligt vid jordfästningen i Orsa kyrka på 
trettondagsaftonen, då grånande kvinnor 
och män —  hans forna elever —  med tå- 
rade ögon bringade honom sin tacksam
het och vördnad. Älskad och vördad var 
han av alla, som han kom i beröring med, 
och som närmare lärde känna honom. 
Betecknande är vad en Slättbergsbo ytt
rade en gång på tal om Albert Johans
son. ” V i Orsabor” , sade han, ” bruka i 
vanliga fall inte ta av oss hatten, då vi 
hälsa, men när vi möta Johansson, då gö
ra vi det gärna” . Ja, sådan var han: 
rättskaffens, god och vördnadsbjudande.

Den bortgångne var en alltigenom ärlig 
och barnafrom kristen och en varmhjär
tad missionsvän. Många och stora äro 
de offergåvor, som genom honom insam
lats för missionen i olika delar av värl
den. Under en lång följd  av år utförde 
han ett uppskattat missionsarbete som 
ordförande i Orsa Evang. Luth. Missions
förening, och så länge krafterna stod ho
nom bi, tog han verksam del i ortens sön- 
dagsskolarbete samt i de Ungas Förbunds 
och Folkskolans Vänners verksamhet. Så
som medlem av Orsa Blåbandsförening 
skänkte han nykterhetsrörelsen sitt vär
defulla stöd liksom ock all annan god och 
ideel strävan.

Minnet av denna sällsynt redbara, ädla 
och nobla personlighet kommer säkerli
gen att länge leva aktat och ärat i våra 
bygder.

Närmast sörjes den hänsovne av två 
döttrar och två söner. Den äldste sonen 
är civilingenjör i statens tjänst, medan 
den yngste sonen och yngste dottern gått 
i faderns fotspår och blivit lärare vid 
olika folkskolor i vår provins.

A. M.

Där döptes då Erik Bäckman, senare fjär
dingsman och nyligen död i Hälsingland. 
På hemvägen mötte Kisti Spanjors männa 
med en lisskripp. Det var Butta, som bli
vit född på förmiddagen och nu skulle 
kristnas, medan prästen fanns kvar i byn. 
När Butta var 10 år skar hon sig svårt 
på en lie borta vid Djupgrav. Fadern 
strödde snus i såret och bar henne hem. 
Länge måste hon sitta ensam i stugan, då 
alla voro ute på slåttern, och hungrig var 
hon. En dag kom Blecko männa och hade 
skimpan full med pjukbröd, smör, mes
smör och småost. Det var annat än det 
beska barkbrödet. ” Så fingo vi äta och 
ha som bröllop” , säger Butta. En kall 
vinterdag gick hon till Kallmora med en 
ko. Hon hade intet ytterplagg. Då mötte 
hon Kaplans Hans männa. ” Har du ingen 
skinntröja du? Du ska få Annas” , sa hon. 
Stor glädje. I skolan hade många barn 
dåligt med matsäck. Den förut nämnde 
Erik Bäckman var välförsedd och delade 
gärna med sig. A lla sträckte fram hän
derna och ville smaka. Ofta blev han 
själv utan.

De söndagar, det var tjänstlöst i kyrkan, 
läste far i postillan, och då måste alla bar
nen sitta stilla, annars kom prästlänsa 
(pestalentia) och sopade rent. Henne 
skulle man visa bort att sopa enris i sko
gen. Då torkade enbusken. —  Ajtkastind- 
jen var också farlig. Han blev till en få
gel, där något barn dödats. Han fanns i 
Långtå och hördes ropa i mörka kvällar.

Bilar Est bodde på Bilarbacken. Det 
sades, att det var första gården i Skatt
ungbyn, och att där fanns en kittel med 
pengar nergrävd. Han hade spiritus, d. 
v. s. var under den onde, så han fick pen
gar, när han ville. Ungdomen brukade 
roa sig med att hoppa där för att utröna, 
var slantarna klirrade.

Butta titta gick första gången in i lan
di, Hälsingland, 1878, för att baka tunn
bröd. Kisti höll på i 30 år. Förtjänsten 
var 50 eller 75 öre om dagen plus en kaka 
bröd. Den kakan bakades extra tjock för 
att ej smulas sönder vid hemforslingen. 
En gång drog de med kälke efter brödet, 
första dagen till Dalfors andra till Eds
byn. En annan gång bar de var sin spinn
rock på ryggen från Hälsingland.

Fadern körde en gång till Falun att kö
pa säd. Där köpte han då en psalmbok, 
en sån där fin bok, där på pärmen står: 
” Med Gud och dig trolofvar jag mig” , och 
med siffernotskrift. Den skulle Katra ha, 
hon gick och läste för prästen i Orsa. 
Men där dog Katra i difteri 1878. Sys
tern Anna hämtade henne och körde en
sam hem med kistan bak i kärran. Den 
psalmboken har jag fått med ett fint 
kruskläde om.

Medan min gamla vän berättat, har 
klockan blivit 6, och nu lyssnar hon på 
aftongudstjänsten från Stockholm. R a
dion är ett kärt sällskap för gamla en
samma Butta titta.

A. D.
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Gamla bilder tala.
Det är så m ycket i dagspressens ohygg

liga krigsrapporter, som vi helt förstrött 
bara halkar över — måhända av ren 
självbevarelseinstinkt. Men så skymtar 
plötslig ett namn, som berör oss på ett 
särskilt personligt sätt, namnet pä en 
piats, där kära vänner bor eller bodde, en 
trakt, som vi besökt och kommit att tycka 
om, och det känns, som om en av bom 
berna långt borta i främmande land slagit 
ned i vårt eget inre. Och vemodiga min
nen vakna: Tänk, att så var det då! Hur 
är där nu?

Så kom nyligen en rad namn i en dag
lig tidning att hos mig väcka en hel strom 
av gamla minnen. Där stod Verona, M i
lano, Cqmo, Lugano. Det var ju  en gång 
just min väg! Och bortom rapportens 
dystra innehåll glimmade fram strålande 
solbelysta minnen från några veckors 
strövtåg i norra Italien i den fjärran 
lyckliga tid, då gränserna mellan Euro
pas länder mest bara var röda streck på 
kartan, som det inte märktes mycket av i 
verkligheten. Jag måste plocka fram m i
na kort från den färden och än en gång 
återse de gamla platserna. Och med b il
derna myllrade minnena fram.

Där var först en bild från Tarvisio, en 
liten stad just där Poslätten möter A lper
na, och jag minns, hur yrvaket överras
kade vi kände oss, när vi kom ner på 
slätten. V i hade ju  alldeles nyss cyklat 
utför Alperna genom en nästan nordisk 
barrskog med tallar och granar och blå
bärsris och så — plötsligt som genom ett 
trollslag var hela naturen omkring oss 
helt förändrad. Där låg den dignande 
bördiga Poslätten med majsfälten och 
vingårdar och här och där ett par höga, 
smala cypresser. Lika tvärt som Alpernas 
mörkbruna färg på skolkartan bytes ut

Där Po-slätten möter Alperna.

mot slättens gröna, lika oförmedlat tvär 
är övergången också i verkligheten.

Varenda tumsbredd av den bördiga 
jorden här var så väl tillvaratagen, att vi, 
som helst bodde i tält hela resan, många 
gånger hade svårt att hitta tältplatser. 
Hagar och backar eller dikesrenar som 
här hemma fanns inte. Jorden vär odlad 
ända ut till körbanan, och våra tältplat
ser blev ibland ganska originella. En 
gång fick vi bo mitt på gårdsplanen i en 
bondgård bland nyfikna kacklande höns 
och ankor. En annan gång bodde vi i en 
trädgård under en pergola av vinrankor, 
och en gång låg vi faktiskt på sjöbottnen. 
Vi kom till en ” liten” biflod till Po. En

bro med långa smäckra valvbågar ledde 
däröver, och vi räknade, att det var 36 
eller 37 bågar. Då på eftersommaren 
rann vattnet fram bara under två valv, 
och resten av den breda flodfåran var 
täckt av fin vit sand. Där tältade vi och 
inbillade oss, att vi sov mitt ute i öknen 
den natten. Jag skulle vilja se den flo 
den, då vårens smältvatten från Alperna 
brusar farm under alla valven. Det 
måste vara en imponerande syn!

Jag bläddrar vidare i mina kort och 
hittar en mängd bilder från Venedig, ka
nalernas stad där vi plaskades fram i gon
dol, och där vi i hela staden inte såg nå
got annat hjuldon än glassförsäljarens 
vagn på ett torg. Det var där vi köpte 
ärtstrutar och matade duvorna på Piaz- 
zettan framför San Marcus katedralen. 
Finns duvorna och ärtförsäljarna kvar 
ännu måntro?

Och här hittar jag ett kort på kyrkan

Venedig - kanalernas stad.

Doge-palalset vid Canal Grande, Venedig

Santa Maria delle Grazie i Milano. På 
en hel vägg där inne har Lionardo da 
Vinci målat sin berömda tavla ” Nattvar
den” , och den ville vi förstås se. Men då 
vi letat oss fram till kyrkan och skulle 
gå in där, hände en av resans många lus
tiga episoder. En av mina kamrater cyk 
lade den dagen i byxor och kortärmad 
blus. Men vid Santa Maria delle Grazie 
liksom vid de flesta andra katolska kyr
kor satt ett stort anslag, att damerna 
måste, då de inträda i Guds hus, vara 
anständigt klädda med långa ärmar och 
kjol, som går nedom knäet. Så stackars 
Lisbet fick aldrig se Lionardo da Vincis 
mästerverk.

V i förvånade oss ofta över hur mycket 
det tvättades kläder här. V id alla bäckar 
och kanaler låg långa rader av kvinnor, 
som tvättade kläder, och överallt fladdra
de tvättkläder hängda till torkning, t. o. 
m. längs husfasaderna i städerna. Men 
renligheten kunde kanske ändå inte jäm 
föras med Sveriges.

Utanför den underbart vackra staden 
Verona råkade vi ut för en häftig regn
skur, så vi skyndade fram till närmaste 
gård och ställde både oss och cyklarna 
tätt uppmed en laduvägg. Då kom hus
bonden ut och b jöd  oss stiga in. Han 
släpade också in alla våra cyklar och 
ställde dem mot väggen i köket. Köket 
var ett stort rum med jordgolv. Hela 
möbleringen utgjordes av ett stort, grovt 
bord utan duk mitt på golvet och dia
gonalt mot spiseln en stor säng samt en 
rad stolar utmed väggen, där vi satt. Mitt 
på bordet stod en stor träskål med något 
slags klimp i. Det var hett och kvavt, så 
dörren ut mot gården stod öppen, och där 
kom i spridd ordning säkert ett halvt

San Marcus katedralen i Venedig.

Påskp erman cn tn ingen
n  Bränd KALK och 

. . . J , ... , K/lLKSTFIVSMIinif,
beställes förmånligast hos av högsta k va lité e r till fö rd e l-

Liljas Damfriscring
.<3̂  ak tigaste  p rise r e rh å lla s  från

MED

A.-B. SKATTUNGBYIVS KALKBBUK
Tel. 306 Mässbacken Telefon 21

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

Telefon 30

Rättegångar, Inkasseringar, Boutredning
ar. Köp och försäljn ing av fa stig 

heter. Auktioner m. m.
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Överallt fladdrade tvättkläder.

tjog barnungar och lika många höns 
springande in undan regnet. Och alla 
som kom in gjorde precis likadant. De 
kilade fram till bordet, hoppade eller klev 
upp på en stol och vidare upp på bords
skivan, nappade åt sig en klimp ur skå
len och kilade ned på golvet igen. Då 
alla hönor ätit upp sina bitar, gick de 
bort och började picka uppåt väggarna! 
Som på ett givet kommando reste vi oss 
alla på en gång och skyndade oss att luta 
cyklarna med våra packningar ut från 
väggen. Det var inget tapetmönster! Alla 
de bruna prickarna på den vitrappade 
väggen kröp ju  och rörde sig! Och vi 
fick bråttom att tacka för gästvänligheten 
och fara vidare. Det häftiga regnet var 
redan förbi.

När jag ser bilderna från Comosjön och 
Lugano, minns jag våra sista kvällar i 
Italien. I vanliga fall var det kolmörkt 
redan klockan åtta, fastän det var mitt i 
juli, men nu blev det fullmåne. Det var

Kyrkan S:ta Maria delle Graeia, Milano.
dignande hett på dagen, så vi cyklade 
helst i de tidiga morgontimmarna eller i

Från Gomo-sjön.

Palmer vid Strandpromenaden i Lugano.
kvällens månsken genom det otroligt 
vackra landskapet kring sjöarna uppe 
mot gränsen till Schweiz genom städer 
och byar, där klockorna i de små kapel
len ringde och ringde mest hela kvällar
na. Det var så vackert som en saga.

Och medan jag så sitter och bläddrar, 
drar en hel kavalkad av minnen förbi, 
många lustiga och många allvarligt vack
ra, alla omsvepta av en fredens sorglösa 
solvarma sommarfläkt. Men när tanken 
vänder åter till nutiden, ryser den inför 
vad som nu sker. Hur mycket av allt 
det vackra vi såg är inte grus och spill
ror nu? Hur mycket fattigare blir inte 
hela världen för varenda dag och för var
je raid? Hur länge ska det dröja, innan 
Europas gränser åter blivit bara streck 
på kartan, och Europas ungdom än en 
gång kan bege sig ut på glada upptäckts
färder härs och tvärs igenom vår vackra 
världsdel utan att någonstans behöva 
känna, att den färdas genom fiendeland?

D. H

De märken vi föra äro en garanti för att 
kostymen behåller passformen så länge Ni 
använder den, ty våra konfektionärer läg
ger ned största möjliga omsorg just vid 
underarbetet.

Blazer och udda byxor
kommer denna sommar att bli om m öj
ligt ännu mera populärt än förra året. 
Redan nu ha vi en ganska god sortering.

V å r h a t t e n
i brunt, grått eller grönt finner 

Ni i olika prislägen hos oss.
Garanti för kvalitetskläder
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IDROTT OCH IDEAL
Komminister H. Fälts tal vid idrottshögtiden i Orsa kyrka den 11 mars i

Fryksåsloppet, Orsas stora skidtävling, 
fick i år en särdeles högtidlig inledning 
genom den idrottshögtid, som firades i 
Orsa kyrka kvällen före loppet. Den har 
Orsa Idrottsförening all heder av. Hoppas 
att den blir tradition!

Högtidsstämd blev man redan utanför 
kyrkan. Där flammade en lång rad mar- 
schaller, och deras eldslågor kastade ett 
trollskt sken uppåt kyrkmurarna.

Och inne i kyrkan bjöds på ett hög
klassigt program. Den talrika publiken 
hade all anledning att känna sig tack
sam. — Men var fanns idrottsmännen?

Vi återge här komminister Fälts tal, 
och på annat ställe i detta nummer åter
finnes ett avsnitt av ing. Evert Backlunds 
prolog.

I dag behöver vi inte tveka om att det 
är glädje i Mora. Nisse Karlsson har gjort 
en bragd, som ingen före honom i svensk 
idrottshistoria har gjort: han har vunnit 
alla tre distanserna i S. M. på skidor. Vi 
behöver heller icke tveka, när vi säger, 
att Mora Nisse i kväll är den mest om
talade mannen bland svensk ungdom un
der 50 år. Och ingenting underligt i det
ta: en bragd har han verkligen utfört.

Vi behöver bara hålla detta faktum i 
minne för att förstå, vilken oerhörd makt 
idrotten i själva verket är bland de unga. 
Bland de uppväxande människor, som be
finner sig i den åldern, att de ännu inte 
stelnat i färdiga åsikter och heller inte 
stelnat till färdiga typer som människor, 
har intresset för idrotten en mycket stark 
ställning. Ja, man skulle t. o. m. våga det 
påståendet, att idrotten fyller ut större 
delen av deras livsrum. Det finns ingen 
rörelse just nu, som kan tävla med idrot
ten om de ungas intresse. Här förblek
nar världens store. Om man skulle an
ställa en frågetävlan bland ungdom för att 
utröna, vad man på det hållet vet om 
Churchill, Hitler, Roosevelt och Stalin å 
ena sidan och Mora Nisse, Gunder Hägg 
och Kälarna å den andra, så är jag allde
les övertygad om, att idrottsmännen skul- 
vinna på poäng — och mycket klart. Det 
är egentligen ganska underligt, hur myc
ket svenska pojkar i uppväxtåldern vet 
om idrottsstjärnor, om deras liv, deras 
träning, deras stil osv. Jag tvivlar mycket 
på att svenska 17—18 års pojkar vet just 
någonting om skillnaden mellan de 
stora politiska partiernas åsikter i vårt 
land. Men jag är ganska övertygad 
om, att de flesta mycket väl vet 
skillnaden mellan diagonalstil och vanlig

ERIK A N D E R S S O N
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förrättar A u k t i o n e r ,  Bo
uppteckningar och Arvskiften. 
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 4 0

stakning, när det gäller skidor. Ja, ofta 
suger de stora idrottsmännen till sig in
tressen till den grad, att man vet allting 
om dem: hur de tränar, vad de äter, vad 
de har på sig, hur länge de sover om nät
terna, hur de tillbringar sin fritid osv. 
Och vad de välpolerade filmstjärnornas 
bilder ovanför sängen betyder för den 
svenska flickan, det betyder nog idrotts- 
stjärnan för den svenska pojken: ideal
bilden som man med en hemlig rysning 
ser upp till, som sysselsätter tanke, håg, 
fantasi och pojkdrömmar.

Idrotten är verkligen idealbildande. Och 
om vi betänker, att den verkliga lidelsen 
för idrott brukar infinna sig just under 
den ålder, då en människa är som mest 
mottaglig för intryck och ideal, så förstår 
vi kanske, vilken roll idrottsrörelsen i 
själva verket spelar som idealbildande 
faktor för de unga. Och själva idrotten 
innehåller utom den direkta stjärnkulten 
många idealbildande faktorer, som på ett 
alldeles direkt sätt tilltalar den unge. 
Där har vi själva tävlingsmomentet, som 
låter livet bli så ovanligt enkelt: att helt 
enkelt få glömma allt omkring sig och 
med hela uppmärksamheten och viljan 
riktad på en enda punkt rusa mot målet. 
Där finns kamratskapet och lagandan. 
Också där gäller det, om än i en annan 
mening, att glömma sig själv och göra sin 
insats för laget, för kamraterna. Där har 
vi känslan för rent spel. Ingen kan bli 
en verklig idrottsman, som åsidosätter 
denna regel. Där har vi också alla idrotts
mäns absoluta likställighet. Samma reg
ler gäller för alla. Övertramp är över
tramp, vare sig den som trampar över 
plankan i sitt arbete bär blåställ eller en 
fin kostym med slips och manschetter. 
Hur har icke idrotten lärt vår ungdom att 
på idrottsplatserna mötas som människor 
och kamrater, där den ene icke genom 
födsel eller samhällsställning är förmer 
än den andre. Där har vi också själva trä
ningen: den glada vilja att arbeta och för
saka för att nå ett mål. Ett otal ideal
bildande faktorer ryms inom idrotten.

Men frågan om idrott och ideal är icke 
uttömd med detta. Vi måste gå ett steg 
vidare. Det räcker måhända inte med att 
idrotten själv får bli ett ideal. Vi måste 
fråga: har idrotten själv något ideal?
Måste icke idrotten själv som verksamhet 
och rörelse peka ut över sig själv mot ett 
ideal, som ligger över den? Ty det kan 
väl i alla fall icke räcka med att alla dessa 
idealbildande faktorer brukas enbart för 
att sänka ett rekord med 1/10 sekund.

Alla inom yrket
förekom m ande arbeten utföras 
Verkstad i Godtemplarhuset

Målarmästaren A k se l E. Roseen
Verkstaden Tel. 265, Bostaden Tel. 253

anslutning till Fryksåsloppet.

Tänk dig idrottsmannen, som vid 30 års 
ålder kan blicka tillbaka på ett svenskt 
rekord, som så småningom skall putsas av 
en annan. Om han då kan säga till sig 
själv: ”Denna 1/10 sekund varmed jag 
sänkte rekordet är det enda resultat av 
min idrottsgärning, f. ö. har jag av idrot
ten icke fått någonting” , då är väl detta 
i själva verket en dom över idrotten. Ty 
denna måste väl just genom att den utö
vas hjälpa idrottsmannen på vägen fram 
genom livet, till att bli en bättre, starkare 
och mera fullödig människa. Och detta 
blir man icke enbart genom att få en väl- 
tränad kropp. En idrott, som enbart blir 
nerv- och muskelträning, förvandlas lätt 
till idrottsidioti.

Hur nära de idealbildande momenten i 
idrotten höra samman med strävan efter 
ett verkligt människo- och livsideal är 
lätt att påvisa genom en hänvisning till en 
biblisk gestalt: aposteln Paulus. Du tyc
ker kanske det är underligt att efter det
ta idrottsprat direkt dyka in i bibelns 
värld. Men sanningen är, att när Paulus 
för sin tid skall levandegöra livsidealet, 
så hämtar han med förkärlek bilder från 
sin tids idrottsplatser. Han talar om se
gerkrans och segerlön, om viljan till trä
ningens försakelse och ädel tävlan, om 
löpandet mot målet, då ingenting får 
komma emellan, avvända uppmärksamhe
ten och äventyra segern.

Men här gäller det icke längre idrotten. 
Här gäller det livet. Här lyfts bilderna 
ut ur sitt direkt idrottsliga sammanhang, 
här får de dana bilden av ett samman
hang, där vi alla står inställda, där vi alla 
arbetar, kämpar och lider för att komma 
till klarhet om vårt liv, dess mål och me
ning, där vi alla måste framåt för att bli 
verkliga levande människor, eller stag
nera och bryta loppet för att bli robotar, 
stelnade mumier, vrångbilder av släktet 
människa. Så behöver själva idrotten ock
så sitt ideal, en levande verklighet som 
den kan leda oss fram till, lyfta oss upp 
till. Och när Paulus skulle nämna den 
verkligheten, svävade han icke på målet. 
Ett ville han veta av, en enda ville han 
visa hän till som varje människas yttersta 
mål och ideal: honom som vi kalla värl
dens Frälsare.

Snart förvissnar segerkransen,
Lämnande åt ålderns dar
Äran, bragden, tävlingsglansen
Blott som bleknat minne kvar.
Segerkransen, som förbliver,
Herren Krist allena giver.

I S E G E R S  Skoaffär
får N i kvalitetsvaror 
till lå g a  priser. 
Kupongiria halvsulor

O rsa, Tel. 2 3 2
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ORSA SKOLTIDNING.

Ur

P R O L O G
vid idrottshögtid i anslutning till 

Fryksåsloppet.

Ungdom av Sverige, vi samlats idag 
till kamp i fredliga lekar, 
i skogar där yxornas hugg och slag 
som frihetens klockklang ekar.
Din kraftiga arm och Din vilja av stål, 
Du ville idag se belönas 
i hedersam kamp mot ett hägrande mål, 
där e n blott med seger skall krönas.

Uti de milsvida skogarnas djup, 
trotsigt Du bergen betvingar, 
där uti tvära och farliga stup 
Dig osynlig hand bevingar.
Blott e n är tanken, där manlig och djärv 
Du pressar Din kraft i det sista, 
att lämna Din strid, som ett ärofyllt värv, 
om segern Du ock skulle mista.

Ungdom av Sverige, Ditt fädernesland 
är ännu frihetens boning, 
famna i kärlek Ditt hav och din strand, 
hemland för fred och försoning.
Fädernas kyrka och fädernejord 
Du evigt Din trohet skall svära, 
och intill Din död skall i tanke och ord 
det arvet med heder Du bära:

Lev för det landet och bed för dess väl, 
tro på dess styrka i strider,
Du är dess folk och Du är dess själ 
idag och i kommande tider.
För framtida segrar i fädernas spår 
med kärlek till fädernas lära 
för evigt i storhet och ära.
Du skapar den grund där Sverige består

. CEC Ll un.d

Orsa skolors  
skidtävling.

Orsa skolors idrottsförening höll i år sin 
stora skidtävling i Slättbergs folkskola. I 
tävlingen deltogo 119 barn från 17 olika lä- 
raravdelningar. Klasserna 5 och 6 åkte 2,5 
km. och klasserna 3 och 4 åkte en 2 km:s ba
na. Tävlingen gynnades av ett strålande vin
terväder och gav följande resultat:

Klass 5 och G, gossar:
1. Sven Laggar, Slättberg, 12.56.
2. Bertil Snitt, Torrvål, 13.18.
3. Erik Andersson, Slättberg, 13.25.
4. Sven-Erik Talu, Stackmora, 13.45.
5. Tore Liljendahl, Torrvål, 13.51.

Klass 5 och 6, flickor:
1. Ingegerd Andersson, Slättberg, 14.51.
2. Birgit Persson, Kyrkbyn 5, 15.24.
3. Sandra Hansson, Hansjö 6, 15.30.
4. Gertrud Wik, Torrvål, 15.35.
5. Mary Öhrn, Stackmora, 15.44.

Lagpris:
1. Slättberg 1.12.51.
2. Stackmora 1.15.24.
3. Hansjö 6 1.15.48.
4. Torrvål 1.16.55.
5. Hansjö 5 1.18.31.

Klass 3 och 4, gossar:
1. Per-Olof Persson, Kyrkbyn, 10.59.
2. Lars Bengts, Stackmora, 11.08.
3. Bengt Trygg, Stenberg, 11.09.
4. Karl-Erik Hansson, Stackmora, 11.10.
5. Lennart Gisslar, Stenberg, 11.11.

Klass 3 och 4, flickor:
1. Ann-Britt Wik, Kårgärde, 13.20.
2. Ann-Marie Nylén, Kyrkbyn 4, 13.36.
3. Margot Fallgren, Kårgärde, 13.41.
4. Inga-Britta Forsberg, Torrvål, 13.41,5.
5. Siv Andersson, Hansjö 4, 13.59.

Lagpris:
1. Kyrkbyn 4 1.03.56.
2. Stackmora 1.04.06.
3. Stenberg 1.04.15.
4. Kyrkbyn 3 1.05.18.
5. Kårgärde 1.06.03.

Trevliga och praktiska varor, bra prislägen.

»

Herr- & Gosskostymer, Golf
byxor, Trenchcoats, Slipover, 
Golvstrumpor, Sp o rtm ö sso r, 
Skjortor och Slipsar. Tröjor.

Kappor, Ulstrar, Regnkappor, 
Handskar och Vantar. Kappty
ger, Klänningstyger, Handväs
kor, Paraplyer m. m.

Emma Olsson, tel. 125, Orsa

I samband med skidtävlingen höll Skol- 
idrottsföreningen sammanträde under folk
skollärare P. Rudfeldts ordförandeskap. Där
vid beslöts, att de gamla vandringsprisen nu 
får stanna i den klass, som erövrat dem 
minst 2 gånger. Till nya vandringspriser 
skulle ett antal nya tavlor inköpas. Dess
utom beslöt man höja medlemsavgiften för 
lärare från 50 öre till 1 kr.

A. KO CKS
R A K - & 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 1
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ORSA SKOLTIDNING

FRÅN SKOLBÄNKEN
V alborgsmässoafton.

I byn Svartbäck fanns det åtta gårdar.
I en av gårdarna bodde en pojke, som hette 

Sven, och som var son till en änka.
Det närmade sig valborgsmässoafton. Poj

karna i byn började samla till en kase. Men 
Sven måste stanna hemma och hjälpa sin 
mamma.

En dag kom en rik herre till byn. Han åkte 
i stor vagn, dragen av fyra hästar. Det '/ar 
ett förfärligt biåsväder den dagen, och innan 
man visste ordet av hade hatten blåst av 
mannen. Sven, som var en påpasslig pojke, 
sprang efter hatten, som rullade på vägen. 
Han fick tag i den och sprang tillbaka med 
den till den väntande herrn. För sin på-

i
passlighet fick Sven tio kronor. För fem 
kronor skulle han köpa raketer, och resten 
skulle han sätta in på sparbanken. Därefter 
frågade den rike herrn var Sven bodde, och 
då talade Sven om det. Sven gick sedan 
hem.

På kvällen, när Sven låg i sängen och 
skulle till att somna, hörde han, att det knac
kade, och in steg den rika herrn. Sven hörde, 
hur hans mamma och farbrodern talade med 
varandra. Men så somnade Sven. På mor
gonen, när Sven vaknade, talade hans mam
ma om för honom, att han skulle få vara 
ledig från arbetet hela dagen. Då gick han 
bort och köpte fyrverkeripjäser, och så roligt 
hade Sven aldrig haft.

Bengt Göransson. Klass 5.

Ett besök på Skansen.
När vi var till Stockholm sist, skulle vi 

gå till Skansen. Vi gick först till aporna. 
Där såg vi en apa, som hade fått en kam. 
Så skulle hon kamma sig. Då kom en liten 
apunge förbi. Men då var hon kvick att 
ta fast ungen. Så började hon att kamma 
den på benen och armarna. Då vart ungen 
rädd och började skrika, men då fick han 
stryk av henne.

Sen gick vi till isbjörnarna. Där var det 
två isbjörnar som slogs. De knuffade var
andra ned i vattnet. Och så höllo de varan
dra nere i vattnet. Det var alldeles som om 
de tävlade vem som kunde vara i vattnet 
längst.

Bengt Ringnér. Klass 4

finnes hos

Å B E R G S
S la k te r i A.-B., O rsa

Till förra numret fick vi så många 
annonser, att vi inte fick plats med 
mer än en del av de uppsatser vi hade 
tänkt oss från början. De kommer nu 
i detta nummer i stället. Det är där
för Ni inte fått skicka in några upp
satser till den här tidningen. Vi ha 
fyllt hela barnavdelningen med bi
drag, som blivit över tidigare. Och 
därför finns det också en hel del ju l
uppsatser med, trots att det här skulle 
vara ett påsknummer.

Till nästa nummer, som skall kom
ma ut i maj, hoppas vi, att Ni skic
kar in många teckningar och uppsat
ser som vanligt, för nu är lådan all
deles tom.

Björnspåren.
En dag skulle mamma, pappa, min farbror, 

faster och jag bort och plocka hjortron. Vi 
cyklade 5 kilometer, sen gick vi opp på ett 
berg, som det hade brunnit på en gång i 
tiden. Berget var alldeles kalt, det växte 
bara ljung på det. Sen kom vi till en myr, 
som det var litet hjortron på. Så gick pappa 
ner i ett uttorkat dike, som det var bara 
mossa i. ”Kom får ni se” , ropade pappa, ”fär
ska björnspår!” Mamma och jag skyndade 
dit. Då fick vi se märken efter klor och en 
fot. Vi gick opp på myren igen. Då såg vi 
spår efter en älg, som hade gått på myren. 
Vi gick runt berget. Inte hittade vi några 
mer bär för det. Då gick vi hem. Nästa dag 
hade både mamma och jag ont i benen.

Marianne Andersson. Klass 4.

Skolryggsäckar
2 :2 5 -2 :7 5

Skolväskor 4:25 —7:25 
Portföljer 7 :5 0 -8 :2 5

Koop. fören. Ovan Siljan
Specialavd.

Om katten och hunden.

En dag kom en hund gående på vägen. 
Då kom en katt springande efter hunden. 
Katten jamade, men hunden hörde det inte. 
När de hade gått en bit, vände hunden på 
huvudet och fick se katten komma efter ho
nom. Då blev han arg och vände om. Men 
katten gick emot hunden. När de var all
deles närma varandra, tog katten ett skutt 
och hoppade upp på hundens rygg och bör
jade klösa honom. Hunden försökte göra 
motstånd, men det gick inte. Då började 
hunden skälla. Men det hjälpte inte. Då 
försökte han bitas. Det såg katten. Då hop
pade katten ner. Sen sprang katten så fort, 
att när hunden vände sig om, var katten 
borta. Då vände hunden om och gick sin 
väg.

Lars Sundin. Klass 2.

En trevlig resa.
En dag sade läraren, att vi skulle på ut

flykt nästa dag. Vi blev väldigt glada, förstås. 
Vi fick välja, vart vi skulle fara. Så kom vi 
överens om, att vi skulle fara till Mora.

Nästa morgon var det fint väder. När det 
ringde i skolan, for vi.

Då vi kom ner till Mora, stannade vi först 
och tittade på en skola. Så gick vi fram till 
Gustav Wasastatyn. Vi gick också på ång
båtsbryggan, och där såg vi, hur en gädda 
slog i vassen.

Sen for vi till källaren, där Gustav Wasa 
gömde sig, då danskarna förföljde honom. 
Där var så intressant. Alla Sveriges lan- 
skaps vapen var fästade runt huset. Vi 
gick runt om och tittade på dem. Vi gick 
också in i huset. Där var det tre stora tavlor, 
som var nästan lika stora som väggen. Den 
ena föreställde Ornässtugan, den andra en 
tavla av Sälens by och den tredje Tomt Mar
git och Gustav Wasa. Han håller på att krypa 
ned i källaren och Tomt Margit har brygg
karet till hands för att ställa det över källar- 
luckan. Danska ryttare syns utanför.

Sen for vi till Zornmuseet. Där var det så 
mycket tavlor och gamla saker. Jag köpte 
två kort, ett på Zorn och ett på hans mamma.

När vi for hem, började det regna. Då vi 
kom till Risa, gick vi in i ett garage. Då det 
hade slutat regna, åkte vi hem.

Edit Byrén. Klass 5.

Nya Damfriseringen
Äkta oljor, förstklassiga apparater 

-  garanti för bästa resultat.

Qeiefori 453
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Resan till Furuvik och Gävle. Leka skolkök.

ORSA SKOLTIDNING.

Lars’ jul.

Det var dagarna före jul, och Lars hade 
inga pengar att köpa julklappar för åt far, 
mor och syskonen. Han hade fått en tia av 
far att köpa julklappar för, men den hade 
han var dag gått till handelsboden och köpt 
karameller för. Han visste inte, hur han 
skulle göra nu, när mor, syskonen och han 
skulle till staden och köpa julklappar. När 
de kommit till staden, så frågade mor Lars, 
vad han skulle köpa åt far och syskonen. 
Lars blev alldeles röd i ansiktet. Slutligen 
sade han: ”Jag vet inte” . ”Nu går vi åt var 
sitt håll och köper julklappar! Vi samlas vid 
4-bussen”, sade mor, och så gick hon. När 
bussen kom, kom mor och syskonen. De hade 
mycket paket. Lars stod bara och tittade. 
”Var har du dina julklappar då?” sade mor. 
”Jag vet inte alls vad jag ska köpa”, sade 
Lars. Och så for de hem. När de kommit 
hem, sade mor åt Lars: ”Gå till handelsbo
den och köp en liten sprattelgubbe åt lilla 
Erik, en docka åt Anita, åt far en rakborste 
och åt mig vad du vill! Du har väl pengar?” 
—' ”Nej”, sa Lars. ”Var har du tian då, som 
du fick av far?” sa’ mor. ”Den har jag köpt 
karameller för”, sa Lars och började gråta. 
”Då får du inga julklappar heller” sade mor. 
Så gick det också. När julaftonen kom, fick 
de andra sina julklappar, men Lars fick inga, 
för han hade köpt karameller för sin slant, 
som han fått av far att köpa julklappar för.

Stig Nyström. Klass 6.

Räven och ekorren.

Det är vackert väder ute. Och det 
är kväll, och solen går ner. Ekorren sover 
i sitt bo. Då kommer räven och tänker ta 
lilla ekorren. Men då vaknar han. Och när 
räven såg det, blev han så rädd. Jag tycker 
om ekorrar, för de är så söta. Den lilla 
ekorren är ljusbrun. Han har bruna ögon 
också. Och så en lång luden svans. Han 
har långa hår på öronen. Räven har röd
brun päls, och mörkbruna ögon. Och en lång 
svans. Räven smög sig sen hem till sitt bo.

Margareta Jackson. Klass 2.

Onsdagen den 18 augusti skulle vi resa till 
Furuvik. Klockan fem minuter över fem 
samlades vi allesammans nere på vägen. Så 
kom chaufförerna och hämtade oss. Efter en 
halvtimme eller så var vi i Orsa. Och så 
steg vi på tåget. Efter fem timmars resa steg 
vi av vid Furuviks station. När vi betalat 
inträde, gick vi och lämnade in våra väskor 
i en garderob. Sedan gick vi och såg på dju
ren. Först såg vi på björnungarna, uttern, 
aporna, marsvinen, illern, tvättbjörnen, ping- 
vinerna, elefanten, getterna, fåren, laman, 
himalajagetterna, får med man, kronhjorten, 
älgen, rådjuren, svanarna, björnarna, berg
uven, renarna, vildsvinen samt piggsvinen. 
Därefter gick vi till barnteatern. Där var det 
så mycket barn, som uppträdde. Och så gick 
vi till en badstrand och vilade oss. När vi 
vilat en stund, gick vi på teater-cirkus. Där 
uppträdde bland annat en akrobat-trupp. Ele
fanten kom också in och gjorde alla möjliga 
konster. Jag tyckte det var både roligt och 
intressant. Och så gick vi till stationen och 
satte oss på tåget. Efter en halvtimme stan
nade tåget vid Gävle station. Då steg vi av 
tåget och tog spårvagn till vandrarhemmet. 
När vi kom fram till vandrarhemmet, gick vi 
till våra rum och lade oss. Följande dag reg
nade det. Klockan 9 kom lärarinnan och häm-

teckning: På badstranden av 
Birgit Hellström, klass 8.

Birgitta, Berit och jag skulle leka skolkök. 
Jag var mamma, och de voro barn. Vi hade 
så roligt. Jag lade i matsäck åt dem, när de 
skulle gå till skolan. De fick lera och vatten 
till choklad, till smörgåsar fick de bark. Vi 
lekte, att de gjorde tobak, mandel och kött. 
Till det använde vi murken ved. Det var 
ingen, som rökte tobaken, fast jag tror, att 
den blev bra. När vi hade lekt en stund, blev 
jag så hungrig, så jag var tvungen att gå hem 
och äta. Det var godare att äta mammas mat 
än att äta i vårt skolkök.

Sonja Christiansson. Klass 2.

tade oss. Sedan gick vi och såg oss omkring 
i Gävle, bland annat såg vi på slottet, Tempo 
och Konsum. Sedan steg vi på en spårvagn 
och for ut till Karskärs massafabrik. Då vi 
steg av spårvagnen fick vi sällskap med några 
militärer, som skulle samma väg. Efter en 
liten stund kom vi till en vaktstuga. Där gick 
vi in. Lärarinnan frågade, om vi kunde få 
komma in i fabriken. Då svarade vaktmäs
taren, att han måste fråga chefen först. Och 
så ringde han och frågade. När han ringt, 
sade han, att vi fick komma in i fabriken, 
och att en karl skulle komma och hämta oss. 
Efter en liten stund kom karlen, som skulle 
hämta oss. Han sade, att vi inte fick röra 
någonting, när vi kom in i fabriken. När vi 
kom in i fabriken, fick vi se hur de tillver
kade papper, terpentin, cellulosa och briket
ter. När vi sett på fabriken, gick vi till spår- 
vagnshållplatsen och for in till Gävle. När vi 
kommit tillbaka till Gävle, gick vi in på ett 
museum. Där fick vi se alla möjliga gamla 
vapen och verktyg. Efteråt tyckte jag, att 
det varit väldigt intressant. Sedan gick vi till
baka till vandrarhemmet. När vi kom till 
vandrarhemmet åt vi, och sedan blev vi bjud
na på choklad av vandrarhemsföreståndarin- 
nan. Då kom Norrlands-Postens redaktör och 
intervjuade oss. Sedan gick vi till stationen 
och satte oss på tåget. Efter fem timmars 
resa steg vi av i Orsa och satte oss i bilarna, 
som väntade på oss. Och efter ytterligare en 
halvtimme var vi hemma.

Sven-Olof Fransson. Klass 3.

y iy i f H e  herrar med portfölj!
På förekommen anledning bedes ärade 
kunder att först vända sig till oss då det 
gäller en förstor in g  eller färgläggning.

V _  !t .  r  j  ävem yusLtSee då Ni hos oss kan få ett förstk lassigt
arbete efter human taxa.

Tegmans Fotomagasin, Orsa
Telefon 93
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. O R S A  S K O L T I D N I N G

I tjänst hos tomten.
Olle och Sven skulle ut och ta en julgran. 

När de kommo in i skogen funno de en fin 
gran, som de sågade ned. Just som de skulle 
gå kom en tomte fram och frågade: ”Vill ni 
hjälpa mig att köra ut klappar på julafton, 
för mina pojkar måste ända till Stockholm 
med julklappar? Själv heter jag Tomte-Gös- 
ta.” Jodå, det ville Sven och Olle gärna. De 
skulle bara först hem och fråga sina föräldrar. 
”Om ni får, så kan ni komma till den stora 
lönnen i korsvägen klockan 6”, sade Tomte- 
Gösta. När pojkarna kommo hem, frågade 
de far och mor, och det fick de så gärna.

De kommo i god tid till lönnen, men Tomte- 
Gösta var före dem. Han knöt för ögonen 
på dem med två halsdukar och förde dem 
ner i lönnen. När de fingo ta av sig halsdu
karna, voro de i en grotta. På bordet stod 
en fotogenlampa och lyste. På ena väggen 
voro tre sängar fastsatta ovanpå varann, mitt 
emot stod en soffa full med julklappar, och 
vid spisen stod tomtemor och rörde i en gröt
gryta. ”Jag har köpt mig en El-kälke, som 
ni ska få köra” , sade Tomte-Gösta. ”Här är 
den.” Och han gick in, följd av Sven och 
Olle, i en kammare. Där stod en fin kälke 
med motor. Kälken hade också en släpvagn, 
som man skulle lägga julklapparna på. Sedan 
visade tomten, hur den skulle köras. När han 
visat färdigt, ropade tomtemor på dem, att 
gröten var klar. De gingo och åto, och grö
ten smakade väldigt gott, tyckte både Sven 
och Olle. Därefter fingo de sätta på sig tom
tekläder, en röd luva, gula strumpor, pjäxor 
med pinglor, blå byxor och en röd jacka. 
Därpå skulle de köra ut klapparna. Sven fick 
styra och Olle skötte om motorn.

De satte sig på kälken och tomten hissade 
opp den igenom en lucka i taket. Därefter 
satte de opp högsta fart. De skulle först till 
Fattig-Per. De smögo sig in i stugan och 
lade julklapparna där. Och många, många 
andra fick också julklappar, men många blevo 
också utan. Därefter foro de tillbaka till 
Tomte-Gösta, som stod utanför lönnen och 
tackade dem. De själva fick också en jul
klapp, som de skulle taga hem. När pojkarna 
kommo hem, talade de om vad de varit med 
om. Därpå öppnade Sven och Olle paketet, 
medan hela familjen stod och tittade på. De 
fann en stor ädelsten. Den kvällen stod gläd
jen högt i tak i den stugan.

Men Snål-Nicklas önskade, att han inte 
varit så snål under året, så hade också han 
fått julklappar.

Dagen därpå gingo Sven och Olle till den 
stora lönnen, men fann ingenting, som kunde 
tyda på, att det bodde tomtar under den. Men 
under det att de stodo där hörde de att det 
var några, som pratade under dem, men så 
blev det tyst. Därefter gingo pojkarna hem.

Bengt Göransson. Klass 5.

Nirsgårdens
''pensionat
Mot,  R u m

Rekommenderas! Telefon 447

När det var eld i tunnan.
När Bosses morfar hade träull, så körde 

han ner det till sjön, och så tuttade han eld 
på träullen. Så gick han in. Så gick vi ned 
till sjön. Där tog vi en tunna, som låg i 
sjön. Så rullade vi den till elden och kastade 
elden i tunnan. Men det ville bara slockna. 
Så sa jag, att vi skulle ta halm och lägga i 
tunnan. Då sprang Bosse efter mer halm. 
Så kom Folke springande. Så ropade jag. 
Bosse, spring! Bosse ropade. Nej han kom
mer inte. Men när Folke var nära Bosse, 
släppte Bosse halmen och sprang. Och Folke 
jaga Sören och mej.

Sune Borgström. Klass 2

En delikatess
för O r s a

Orsa Delikatessbröd

Rosa och Sessa.
Jag har två katter. De heta Rosa och 

Sessa. Rosa är tolv år och Sessa sex år. 
Rosa är mor åt Sessa. Den 13 maj 1936 blev 
Sessa född. Rosa fick tre ungar, en grå, en 
svart och en vit.

Nu skall jag berätta om Rosa och Sessa. 
Sessa kan sitta fint och öppna dörren, om den 
står litet på glänt. Om morgnarna kommer 
hon upp till mig i sängen och smeker och 
spinner, och jag tror, att det betyder god 
morgon, Gulli. Om söndagsmorgnarna så får 
hon ligga hos mig, tills jag stiger upp. När 
jag går till skolan, släpper jag in dem båda 
två. Klockan sju på morgonen är Rosa på 
dörren och river. Det är alldeles, som om 
en människa vore på dörren.

Rosa har lurat mig flera gånger. Om hon 
inte får komma in genom dörren, då går hon 
och river på fönstret. Om kvällarna kör 
mamma ut dem, men det vilja de bra ogärna. 
Då morra de och fräsa och äro så elaka. 
Sessa och Rosa äro osams varenda dag. Rosa 
morrar åt Sessa, men inte bryr sig Sessa om 
den saken. Ibland händer det, att Sessa eller 
Rosa komma hem med en liten fågelunge, 
som de tagit i en holk, men då får de stryk, 
så de inte göra om det. Mestadels så ta de 
råttor. Nyligen hade en orm bitit Rosa, så 
hon gick och haltade. Sessa har haft katt
sjuka en gång, men då köpte vi en ask tablet
ter, så hon blev bra. Och nu är hon pigg och 
kry.

Gulli Andersson. Klass 6

O

Arets modell
av FRAM-velocipeder nu i lager. 

Reservdelar och tillbehör.

Nya Järnhandeln, Orsa
Telefon 252
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ORSA SKOLTIDNING.

När jag var med pappa till skogen.

Under jullovet skulle pappa till skogen. 
Han frågade, om jag ville följa med. Det 
ville jag.

Det var en och en halv mil dit vi skulle. 
Stället hette Icksjö.

Det var måndag, när vi åkte. Tretton gra
der kallt var det den dagen, och det gick 
ganska tungt för hästen. Första tre kilome- 
rarna var det uppförsbacke. Det gick bra. 
När vi svängde av vägen till Icksjö, blev vä
gen jämnare. Morfar och jag hade tagit cyk
larna, för vi skulle bara vara där några da
gar. Det var flera timmmerbilar vi mötte. 
Vi fick gå långa bitar, för det var så kallt 
åt fotterna. Resan tog fyra timmar.

När vi kom fram, gjorde morfar opp eld 
och kokade kaffe. Sen åt vi. På kvällen 
följde jag med pappa till hästen för att ge 
den mat. När vi kom in igen, var jag så trött, 
att jag lade mig, och jag somnade på en gång.

På morgonen nästa dag vaknade jag, när 
klockan var fem. Då ruskade jag på pappa. 
Pappa och en annan karl, som kommit efter 
oss, gick till hästarna och gav dem mat.

Litet senare åkte vi till skogen. Jag följde 
med pappa för att se, hur det gick till. Där
borta i skogen tappade jag min kniv.

När vi varit hemma och ätit på middagen, 
stannade jag hemma hos morfar. På efter
middagen diskade jag porslinet åt dem. Sen 
hjälpte jag morfar att sätta in några fönster.

Nästa dag åkte vi hem.

Per-Olov Persson. Klass 4.

När jag var i Orsa.

Jag, Bengt och Uno reste tåg till Orsa. Vi 
följde lärarinnan, när hon for med barnen 
till doktorn. När de var hos doktorn, gick vi 
omkring i affärerna i Orsa. Se’n var vi till 
Frelins, och där hittade vi lärarinnan och 
barnen. Hon sa’, att om vi väntade en stund, 
skulle vi gå till Orsa spisbrödsfabrik. Där fick 
vi se, hur de gjorde spisbröd. Först rörde 
de en deg. Se’n fick degen jäsa i 2 % timme. 
När degen hade jäst, gick degen på en kedja 
till en kavel, som kavlade ut det till en lång 
remsa. Så gick degen vidare till en kavel, som 
naggade kakan. Och se’n till en, som delade 
det i kakor. När kakorna kommo fram, flyt
tade en karl kakorna till vagnar, som de sköt 
in i ett jäsrum. På andra sidan flyttade en 
karl dem på löpande band. Nu skulle de 
gräddas. På andra sidan kommo de ut och 
då voro de gräddade. Och se’n var vi och 
tittade på hur de paketerade. Det gick åt 
3,500 kg. mjöl om dagen, och 95 kg. jäst. Se’n 
tackade vi och se’n gick vi till järnvägssta
tionen. Och se’n åkte vi hem.

Leif Karner. Klass 4.

Grankottekrig.

En gång skulle Tage Eld, Kurt Eld och 
Lars-John lägga en korkmatta på kåttaket. 
Just då skulle vi bort och speja. Då de höll 
på att dra på korkmattan på taken, så att 
det skulle bli tätare, ropade vi: ”Strid!” 
Lars och jag började kasta, allt vad vi för
mådde. Och vi prickade och bommade. Då 
hoppade alla tre ned och började springa ef
ter oss. Men de stannade, bara de sprungit 
ett stycke.

Sen gingo de tillbaka, och Tage och Lars- 
John klättrade upp i varsin gran, och Kurt 
gömde sig. Så fingo vi syn på dem i gra
narna, och så började jag kasta. Lars letade 
efter Kurt, men han hittade honom inte. Då 
prickade jag Lars-John. Men då kastade 
Tage Eld en bunt kottar. En kotte träffade 
mig i ögat, så att det började blöda litet i 
ögat. Striden upphörde, och Kurt låg gömd 
i kåtan med alldeles fullt med säckar över 
sig.

Tage Persson. Klass 4.

Kuddkrig.
En kväll var jag hos farmor. Birgitta och 

jag lekte att kuddarna var små barn. Gun
nar sade, att vi skulle lägga tillbaka dem på 
soffan. Birgitta lade dit fel kudde. Hon var 
så envis. Jag ville lägga dit den rätta, men 
då sa Birgitta, att hennes kudde skulle ligga 
ovanpå. Det blev krig. Gunnar slängde oss 
åt var sitt håll. Jag vet inte, om vi är vän
ner igen, men jag tror det.

Inga Eriksson. Klass 2.

Käcka Gossar -
lz0.cL.ci

Vårens och sommarens nyheter 
inkomna i stor sortering.

Konfirmation skostymer 
S p o rtk o sty m e r 

Ljusa Kavaj-kostymer
(ALadeuna, m-anistee acli fciecf-e-ti. cfåcLiSta. 

Lv&Llteati. S tlljiM cc m̂ acLeLLet’.

&  eU lanteaLLe-ecicLe.

Kom och prova hos

Aug. Larsson
M anufaktur - D am kappor - H errekipering O rsa, tel. 21
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OBSA SKOLTIDNING

En julsaga.

Det var en gång en pojke, som bodde med 
sin mor, far och sin lilla syster Harriet i ett 
litet hus vid en stor skog. Pojken hette Len
nart. En natt när far och mor och Harriet 
lågo och sovo, kunde inte Lennart sova. Han 
låg och tänkte på vad han skulle köpa för 
julklappar åt far, mor och Harriet. Hon hade 
önskat sig ett halsband. Det skulle vara ett 
med stora gula pärlor, som hon sett när hon 
följt mor in till staden. Men var skulle han 
få pengar?

Just som han låg och funderade, hörde han 
hur någon kom tassande över golvet. Len
nart reste sig upp i sängen och tittade sig 
omkring. Vad i all världen var det för ett 
litet kryp, som kom tassande där borta? Var 
det inte en tomte? Jo, det var det visst. 
Tomten kom nu fram till sängen och sade till 
Lennart: ”Har du lust att följa mig på en 
liten åktur? Jag har häst och släde här utan
för”. ”Javisst”, sade Lennart, och var kvick 
att springa upp ur sängen och göra sig i ord
ning. När han var färdig, följde han med 
tomten ut.

Där utanför stod en vit häst och en släde. 
Lennart och tomten stego i släden, och se’n 
frågade tomten vart Lennart ville fara. ”Jag 
vill helst fara till Leksakslandet” , sade Len
nart. Så bar det iväg. Över berg och dalar, 
över skogar och slätter och till sist över en 
stor sjö. På andra sidan sjön skymtade ett 
högt berg. Vid foten av berget stannade slä
den och Lennart och tomten stego ur. Tom
ten gick fram och bultade på en dörr i ber
get. En tomte kom och öppnade. Lennart 
och tomten gingo in.

Där inne vimlade det av tomtar. Somliga 
gjorde dockor, andra tryckte böcker, några 
andra gjorde kläder och andra gjorde flyg
maskiner och bilar. Lennart tyckte det var 
roligast att vara hos tomtarna, som gjorde 
flygmaskiner och bilar. Men vad var det som 
lyste så vackert där borta i alla möjliga fär
ger? Å, där var ju tillsammans med en hel 
del andra halsband, det där halsbandet som 
Harriet hade önskat sig. Han tänkte just be 
att få det, då tomten kom och sade, att nu 
skulle de fara hem, om de skulle hinna hem 
till morgonen. Lennart och tomten togo far
väl av tomtarna. Sedan körde de med rasan
de fart hem till Lennart. Lennart tackade 
tomten och sade farväl till honom.

Men när han berättade allt detta för mor 
och far och Harriet, så sade de, att han bara 
hade drömt. Men Lennart trodde i alla fall 
att det varit verklighet.

Ulla Back. Klass 5.

TECKNING: Resan till 
Stockholm.

Sagan om prinsessan och vallpojken.
Det var stor sorg och bedrövelse i slottet. 

Prinsessan hade försvunnit. Kungen var så 
bedrövad, så han lät kungöra, att den, som 
hittade prinsessan, skulle få henne och halva 
riket.

Det var många, som letade efter prinses
san. En fattig vallpojke letade också efter 
henne. När han gick i skogen, kom han fram 
till berget, där trollet bodde. Han knackade 
på berget. Då kom trollet ut. Vad vill du, 
röt trollet. Jag skulle fråga, om prinsessan 
är här, sade pojken. Ja, det är hon, och hon 
kommer aldrig här ifrån, sade trollet och 
skrattade. Det gör hon visst det, om jag be
friar henne, sade pojken. Han tog opp en 
spegel, som han hade i fickan, och satte en 
solkatt i ansiktet på trollet, så det sprack. 
Sen gick pojken in i berget efter prinsessan. 
Det blev stor glädje i slottet, när prinsessan 
kom hem. Och det blev ett ståtligt bröllop.

Margot Granlund. Klass 4.

UroaLt siort - urotdet UMtkof

Thor by, Orsa

Julaftonen i skogen.

Det var strax före jul. Per och Lars var 
två bröder, som bodde i en stad. De skulle 
ut i skogen och ta sig julgranar att sälja. De 
for tidigt på söndagsmorgonen. Det blev 
kväll, men pojkarna hittade ingen julgran. 
Då sade Lars: ”Vi far hem!” Pojkarna gick, 
men om en stund såg de, att de hade gått 
vilse. Medan de stodo där och pratade, kom 
de överens om, att de skulle gå rakt åt söder. 
När de hade gått en stund, såg de ett ljus 
bland träden. De gick dit och såg, att det var 
en liten stuga. Pojkarna gick in. Där inne 
såg de en gammal gubbe, som satt bredvid 
en öppen spis och rökte. ”Goddag!” sade gub
ben. ”Var kommer ni ifrån?” Pojkarna be
rättade, att de hade gått vilse. ”Ja, ni kan 
nog inte komma hem före jul, för det är lång 
väg till staden.” Pojkarna började gråta, men 
gubben sade: ”Gråt inte, pojkar, ni skall få 
ha det lika roligt här” . Per och Lars slutade 
gråta. De fick hjälpa gubben med allt möj
ligt. När det blev jul, så kokade gubben gröt, 
och pojkarna fick gå efter en julgran och klä 
den. På kvällen när de satt och åto gröt, 
knackade det på dörren, och in kom en jul
tomte. Han hade en stor säck på ryggen. Per 
fick ett par skidor, Lars fick en luftbössa, och 
gubben fick nya byxor. På nyårsaftonen följ
de gubben med pojkarna hem. Far och mor 
blev så glada, att de gräto, och pojkarna fick 
lov att berätta allt, som vad de hade varit 
med om.

Eric Jacobson. Klass 6.

Kvaliteisvadio
av märkena

Telefunken och Marconiphone

Radioreparationer

Hans Peterson, Orsa
Telefon 242
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ORSA SKOLTIDNING.

En metarhistoria.

En söndag for jag till Tore och frågade, om 
vi skulle fara ner till sjön och meta? Tore 
frågade sin mamma, och hon sade, att han 
inte skulle vara borta så länge. Vi började 
att ställa i ordning, plockade mask och 
gjorde metspöna klara. När vi hade ätit, 
for vi. Nere vid sjön, lossade vi våran båt 
och rodde ut. Vi foro till ett ställe, där det 
brukade finnas mycket fisk. Vi hade en 
lång stång med oss, och den stötte jag fast 
i bottnen, och band fast båten vid stången, 
så att den skulle ligga stilla. Vi satte mask 
på krokarna och kastade ut. När jag hade 
suttit och väntat i en minut, fick jag napp, 
och jag drog opp en stor gädda. Jag blev så 
glad, så jag hoppade i båten, men just då 
vaknade jag och ramlade ur sängen.

Erik Olov Hansson. Klass 4.

Föst snon.
Um sundåjn kåm föst snon. Do djick ik 

ajt ö to köldwattn ö add ajti snobölla. Dö 
dem add laj då litä, to i upp dem ö klemd 
ir dem wattn, ö do wart dem lajku ajsböllär. 
Men se djick i in ö to warmwattn, ö dö i 
add ajti snon, sö smålt ån. Men se wart e 
sö költ, sö ik djick in ö to litä til warmwattn 
ö add ajti mer sno. Föst wart e költ, ö se eld 
i o dem köldwattn ö se kastud i bört dem. 
Nästa dag djick ik börti skolån. Dö wi ad- 
dum jeti, vare micklun sö sad, um dem skuld 
em ö ta kälka, fär e wa ajsn i böckuma. Se 
for dem emot ö to kälka. Dö dem kåm mi 
kälka, åkt wi i jen böcka. Men nidi böckåm 
war e grus fråmmä. Men se wart e in. Dö 
wi skuldum far em to ik kälkan a Nisse, ö 
Eld Åndurs to Nisses cikul, fär tjäja add 
gendji sund.

Bengt Berg. Klass 3.

När jag metade.
Min far är montör. När jag var på kraft

station var jag och meta och fick så mycket 
fisk. Jag fick abborre och mört. Far brukar 
hjälpa mig att sätta på mask. Det är så ro
ligt att ha ihjäl fiskarna. Kurt brukar följa 
med mej. Så brukar jag gå in i kraftstation 
och titta på maskinerna.

Lars Lundell. Klass 1.

Landets ledande fabriker äro 
representerade genom oss.

En saga.

Det var en gång en flicka, som hette Lisa. 
Hon bodde i en liten stuga långt inne i en 
skog. Hennes far och mor voro döda.

En dag, när hon vaknade, skulle hon koka 
mat. Då såg hon att skafferiet var tomt. 
”Jag får väl gå ut och söka någon plats då” , 
tänkte hon. Hon gjorde i ordning ett knyte 
åt sig, och så gick hon. Först låste hon dör
ren ordentligt, och så stoppade hon nyckeln 
i fickan.

När hon gått en stund, hörde hon, att nå
got prasslade bakom henne. Hon vände sig 
om. Och då såg hon en liten tomte, som 
hade fastnat i ett busksnår. ”Hjälp mig lös, 
så ska jag sedan hjälpa dig, då du behöver 
min hjälp” , gnällde tomten. Lisa hjälpte ho
nom lös, och tomten sade: ”Ropa bara: Tomte 
kom! så kommer jag och hjälper dig” . Så var 
han försvunnen.

Lisa gick vidare, och till slut kom hon ut 
ut skogen. Hon gick landsvägen fram, och 
så gick hon till en herrgård. Där gick hon 
in. Frun i huset frågade vad hon ville. Lisa 
sade, att hon sökte plats. Då sade frun, att 
den, som skulle ha plats på gården, måste 
gissa två gåtor. Den, som kunde gissa båda 
gåtorna rätt, fick platsen. ”Jag ska försöka” , 
sade Lisa. ”Nå, kom in till mig i kväll då” , 
sade frun. På kvällen kom Lisa in. Frun 
sade: ”Här är första frågan: Hur många 
människor finns i staden här?” . Lisa vis
kade ”Tomte kom!” Tomten kom osynlig och

C Y K L A R
t'thcjt, r

K o l och v e d  
B i l t v ä t t

Orsa Cykel- & Biltjänst
Telefon 156

Fiskelycka.

En dag sa pappa, att vi skulle ut och fiska. 
Då sade han, att jag skulle gå och gräva 
mask, så vi kunde fiska. När jag hade letat 
mask, gick vi ner till sjön och tog båten och 
rodde ut. När vi hade kommit till stället, 
där vi skulle fiska, slängde jag ut reven. Om 
en stund, kände jag, att det röck till i reven. 
Då drog jag upp, och det var en abborre. 
Sen satte jag på en ny mask. När jag hade 
satt på masken, så hoppade en fisk.

”Den där ska jag ha” , sa jag åt pappa, och 
när jag hade slängt ut, så fick jag den strax, 
och det var en mört. När pappa såg, att jag 
hade fått en abborre och en mört, sa han, 
att han inte ville fiska mer. ”Jo, vi ska visst 
fiska mer. Kanske vi kan få en till fisk”, sa 
jag. Men sen fick vi inte någon mer fisk. 
Då for vi hem, och när vi kom hem, rensade 
jag fiskarna. Nästa dag fick jag äta upp dem. 
Det var så gott.

Ingemar Larsson, klass 3.

Min födelsedag.
På lördagen fyllde jag 8 år. Jag bjöd mina 

skolkamrater. Och min bror förstås. Min bror 
heter Sven-Ragnar. Redan på morgonen kom 
mamma och Alice och Sven-Ragnar opp på 
hallen med brickan. Där var det choklad med 
vispgrädde och ljus. Jag fick två spargrisar. 
En var så tjock. Men en var ganska mager. 
Den tjocka fick jag av Alice. Och den som 
var ganska mager fick jag av mamma. När 
pappa kom hem, så fick jag ritpapper av ho
nom. Jag fick tre kronor. Och se’n fick jag 
bokmärken. Vi lekte aspelöv och lindelöv. 
Och spargrisarna hade jag på bordet. Jag fick 
en psalmbok. Den var jag kärast i.

Siv Magnusson. Klass 2.

talade om det för henne, och hon sade: ”Åtta 
tusen nio hundra sjuttiofem” . ”Rätt” , sade 
frun. ”Nu kommer nästa fråga. Hur många 
tjänare finns här på gården?” Även då ta
lade tomten om det för Lisa, och hon sva
rade: ”Sexton” . ”Du är duktig”, sade frun, 
och du får platsen” . Lisa blev mycket duk
tig i sitt arbete.

Ulla Back. Klass 4.

V G ^ i S a l e  n

blottar obarmhärtigt skavankerna på Edra tapeter. 
-  Ni behöver säkert göra om ett eller annat rum 
nu till helgerna och det skall bli oss ett nöje få visa 
vår kollektion, som i år är omsorgsfullare vald och 
rikhaltigare än någonsin.

-  v L ä e v n c i a fo -e cLn clt!C i.cLe  —

O R S A  F Ä R G H A N D E L
Telefon 340 — Y. Ferneman Telefon 340
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ORSA SKOLTIDNING

TECKNING: Åke och jag åker skridsko av 
Bo Helin, klass 2.

Lisa i Tomtebacken.

Det var en gång en flicka, som bodde med 
sin bror och mor i ett litet torp. Och snart 
var det julafton. Tror du, att de fick några 
julklappar? Nej, det fick de inte! Men vänta 
ska du få höra! Det var natt, och Lisa kunde 
alls inte somna. Hon låg och tittade opp mot 
himlen. Hennes bror låg i en annan säng 
bredvid henne.

Då tyckte hon, att det var något som skra
pade på fönsterbrädet. När hon tittade ut, 
fick hon se en liten tomtegubbe, som satt och 
log mot henne. Han sade: ”Jag har kommit 
hit för att fråga dig, om du ville åka med 
mig till mitt hus?” Jo, det ville Lisa så 
gärna. Och så hoppade hon ur sängen och 
klädde på sig. Se’n klev hon ut och satte sig 
i en vagn. Och det bar av.

Snart var de framme. Inne i tomtestugan 
blev hon vänligt mottagen av både tomtefar 
och tomtemor. Där inne var det så hemtrev
ligt. Tomtefar bad henne sitta. Sedan fick 
hon mat att äta. Och tänk, vad det var gott! 
Men snart började det bli ljust, och hon 
skulle fara hem. Men innan hon for hem, 
fick hon en present. Det var en liten pung. 
Och om hon behövde pengar, fick hon bara 
skaka på den, så ramlade pengar ur den.

När julaftonen var inne hade Lisa samlat 
ihop julklappar i en säck och satt ut den i 
farstun. Plötsligt knackade det på dörren och 
en liten tomtegubbe kom in. Han var precis 
lik den tomten, som Lisa sett. Och det var 
han också. Mor och Lisas bror blev så häpna, 
men Lisa satt och skrattade. Och så berät
tade hon hela historien. Pungen visade hon 
också. Tomten bad dem följa med honom 
hem och fira julaftonen, och han sa, att de 
skulle få göra det var julafton, om de ville. 
Det ville de naturligtvis, och sedan levde de 
i lycka till livets slut.

Marta Dahlén. Klass 4.

n-ua.

I . .  1 Ili tiardinerna
W  ,? iv f till Påsk finner N i

r f l p
säkert hos

Carl A. Pettersson, Orsa

Mitt hem.
Jag bor i närheten av Orsa brödfabrik på 

andra sidan järnvägsövergången. Det är ett 
hus mittemot. Ifrån balkongen ser jag ut på 
byn.

Huset är byggt för länge sen. Det är ett 
stort rött hus. Vi har två rum och kök. Det 
är stora rum och ett stort kök. Vi har ljusa 
tapeter i rummen.

Min pappa är bagare och arbetar i Orsa 
brödfabrik. Mamma är sömmerska. Jag har 
tre syskon. De heta Rolf, Åsa och Britta.

På kvällarna, när småsyskonen har lagt 
sig, sitter jag och mamma vid radion och syr 
eller stickar, och pappa läser.

När jag var på sjukhuset, längtade jag 
hem. Hemmet är den bästa plats man kan 
få. Det är så synd om dem, som är utan 
hem och kanske utan mamma och pappa 
också.

Margot Granlund. Klass 4.

Trolljakten.
Det var en gång för länge se’n ett troll, 

som hette Stortruls, som var ute på jakt efter 
en björn. Men Stortruls hade ingen bössa. 
I stället skulle han döda björnen med sin 
stora fot. Den dagen fick han ingen björn. 
Nästa dag, när han var ute på jakt, fick han 
syn på en björn. Då han skulle trampa till, 
small ett skott, och björnen föll död till mar
ken. Det hade varit en jägare som skjutit 
björnen. Stortruls högg tag i ena bakbenet 
på björnen och började springa. Men jäga
ren var kvick; laddade om igen. Han tog 
sikte på handen och sköt. Och han träffade. 
Trollet började skrika, så att det hördes på 
flera mils omkrets. Stortruls familj kom ut
rusande ur grottan. Även jägarens vänner 
kom. Det blev ett våldsamt krig. Slutligen 
lyckades jägarens vänner skjuta alla troll. 
Och nu behöver byn, där jägaren bodde, ald
rig vara rädd för troll mer.

Ingemar Borbos. Klass 4.

Blåkläder
God kvalité
Hängselbyxa 7:90, Mid- 
jebyxa 6:65, Blus 5:60.

Damstrumpor
inkomna i stor sortering 
bl. a.: Silke-linne fr. 1:55, 
2:45, 4:35, 4:95.

Herr- o. Damunderkläder i god sort.

( J. i i j i < y t a i s l d e i c - r t . t i <■ n c r  /.v l . a m n a

Kvalitetsvaror till låga priser!

Centralboden

TECKNING: Snölyktan av 
Monica Åslund, klass 2.

Eriks äventyr.

Erik var åtta år. Han var mycket förtjust 
i flygmaskiner.

Det var en dag i mars månad. Erik hade 
sett ett jaktplan, som vid övning hade gjort 
ett låganfall mot deras hus. Då kom hans 
flyglust fram på allvar. Han gick in och tog 
mammas och pappas paraplyer. Nu skulle 
han hoppa i fallskärm. Han gick upp på 
övre våningen och gick ut på balkongen. 
Nedanför den gick en gångstig, som det kom 
en vallpiga med några kor på. Men dessa 
såg inte Erik. Nu skulle han hoppa. Han 
hoppade och föll ned på ryggen på en ko. 
Hon blev rädd och sprang allt vad hon or
kade. Erik ramlade av och fick ett styggt 
skrubbsår på ena benet. Vallpigan hade un
der tiden tjudrat de andra korna och var 
på väg in till Eriks far. När Eriks far fick 
veta, vad som hänt, skickades Erik genast till 
doktorn. Där blev han vårdad tills såret var 
läkt.

Därefter skulle Erik och hans kamrat Hans 
bygga en koja på några grova grenar i ett 
träd bredvid landsvägen. När kojan var fär
dig, gjorde de en repstege att klättra upp 
på. En dag, när han skulle gå ned, tappade 
han taget och ramlade ned i ett hölass. 
Just då kom en bil, och hästen, som drog hö
lasset, blev skrämd och började skena. Erik 
vågade inte hoppa av utan måste följa med. 
Till sist kunde dock körkarlen lugna hästen, 
och Erik fick gå av. Nu fick han gå ända 
hem, för hästen hade skenat ett par kilome
ter. Under vägen tänkte Erik på, vad han 
skulle säga, när han kom hem så sent. För 
det hade blivit kväll, och klockan var halv 
nio. Jo han skulle säga, att han hade gått ett 
ärende åt handelsmannen. Men när Erik kom 
hem och sade det, hade Hans redan varit där 
och talat om, hur det gått med honom, men 
det visste ju inte Erik. Han fick smörj, för 
han ljög, och sedan aktade han sig för att 
ljuga.

Stig Christiansson. Klass 4.

”töiUigf ur blir dyrl ur
om reparationerna bli m ånga. Köp först 

som sist ett fullgott ur, det blir 
b illigast i längden.

Vänd Eder till fackmannen! 

Köp uret hos

Urmakare Qusi. tfeigesan
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ORSA SKOLTIDNING.

Radio, Grammofoner, Skivor
Skriv- och Räknemaskiner på fördelaktiga villkor. 
Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel- & Sportafiär, tel. 281
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

Vulkanisering av cykeldäck.

S k o d o n
för alla väder och årstider. 

Största sortering hos

AB. Orsa Skomagasin
Orsa Tel. 37

Påskpristävling.
Nu ska Ni få en liten tävlingsupp- 

gift att grubbla på över påsklovet. 
Det var så många av Er, som skickade 
in lösningar till julpristävlingen, så 
det finns visst intresse för litet hu
vudbry.

Den här gången ska Ni få en del 
frågor att svara på. (Vi har förresten 
”lånat” en del av frågorna från Boll
näs Skoltidning.) Du behöver inte 
kunna klara alla för att skicka in. 
Glöm inte att numrera svaren lika 
som frågorna!

De fem bästa få pris. Finns flera, 
som fått lika bra resultat, verkställes 
lottning. Första pris blir 10 kronor 
kontant, andra och tredje blir trev
liga böcker och de övriga få Skoltid
ningen gratis under år 1944.

Svaren skall vara insända till Orsa 
Skoltidning, Orsa, senast den 15 april 
1944. Lycka till!

Och här har Du frågorna:
1. Fiskar man böckling i sötvatten 

eller saltvatten?
2. Skiffer, kalk- och sandsten finns 

i flera berg på slätten. Vilket 
svenskt landskap?

3. Artur Hazelius grundade ett fri- 
luftsmuséum 1891. Vad heter 
det?

4. Klädda i hembygdens dräkter 
rodde man i kyrkbåten över sjön. 
Vilken sjö kunde det vara?

5. Vilka bin i bisamhället sakna 
gadd?

6. Efter vem har Peterskyrkan fått 
sitt namn?

7. Vilken sydsvensk sjö har bildats 
genom förkastning och är 120 m 
djup?

Mamma.

Mamma är så snäll, 
så jag får aldrig smäll.
Hon är inte lat, 
när hon får laga mat.
Och hon är så klok, 
aldrig något gör på tok.

Stig Olsscn. Klass 4.

Min skatt.
Jag har en liten katt, 
det är min högsta skatt.
Min katt hon heter Sessa, 
och liknar en prinsessa,
Hon äter korv så gott, så gott, 
men snask hon tycker ej är gott. 

Marianne Andersson. Klass 4.

En vårdikt.

Nu börjar löven spricka ut, 
och vintern den är slut, 
snart blir det grönt på backen, 
och torrt det blir på trappen, 
och dikten den är sann, 
men mer jag inte kan.

Britta Larsson. Klass 4.

Vår kung.
Vår konung är 85 år 
och är nästan utan hår.
I somras då var han glad, 
när han fick ta sig ett bad.
Och tennis det gillar han, 
i det är han första man.

Tore Johansson. Klass 4.

8. Baltzar von Plåten vilar ”vid de 
vågor själv han diktat” . Vilket 
vatten menar skalden?

9. Av kraftig ras är ”Belgiska häs
ten”. Vad kallas rasen i Sverige?

10. Vilken svensk regent blev kallad 
”kung Byxlös” ?

Min skatunge.
En dag i somras såg jag två skatungar 

hemma uppe i körsbärsträdet. Jag skulle 
försöka fånga dem, jag tog en ”roreda” och 
petade ner dem. En av dem flög upp i 
körsbärsträdet igen, och den andra sprang 
under ladan. Jag sprang efter skatungen, 
som kröp under ladan, och där fick jag i 
honom. Sedan hade jag honom i en bur. 
Jag gav honom vatten, gröt och havre. 
När det blev morgon, var alla skatorna 
omkring buren. En dag släppte jag ut skat
ungen. Jag hade honom fyra dagar.

Lennart Gisslar. Klass 3.

När vi hade övernattning.
Jag är med i scouterna. En lördag for vi 

till ett ställe, som hette Hornbusen. Vi voro 
så många pojkar, så vår patrull, Ekorren, 
fick ligga i en stuga på Gäsmyren.

När det var kväll, stekte vi blodpudding. 
Sen gick vi och Ilade oss. Vi var sex stycken 
i den stugan. Snart somnade vi alla. I tolv
tiden fick vi höra ett buller oppe på vinden, 
det blev värre och värre. Då gick en pojke 
ut i farstun, men han såg ingen. När vi ha
de lagt oss igen, bullrade det igen. Då tog 
en pojke en lampa och gick oppför trappan 
men såg ändå ingen. Ett, tu, tre kom tre 
pojkar nedrusande utför vindstrappan. Det 
var tre pojkar från Hornbusen. När de kom 
in, sade de, att de var så många där, att de 
inte kunde sova. Sedan gick de tillbaka till 
Hornbusen. På morgonen kokade vi gröt 
och åto. Sen hade vi orientering och andra 
lekar.

Helge Andersson. Klass 6.

Gunillas kalas.
Gunilla fyllde åtta år. Och då fick jag 

vara med på kalas. Det var så roligt. Vi 
fick tårta och bullar. Mums! Jag vart så 
mätt. Sedan gick vi upp och lekte med 
dockorna. Gunilla fick två lådor karameller 
och bokmärken.

Siv Simonsson. Klass 2.

o i c i  m å l e n  i  t i c i

R ått klådd
blir Er pojke då Ni väljer hans 
kostym för

med våra malmedel. konfirmationen
Dräktpåsar, Tyggarderober

bland de många stilfulla kon- 
firmationskostymer vi nu kun-

Hedins Färghandel, tel. 155, Orsa
na erbjuda.
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ORSA SKOLTIDNING

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

Tel. 241 ORSA

PERMANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

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

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Golf m åltidsdricka
från

Storåbro Bryggeri, tel. 189

LIVDAVGETS PENSIONAT
Teleion Holen 1

Enklare och finare middagar, supéer samf 
kaffe för slörre och mindre sällskap. Be

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Sigge Sundström.

CBeställ Påskpermanentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

M A T B R Ö D E T
alltid gott, välsm akande från

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 3 8  O rsa

Prova min om ty c k ta  kavring!

Orsa Motor- & Mek. Verkstad
Bilreparationer - Biltillbehör 

Reservdelar 
Tei. 28

Låt fackmannen sköta Ert hår! 

A. Englunds Frisérsalong, Orsa
Innehavare av mästarbrev

Lå i reparera S K O D O N E N  hos

E. IV!orIing
Omsorgsfullt arbete -  Moderata priser

Frelin s Konditori
Telefon 27
Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

By ggn a clss n ic k er ier
Inredningar, Trappor, Lislverk,
Platsförsäljning för
Plywood, Wallboard och Masonile
BEGR AV NI NGS BY RÅ

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

HUGOS KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  

--------- T e le fo n  3 1 8 --------- '

John P ettersson s
Sadelmakeri, Tapetserareverkslad
Telefon 164

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

B i l l i g a  p riser !

Skofepataiioner
utföras omsorgsfullt av

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

G um m iskodon och C y k e ld ä ck
r e p a r e r a s !

BSNGCENTRALEN
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs
T R U N N A  -  O R SA

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

Erik Wesström
Utför Värme-, Vatten och Av
loppsledningar av alla slag.

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

l/Pytan Å,LJ Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

Meddelar alla vanliga badformer samt 
eiektr. 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 W allboard .

Kallholsfo rs Snickeri-fabrik
Tel. 37 M ä s s b a c k e n  Tel. 37

Värme-, Vatten-, Avloppsledningar
utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T a p e t s e r i n g
Rums- och Byggnadsmålning

Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden ilyllad till Slältberg

ROB. THOLLANDERS 

Bokbinderi, Orsa

JC/hj-j-e j-tv»v»cv c/Vt \jes

H ellséns, tel. löfi

lA  HM/'
C a f é  & M a t s a l a r

Tel. 269 Rekommenderas! O rsa

Pås k Kort
Bonader

Löpare
S ervieiter
BlommorOrsa Tobaks- & Pappershandel

Firma BERTIL JONSSON
O LJO N S B Y N  -  T E L .  O R SA  346

(AQeL&ntniencLet!CtiS !
Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

Lindqvist Eilr. Blomsterhandel
-  John A. Levenius —

Tel. Ailären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

M e d l e m

0 »<r ss\> (P j.A U im ywiör

Förse Eder redan nu med

T r ä d g å r d s f r ö !

Q** Orsa Skoltidning
Tryck hos

Beckm ans Tryckeri
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ORSA SKOLTIDNING.

Stipendiefonden.
Ansökan om stipendium ur Orsa Skoltid

nings Stipendiefond skall vara insänd till sty
relsens ordförande folkskoll. Th. Kruse, Han
sjö, senast den 30 juni. Som väl för de flesta 
är bekant, utdelas stipendierna i form av 
kurser vid Hermods Korrespondensinstitut. 
De som sluta folkskolan i år eller som slu
tade förra året har rätt att söka stipendium. 
Äldre stipendiat, söm med goda vitsord ge
nomgått sin kurs, kan även ansöka om ny 
kurs, trots att han slutade skolan tidigare än 
år 1943. Välj inte för svår kurs! Rådgör med 
din lärare, med ordf. i stipendiefondens sty
relse eller med någon av Skoltidningens re 
daktionskommitté. Du måste också vara be
redd att själv bidraga med minst två kronor 
till kursen.

Hj. H—n.

'S

Boknytt.
Skolans morgonandakt. På diakonistyrel

sens förlag har i år börjat utges en serie mor
gonböner för skolan. De utkomma med två 
häften var 14:e dag och varje häfte innehåller 
fem morgonböner. Priset är kr. 5: 50 per år.

Att döma av de två provhäften, som kom
mit undertecknad tillhanda, tycks denna se
rie bli en mycket värdefull tillgång för sko
lan. Varje betraktelse har aktuellt innehåll, 
är lagom lång och är skriven på ett enkelt 
och lättfattligt språk. För folkskolans 4—7 :e 
klasser lämpa de sig säkert för direkt upp 
läsning. Även lärare i de lägre klasserna 
kan få impulser och uppslag. Till varje be
traktelse finns psalmförslag.

Hj. H—n.

Biblioteken under 1943.

Bibliotek Band Lån
tagare

Bok
lån

Skolbibliotek:
Emådalens skola . 178 25 481
Kallmora 513 38 852
Komin. mellanskol. 1863 122 1907
Nederberga skola . 654 34 1127
Slättbergs „ 400 48 975
Stackmora „ 877 91 1071
Torrvåls 706 80 1400

Sockenbiblioteket:
Avd. i Hansjö . . 594 135 2041

i. Kyrkbyn . . 851 193 2483
.7 Kårgärde 959 105 975

77 77 Skattungbyn 796 94 1184
,7 .7 Åberga . . 901 79 1167

Studiecirkeibibliolek:
ABF:s i Kyrkbyn . 556 150 360
IOGT:s 4300 456 6138

» i Mässbacken 777 117 1081

Summa . . 14925 1767 23242

1942 ................ 13796 1849 21758
Förändringar +1129 -8 2 +  H84

Upplaga 1.800 ex.

Slipstensloppet.
Årets slipstenslopp kördes i Åberga den 14 

febr. Det var det 14 :e i ordningen. Ett 80- 
tal barn från skolorna i Kallmora, Neder- 
berga, Åberga och Skattungbyn tävlade. Väd
ret var strålande med solsken och 5 minus
grader och föret idealiskt. Slipstensloppeis 
vandringspris stannade förra tävlingen i Kall
mora, och något nytt sådant har inte satts 
upp. Det segrande laget bland pojkarna i 
kl. 5—6 få i stället en pokal, som får behållas 
för alltid. Pengar till dessa pokaler har 
skänkts av chaufför G. Wennerstrand, en av 
tävlingens många gynnare.

PRISLISTA.

Gossar kl. 5—6, 2/2 km:

Lagpris för 3-mannalag: Kallmora. 
Individuella resultat:
1. Allan Väst, K., 12,47.
2. Kurt Eriksson, S., 12,58.
3. Arnold Lovar, Å., 13,00.
4. Bengt Enström, K., 13.04.
5. Holger Rudell, S., 13.08.

Flickor kl. 5—6, 2j/2 km.

Lagpris för 3-mannalag: Kallmora. 
Individuella resultat:
1. Ingrid Andersson, Å., 14.01.
2. Gunnel Ax, S., 14.26.
3. Valborg Eklund, K., 15.08.
4. Göta Holm, S., 15.17.
5. Karin Viström, K., 15.46.

Gossar kl. 3—4, 1 Vi km.

Lagpris för 3-mannalag: Nederberga. 
Individuella resultat:
1. Bengt Eriksson, N., 8.45.
2. Per-Olov Pettersson, K., 9.04.
3. Uno Jonsson, S., 9.07.
4. Elis Jonsson, Å., 9.10.
5. Hugo Mickols, N., 9.15.

Flickor kl. 3—4, l>/2 km.
Ingen skola fullt lag.
Individuella resultat:
1. Ulla Hårdén, K., 10.25.
2. Iris Lundell, K., 11.34.
3. Birgit Pihlström, Å., 11.50.
4. Maritta Nyberg, S., 11.59.
5. Karin Eriksson, Å., 13.17.

Gossar kl. 1—2, 750 m.

Lagpris för 3-mannalag: Kallmora. 
Individuella resultat:
1. Lennart Erkapers, K., 3.40.
2. Veinö Larssori, N., 4.31.
3. Sören Forsberg, Å., 4.34.
4. Harald Pettersson, K., 5.13.
5. Bertil Nilsson, Å., 5.18.

Flickor kl. 1—2, 750 m.

Lagpris för 3-mannalag: Åberga. 
Individuella resultat:
1. Marianne Masser, S., 5.36.
1. Astrid Hansson, Å., 5.36.
3. Sickan Svälas, S., 5.40.
4. Astrid Nilsson, Å., 5.46.
5. Berit Fallgren, K., 6.05.

Beckmans Tryckeri, Orsa, 1944

Julpristävlingen.
Deltagandet i julpristävlingen var detta år 

livligare än på länge. Kanske var också 
själva tävlingsuppgiften lättare än vanligt. 
Åtminstone var det meningen, att den skulle 
vara det.

Det har kommit en massa svar, mest från 
Orsa förstås men f. ö. från alla ”Sveriges 
hörn” . Skoltidningen måtte ha en god sprid
ning. Tydligen är det så, att många orsabor 
sänder tidningen som julhälsning till släk
tingar och vänner runt om i landet. 

Pristagarna blevo:
1. Karin Nissa, Vasag. 27, Falun.
2. Lars Sjööns, Fack 4, Orsa.
3. Bengt Göransson, Box 280, Orsa.
4. Anna Jonsson, Holen, Orsa.
5. Sven Löf, Box 402, Orsa.
6. Barbro Hedström, Saltsjö-Bo.
7. Sören Pålsson, Box 392, Born, Orsa.
8. Nils Klockar, Box 388, Born, Orsa.
9. Inga-Britta Lundell, kl. 4, Kyrkbyns 

folkskola.
10. Rolf Byberg, Box 417 A, Orsa.

Je litn kwäda fär jenöm 
skolpöjka.

E kusöli ajtä ö ajrwedör wåjri; 
att ån nu io wa innä, ån io wa iåjn 
ö wärm-si åv brasn, sö spräkäi ö bäsäi. 
E gralla gruvsåmt tä gö ajt-um där är.

Ja, sö tittsör ån sö i gåmmål ö irusin. 
Men du sö i ung, i-iör-int sö gruvlin? 
Fast nug irä best tä setts-o-si bra.
Du ska bö bussetto ö wötta ö kasund-

jön a.

ö  se tar dö kesor ö iar upo stetto 
ö sleppör-o; — Men dö dö kum nidi

detto,
ska dö öldi klåvå sö stadöt dö dug, 
för eldöst dö niiilör-o-nåsö nug.

Se dö dö kum in, i dö warm ö bussön 
ö röd i ögömå, tast kånstji lit ruisön, 
ö se smäkär welindjön säkert söm best, 
ö lexo dö les sömän pridikåprest.

Diktad åv Ensta.
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