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ORSA SKOLTIDNING

En demokratisk bildningsform.
För Orsa Skoltidning av Fil. kand. Sven F. Lunner.

De sista hundra åren i Västerlandets 
historia är inte bara historien om den 
tekniska revolutionen, industrialismens 
genombrott, stigande produktion och 
materiellt välstånd. Det är även de sto
ra folkliga rörelsernas genombrottstid, 
historien om hur en andlig, kulturell 
och politisk väckelse går fram som en 
stormvind bland folken. Det är den 
underbara tid, då de stora massorna för 
första gången riktigt vakna till medve
tande, då kravet på frihet, jämlikhet 
och broderskap, på ett allmänt erkän
nande av människovärdet blir ett rätt- 
färdighetskrav för alla.

Med dessa folkliga rörelser följer ock
så kravet på folkupplysning. Vetandet 
skall icke längre vara ett fåtals egen
dom, ljuset skall ut även till det arbe
tande folket. För att bli en rikt levan
de människa måste man ha bildning, 
för att bli en sann medborgare i en de
mokratisk stat måste man ha kunskaper. 
Och av dessa tankar skapa de stora 
folkrörelserna något av det mest hopp
ingivande och respektfulla i vår tid, det 
fria folkbildningsarbetet.

På landet växa folkhögskolorna fram, 
i städerna uppstå arbetarinstitut och 
föreläsningsanstalter. Och snart spri
der sig denna rörelse. Nya befruktande 
arbetsformer tas i anspråk, nya befolk
ningslager komma in i arbetet. Det blir 
ett stort verk, vilket vi i dag stå mitt 
uppe i, ett verk som har samma mål men 
som framträder under många olika for
mer, folkbibliotekets, studiecirkelns, fö- 
reläsningsföreningens.

En form av detta fria folkbildnings
arbete äro också folkhögskolekurserna. 
Dessa ha först uppstått i Finland men 
sedan omplanterats i svensk jord och 
här burit riklig frukt. Den första folk
högskolekursen i Sverige hölls i Dalar
na, närmare bestämt på Sollerön, år 
1905. Initiativtagare till den var den 
finländske folkhögskolemannen Uno Sta- 
dius. Sedan upptogs idén av I. O. G. T., 
som höll flera sådana kurser runt om i 
landet. Men först år 1917 bildades den 
första fasta organisationen, Dalarnas 
folkhögskolekursförening. Bakom den 
står inte bara en enstaka förening utan 
alla i länet verkande ideella organisa
tioner. Den blev från början den platt
form, på vilken alla olika meningar kun
de mötas och från vilken ett effektivt 
gemensamt bildningsarbete kunde bedri
vas. Under sjutton år har sedan dess 
verksamhet pågått. Minst åtta kurser 
ha hållits varje år, och omkring 14,000 
människor ha deltagit i kurserna. Sif
fermässigt har alltså framgången varit 
mycket påtaglig. Men dessa kursers

Fil. kand. Sven F. Lunner.

verkliga betydelse kan inte mätas i siff- 
ror. Bakom statistiken ligger något vi
da större' och betydelsefullare, det levan
de bildningsintresse, som gått som en 
livgivande ström genom allt arbetet, 
kunskapstörsten, vetgirigheten, väckel
sen till fördjupade studier och rikare 
andligt liv. Det finns knappast en da
lasocken, som inte haft en eller flera 
folkhögskolekurser, och vad de överallt 
betytt för förenings- och studiearbetet 
som väckare och sporre, därom finns det 
personliga vittnesbörd, och därom vitt
na de olika organisationernas, för
eningarnas, bibliotekens, studiecirklar
nas rapporter.

Föreläsningar i O  rsa 
höstterminen 1935.

Hållas i regel i kyrksalen kl. 7,30 em.
Torsdagen den 3 okt. Baranovski- 

trion (violinisten Nora Duesberg-Bara- 
novski, pianisten d:r W. Baranovski och 
cellisten Guido Vecchi) : Konsert.

Torsdagen den 10 okt. Forstmästaren 
Stig Wesslén: Intima studier ur dju
rens liv. (Film.)

Tisdagen den 15 okt. Kyrkoherde Ru
dolf Munter: Egendomliga seder och 
bruk hos några av Sydamerikas indian
stammar. (Illustreras med bilder.)

Tisdagen den 29 okt. Redaktör Hjal
mar Bengtsson: Bland svenska banbry
tare och äventyrare i Australien. (Illu
streras med bilder.)

Tisdagen den 19 nov. Författaren 
Albert Viksten: Skrock och verklighet 
vid kolmilan. (Illustreras med bilder.)

Måndagen den 2 dec. Fil. mag. Gun
nar Sundqvist: Sexualfrågan i etisk be
lysning.

Huru lång är en sådan kurs ? Till en 
början varierade längden på kurserna 
högst avsevärt, men sedan staten börjat 
ekonomiskt understödja verksamheten, 
ha vissa minimikrav fastställts. Sålun
da skall en kurs nu alltid omfatta minst 
30 undervisningstimmar och vara besökt 
av minst 40 fasta deltagare. Timantalet 
brukar dock i regel vara något större 
än 30. Under förra året fanns det inte 
en kurs, som inte hade betydligt fler 
timmar. Intresset brukar även vara så 
stort, att minimiantalet deltagare över
skrides, många gånger flerdubbelt.

Men viktigare ändå äro väl ett par 
andra frågor. Hur är ett kursprogram 
sammansatt. Vad åsyftar kursen ? Sva
ret är inte lätt att ge med några få ord. 
Enklast kanske man skulle kunna säga, 
att en folkhögskolekurs vill ge faktiska 
kunskaper om mänskliga och samhälle
liga nutidsproblem, på samma gång den 
vill vara en väckare till studieintresse 
och en inkörsport till studiecirkelarbete 
och fördjupade personliga studier. Pro
grammets utseende' växlar allt efter 
bygdens och befolkningens intressen och 
vardagliga liv. Det, som passar en in
dustribygd, lämpar sig inte alltid för en 
bondsocken. Men överallt finns i alla 
fall en gemensam tanke i upplägg
ningen, en genomgående id é : man skall 
studera människan och hennes organisa
tioner. Det blir därför ämnen sådana 
som psykologi, hygien, litteratur, som 
stå på våra program, Det är kring män
niskan och hennes livsyttringar de grup
pera sig. Men det blir även samhällslära, 
statskunskap och kommunalkunskap, po
litisk historia och ekonomisk geegrafi, 
som stillas i förgrunden. I en tid som 
vår, då statsformerna och försörjnings- 
medlen stå under en häftig och intensiv 
debatt, är det av stor betydelse, att man 
får en inblick i de samhälleliga ämnena, 
både i historisk syn och i dagsaktuell 
kritik. Över våra program skulle nian 
sålunda kunna sätta som motto: Aktu
ella tidsproblem, belysta från olika si
dor och ståndpunkter.

Men det är inte bara det rena kun- 
skapsinhämtandet, som är av betydelse 
på en folkhögskolekurs. Själva samva
ron är det inte mindre. Genom sång 
och musik, genom samkväm och lättare 
föredrag vill den också vara en veder
kvickelse, ett festligt avbrott i varda
gens arbete. På kursen kunna vi alla 
mötas som människor, skjuta alla me
ningsmotsättningar och allt vardagligt 
ävlande åt sidan. Där äro vi kamrater, 
arbeta sida vid sida mot samma mål: 
människovärdets och demokratiens för
verkligande.
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ATT LÄSA HOS HERMODS.
Ännu finns det personer, som tviv

lande skaka på huvudet, när de höra, 
att en ungdom föresatt sig att skaffa sig 
ett visst mått av kunskaper genom att 
studera pr korrespondens. Just på 
grund härav har jag beslutat mig att 
efterkomma denna tidnings uppmaning 
att berätta om mina studier hos Her
mods samt de erfarenheter, jag därvid 
gjort, i hopp om att därmed kunna hjäl
pa Hermodselever, som tilläventyrs 
smittats av ovannämnda tvivel.

När jag vid 17 års ålder äntligen 
fick tillfälle att studera, var mitt bok
liga vetande på långt när ej så stort som 
det, man erhåller i en svensk folkskola. 
Jag hade t. ex. éj en aning om vad ord
klasser och satslösning var för något, 
och mina kunskaper i matematik sträck
te sig ej längre än till division. Kate
kes och biblisk historia kunde jag där
emot. Nu var jag emellertid »något» 
för gammal att börja i folkskola. Jag 
anammade därför tacksamt min välgö
rares förslag om att läsa hos Hcrmods, 
ehuru jag på den tiden ej visste mer 
om Hermods än att det var ett institut, 
genom vilket man kunde taga, student
examen och fick läsa så mycket man 
ville. Studiemetoden hade jag icke re
da på. Den lärde jag känna, när jag 
erhöll de första undervisningsbreven i 
svensk rättskrivningslära. Jag måste 
erkänna, att jag nedlagt det mödosam
maste arbetet på att komplettera bris
terna i min folkskolebildning.

Alltnog, jag började läsa hos Her
mods från grunden. Varje ny kurs 
emotsåg jag med spänning. Den skulle 
ju giva mig en del av det vetande, jag- 
hungrade efter, och samtidigt föra mig 
ett steg närmare mitt efterlängtade 
mål: studentexamen. I min iver att in
hämta så mycket som möjligt på kortast 
tänkbara tid unnade jag mig aldrig nå
gon ro. Jag gjorde även nätterna till 
dagar. Men det skulle jag ej ha gjort, 
ty efter knappt två års studier hade jag 
undergrävt min hälsa, och reparerandet 
av den tog mer tid i anspråk än jag ge
nom min oförnuftighet forcerat in. Un
der vissa tider var jag förbjuden att 
röra en bok, och det var allt annat än 
trevligt.

Jag kommer aldrig att glömma, hur 
glad jag var, när jag äntligen kände till 
samtliga ordklasser och kunde börja 
med satslösning. Sedan jag lärt mig 
svenska språkets grammatik, var jag ej 
mer så oerhört nyfiken på kurserna i 
språk, ty jag visste dock någorlunda, 
vad komma skulle. Intresset försvann 
doek inte med nyfikenheten, och det var 
väl, ty språkstudierna blevo inte enbart 
en dans på rosor för mig. Likväl ville 
jag ha med latin, tyska, engelska och

Helena Österman.

Författarinnan till denna artikel är 
född på Runö, den lilla ön, med urgam
mal svensk befolkning, som lever ett 
torftigt liv i materiellt avseende. Hon 
gick som andra Runöbarn i en skola, 
där hon inhämtade ungefär en små- 
skolekurs i svensk folkskola, undervisa
des under två terminer på Birka folk
högskola, dock mest i praktiska ämnen. 
Där träffade hon sin välgörare, en, svensk 
apotekare, som hjälpte henne att stu
dera på Hermods och att få flytta över 
till Sverige. Hon är nu 22 år gammal 
och har från sitt 17 :e år inhämtat bris
terna i sin folkskolebildning och tagit 
studentexamen både på real- och latin- 
linjen. Under dessa fem år har hon un
der nära ett år varit sjuk. Nu är hon 
inskriven på Med. fakulteten i Lund och 
skall således bli läkare.

M. J.

franska i min examen. Latinet var svå
rast. Men just därför föresatte jag mig 
att med mina latinstudier nå ett gott 
resultat, vilket också lyckades.

När jag först kom till Sverige och 
hörde folk diskutera om olika författa
re och deras verk, undrade jag, var de 
kunde ha fått tag i allt det där. Härav 
är det lätt att förstå, hur kärkommen en 
litteraturhistoria, var för mig och hur 
ivrigt den blev läst. Historia, kristen
dom och geografi var det förstås också 
trevligt att studera.. Jag tyckte dock, 
att man vid studiet av sistnämnda äm
nen fick tänka för litet själv.

I matematiken fann jag addition, 
multiplikation och division något enfor
miga. Egentligen var det ju repetition. 
Algebran tog mig däremot med storm. 
Där var man ej tvungen att gå meka
niskt tillväga utan fick tänka själv.

Ordet »fysik» hade en magisk klang 
i mina öron. Jag visste ju inte, vad 
denna gren av vetenskapen omfattade, 
och jag ville ej förråda min okunnighet 
genom att fråga någon. Jag väntade

därför otåligt på de första undervis
ningsbreven i detta ämne. Detsamma 
var förhållandet med kemien. Min för
sta kemikurs läste jag faktiskt med an
dakt. —  Om biologin behöver jag blott 
säga, att den (jämte filosofi) är mitt 
älsklingsämne.

Men fastän jag således var både ny
fiken på och intresserad a.v alla ämnen, 
vore det oriktigt att tro, att allt gick 
»som på smorda hjul», ty så var inga
lunda fallet. Många gånger tog det 
emot ganska hårt, och jag undrade, om 
»huvudskakarna» månne hade rätt. Men 
sådana tankar lät jag ej råda länge. 
Jag bet blott ihop tänderna och försök
te på nytt, och till sist gick det, om än 
inte alltid så bra som jag ville. Och en 
dag kom belöningen: jag nådde det 
eftersträvade målet.

På tal om studier hos Hermods hör 
man ofta folk säga, antingen att det 
inte går att taga examen på »det där 
viset» (många ha sagt det till mig) eller 
också att man måste vara utrustad med 
en alldeles särskilt stor begåvning för 
att kunna klara sig. Intet av dessa på
ståenden är riktigt. Varje medelmåt
tigt begåvad ungdom kan genom Her- 
modsstudier nå precis så långt som det 
utlovas i prospekten, om blott han (eller 
hon) vet, vad han (eller hon) vill samt 
har energi. Man måste bildlikt talat 
kunna hålla sig själv i kragen. Hermods 
kurser äro grundliga och populärt skriv
na samt giva en alltid, vad de skola. 
Naturligtvis blir studietiden längre för 
en mindre begåvad än för ett s. k. ljus
huvud. En svag begåvning kan emel
lertid i mycket hög grad kompenseras 
av energi. Begåvning utan energi är 
nästan värdelös.

Många undra kanske, hur man skall 
lägga sina studier för att nå bästa möj
liga resultat. Det är mycket svårt att 
ge ett allmängiltigt svar på denna fråga.. 
Var och en får själv utarbeta sin spe
ciella studieplan, som passar med hän
syn till de förhållanden, under vilka 
han eller hon arbetar. Men sedan skall 
man också följa den uppgjorda planen! 
Det kan nog hända, att man blir 
tvungen att ändra på den ibland, men 
det får ej ske för många gånger. Man 
bör hellre »rubba» litet på sin bekväm
lighet. Det är mycket svårt att få bukt 
med sig själv, men det lönar sig!

Till alla dem, som studera hos Her
mods och gripits av tvivel, vill jag till 
sist säga: Bry Er inte om dem, som sä
ga, att Ni ej kan nå önskat resultat ge
nom att läsa pr korrespondens! Ni kan, 
om Ni vill och är i stånd att disciplinera 
Er själv.

Helena Österman.
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PÅ KURS
I FALSTERBO.

Hermods korrespondensinstitut an
ordnar som bekant varje sommar under 
8 veckor fortbildnings- och komplette- 
ringskurser i språk, fysik och matema
tik, teckning och målning för folkskol
lärare i den lilla idylliska staden Fal
sterbo vid Skånes sydvästligaste udde.

I sommar samlades strax efter mid
sommar lärare och lärarinnor till ett 
antal av nära hundra från alla län i 
vårt avlånga land ända från Lapplands 
nordligaste socknar till Trälleborg i det 
goda Skånelandet. Det var både lustigt 
och intressant att höra de olika »må
lens» sorl vid måltiderna och vid festlig
heterna i den trevna Hermodsrestau- 
rangen.

I glatt kamratlag i Her modsrestau
rangen.

Då Hermods sedan år 1934 ordnat 
med konversationskurser i franska, 
tyska och engelska för infödda lärare, 
rådbråkades även de främmande språ
ken mer eller mindre framgångsrikt un
der de glada och kamratliga studierna, i 
Hermodsrestaurangen, i de trevna små 
trädgårdarna till de låga små korsvir
keshusen och vid den underbara långa 
vita sandstranden. Det är självklart,

Edra barn 
behöva
en både praktisk
och slitstark fotbeklädnad!
Låt dem därför få ett par

Kooperativas skor
eller

Gislaveds
gummistövlar.

Kooperativa Ovan Siljan.

Direktör Gustav Came och adjunkt 
V. Velander,

lärare i engelska och modersmålet.

att då Hermods står för rusthållet, 
själva undervisningen är väl organise
rad och ledd av utmärkta lärare, som 
förstå att på kortaste tid meddela en 
synnerligen effektiv undervisning.

Det är ju även av stor betydelse för 
oss lärarfolk att få träffas och utbyta 
erfarenheter från vårt arbete från stad 
och landsbygd och trots att vår svenska 
folkskola är ganska likartat ordnad över 
vårt land, så äro dock andra förhållan
den så vitt skilda i norr och söder, i 
öster och väster, i stad och på land, att 
det är synnerligen lärorikt och intres
sant att få träffas i givande kamratligt 
umgänge. För de flesta blir säkert en 
sådan kurs en verklig rekreation och en 
kraft till förnyelse att med glatt och 
tacksamt sinne börja, arbetet igen vid 
-höstterminens början.

För en naturälskare har också Fal
sterbo mycket att bjuda. Hur under
bart i den tidiga morgonstunden att 
skynda ned till stranden genom, den 
vackra badparken, där många olika 
lövträd och en rik blomsterflora fröjdar 
ögat och där strandsvalor flyga upp ur 
sina bon intill strandrågen, som vajar 
vackert i den friska morgonbrisen. Ett 
dopp och några hurtiga simtag i det 
salta havsvattnet, som doftar tång och 
jod, och sedan uppfriskad börja dagens 
arbete.

Vilken fröjd för ögat att vandra 
kring i de idylliska väl inhägnade träd
gårdarna, där klängrosor och murgröna 
slingra sig över väggar och tak.

Eller efter dagens arbete vandra ned 
till Falsterbo fyr, som ligger längst ute 
på redden och från fyrens högsta topp 
se hur solen dalar och färgar himmel, 
vatten och land i de skiraste och mju
kaste pastellfärger. Kanske du på fär
den dit träffar på de vittberömda gäs
sen, som med äkta skånskt gemyt njuta 
»madaro» på strandängarna intill Flå- 
men. Om du har tur kanske du en dag 
t. o. m. får se en stork sträcka sina 
stolta vingar i flykt över staden.

Och så önskar jag till sist alla som 
läser dessa rader att en sommar få resa 
till Falsterbo och känna sig lika välkom
men och lika väl tillrätta, som var och 
en gör, som får vara med om en Her- 
modskurs i Falsterbo.

Magda Jenner.

ÄR DET S A N T,
ORSABOR?

I Torsten Fogelqvists sista, bok »Jag 
minns den ljuva tiden» finnes i sista 
kapitlet en minnesteckning av förf s 
många, och långa färder som föreläsare 
och föredragshållare. I detta samman
hang gör Fogelqvist en hel del påpe
kanden om olika, trakters natur och folk, 
varvid Orsa karakteriseras mycket be
stämt. Läs själv:

»Den svenska enformigheten är en 
myt, uppfunnen av dem, som äro för 
bekväma att resa och se i eget land. Hur 
skiftar ieke själva det svenska lynnet. 
Trots riksenhet, tidningar, stambanor, 
telegrafverk, folkskolor, automobiler och 
demokrati går det ännu landskapsgrän
ser i folkets själ. Och utan spår har 
landskapslagarnas. Sverige icke försvun
nit. Vilken skillnad att tala på ett 
värmländskt sommarting och att före
läsa i Orsa kommunalrum inför en 
publik av Orsakarlar, nyraka.de, nack- 
styva och klädda i förskinn och får
päls. Det senare är som att ro i mot
vind och motström. E j den minsta min 
förråder dessa sturska sockenpampars 
känslor. E j ett leende upplyser deras 
sträva drag. De äro som skurna i trä. 
Försök inte att komma, med några po
änger. De studsa mot denna reserve
rade, halvt fientliga kritik. Vänta, inga 
bifallsyttringar. Föreläsaren talar, pu
bliken het alar. Därmed äro parterna 
kvitt. Några omyntade drickspengar i 
form av extra bifall kan icke komma i 
fråga. På en lövad talarstol vid Fry- 
kensjöarna känner man sig åter som 
kapten på en skuta, som seglar i förlig 
bris. Åhörarna följa med med hela. an
siktet. Använd humor eller patos, lika 
gott vilketdera —  det är som att leda 
hjärtan likt vattubäckar. Och så väx
lar det från landskap till landskap. 
Östgötabönderna äro skapta av Vår 
Herre i ett grötmyndigt ögonblick, små
länningar och västgötar av Sankte Per.

Det finns, för övrigt två nationer 
inom den svenska nationen. Den ena 
är mörk och tittar under lugg samt hy
ser benägenhet för avund och intriger. 
Den andra, är blond, bred och öppen 
och låter sin blåa blick gå rakt fram i 
sympati såväl som vrede. Heidenstam 
har skildrat dem i Folkungaträdet och 
han har på annat ställe karakteriserat 
deras skilda lynnesart i den berömda 
strofen:
Den smala hand som stjäl forstår ej den 
som slår till döds en man på öppna vägen.

I det mörkhlonda. Hälsingland med gyll
ne lindor och älvsluttningar och blå 
skogar kan du få se de båda rasernas 
kamp.»

Erkännes omdömet om orsakarlarna? 
Eller har det blivit lite mjukare och 
trevligare uppsyn efter den tid, då Fo
gelqvist var här sist?
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H. L. Larsson berättar skolminnen.

(Forts. fr. för eg. n:r.)
II.

Med mina kolleger kom jag också bra 
sams. Hans Uhlin höll skola var dag 
bredvid min sängkammare, och jag ar
betade i hans gamla skolsal. Nere vid 
sjön bodde lärarinnor. Yi hälsade ofta 
på varandra och hade mycket trevligt 
(i all anständighet, försäkras). Lä
rarinnorna bjödo på kaffe, vi vandrade 
till Kyrkbyn och andra byar, pratade 
och skämtade, om skolor och skolbarn, 
om ditt och datt, nojsade något, åkte 
kälkbacke o. s. v. Skidor använde ingen 
av oss, skolpojkarna åkte skidor, men 
ej mycket. Ibland talade vi också illa 
om trasiga kaminer, dragiga golv, för
sumliga skolrådsledamöter och mera 
dylikt, men detta, bevisar endast, att vi 
hade intresse även för det yttre skol
väsendet.

En kväll hade vi varit i Holen, och 
det var sent på den ljusa vårnatten 
som Uhlin och jag knogade uppför 
»Rackböckan» och de andra backarna. 
»Hur ska de gå att hålla skola efter ett 
sådant nattsöl?» Y i måste rakt sätta

Räs Mor, Åberg a.
Född 1837. Död 1932.

Berett och ätit barkbröd. Kört kol, 
skjutsat posten, byggt sin stuga med 

egna händer.

Erik Andersson
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG  
Förrättar A U K T IO N E R , BOUPPTECK

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

köpmannaföreningar. Tel. 40.

oss ett tag och fundera. —  »Hör du, 
du! Om vi skulle ta och fira Uppsala 
möte?» —  (I hela Sverige, i alla kyr
kor, läroverk och de flesta skolor fira
des i mars 1893 300-årsminnet av Upp
sala möte 1593.) »Är du tokig?» »Nej, 
men vi är alla uppmanade att på något 
sätt, gärna genom en liten fest, göra 
barnen förtrogna med Uppsala mötes 
stora betydelse för samtid och efter
värld.» Hur barockt förslaget med hän
syn till förhållandena vid första påse
ende än syntes, upptogs det till behand
ling, och när vi kommit till Gubbhol 
var festprogrammet i huvuddrag utfor
mat, gillat och stadfäst. Vi började 
skolan som vanligt kl. halv 9, förhörde 
under de två första timmarna dagens 
läxor och gåvo nya dito. Så tågade 
småskolebarn och lärare högtidligt 
med undran, kanske även bävan, till 
folkskolan. Där var rast, och folkskol
barnen undrade säkerligen vad det nu 
var fråga om. Alla barn bjödos in i 
folkskolan. Efter en kort antydan om 
dagens betydelse sjöngs en sång. Jag 
höll föredrag om Uppsala möte. (Jag 
hade läst därom sist på morgonen både 
i folkskolans läsebok och Odhners stora 
svenska historia.) Jag fattade och kän
de betydelsen av att »Sverige ändå är 
en man, och alla hava vi en Gud», och 
jag inbillade mig, att även barnen fat
tade och kände något därav. Yi sjöngo 
med både känsla och eftertryck »Yår 
Gud är oss en väldig borg». Torrvåls- 
barnen kunde sjunga. Så hölls gemen
sam rast i backen. En berättelse och 
några verser lästes, ett par sanger 
sjöngos, och kl. 12 var festen slut —■ 
och även skoldagen. På e. m. gingo vi 
till lärarinnorna och talade om att vi 
firat Uppsala möte. (När du, Hans 
Uhlin, läser detta, så minn dig efter! 
Har jag förvanskat för mycket, så 
rätta!)

Medan jag vikarierade i Torrvål, blev 
Åberga ledigt. Jag sökte och fick plat
sen. Men i Åberga trivdes jag ej så bra 
som i Torrvål. Skolsalen var stor, ljus 
och präktig, men den föreföll mig för 
stor. Katedern stod på en hög platt
form, och när jag satt där uppe, kän
des det som om jag ej kunde finna rik
tig kontakt med barnen. I  Kallmora 
fick jag sedan vänja mig att arbeta i en 
sal, med ett kubikinnehåll kanske fyra 
gånger så stort som Torrvåls-salens. 
Det är nog nödvändigt med sådana där 
stora salar, om väggar, golv, tak, fönster 
och dörrar äro lufttäta, och man aldrig 
eller ytterst sällan vädrar, men det är 
alldeles säkert svårare att få det lagoma 
greppet om barnasjälen i en stor sal än 
i en liten. Bamaläraren bör aldrig stå

Dal Mor, Åberga.
Född 1842. Död 1934. 

Vallkulla i Labb-djurberga. Kört järn 
och malm.

i predikstolen och se ned på fåren. — 
Jag vill visst inte klaga över Åberga. 
fin präktigare kvinna, än den rättfram
ma Björk Mor, som nu var min matmor, 
får man leta efter. Och Difs Hans, stor
jägaren, och Bogg Juga, skolrådsleda- 
moten, samt, icke att förglömma, Diff- 
ner, f. småskolläraren, fotografen, filo
sofen. Barnen voro som barn i allmän
het, snälla och beskedliga, men gavs till
fälle till något hyss, så begagnade de sig 
naturligtvis därav.

Slöjdskola fanns, och vi begagnade

Bogg Jon Jonsson, Åberga. 
Född 1851. Död 1933. 

Skolrådsledamot.
(Forts, å sid. 14.)

A lla  inom yr\et
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSÉN 
Telefon 253.



ORSA SKOLTIDNING

EN INSPEKTÖRS- 
HISTORIA.

Hösten är kommen. Det är höststäm
ning också i skolan —  inspektören vän
tas när som helst. Därför tycker un
dertecknad, att det inte är ur vägen, att 
vår lilla skoltidnings höstnummer får 
innehålla en inspektörshistoria från den 
gamla goda tiden. Den undertecknade 
har hört den för c:a 25 år sedan, det 
kan nog vära någon lärare, som också 
hört den, men den torde dock icke va
rit i tryck förut.

Som bekant var inspektörsämbetet 
förr en bisyssla. Innehavaren var till
lika kyrkoherde, prost, lärare vid något 
läroverk eller seminarium e. d. En 
adjunkt vid X . seminarium var enligt 
ovanstående tillika skolinspektör för ett 
visst område.

Det bästa han då visste var att få be
söka. någon av sina forna elever och se, 
hur vederbörande redde sig på egen 
hand i egen skola, En dag fick han för 
sig, att han skulle besöka en av sina 
pojkar. Men det var på sommaren, 
efter terminens slut. Han skickar bud 
till prosten i församlingen; denne lyser 
på från predikstolen, att det skall bliva 
inspektion i T-by skola, nästa dag.

På måndagen kommer en del barn 
till skolan. Läraren går ut och frågar: 
'»Vad vill ni?» »Jo, vi skulle hit och gå 
i skola.» <»'Vem har sagt det?» »Jo, 
det har lyst i kyrkan, att inspektören ska 
komma hit i dag.» »Det har jag inte 
hört», säger läraren, ty det var ett par 
mil till kyrkan, och läraren hade inte or
kat komma, dit den gången. »Ska vi inte 
gå i skola, då?», säger någon av barnen. 
»Ni får göra. hur ni vill för mej, när jag 
inte hört något så.» »Y i går väl hem 
igen då». Sade och gick.

På förmiddagen anländer inspektören 
i sällskap med prosten. »Vad, finns här

FirmaPallinsDiversehandel
MÄSSBACKEN.

Affären i Mässbacken Rikstel. 42. 
‘Filialen i Kallmora ,, 32.
( R E K O M M E N D E R A S !  

Specerier, glas, porslin ocli manufaktur.

D e n sista
i Kallmora .

Kaféägaren Hans West har haft vän
ligheten att för Orsa. skoltidning ned
skriva följande intressanta berättelse 
från fordomtima:

Som sed var förr i tiden samlades 
grannarna, om kvällarna i någon stuga 
för. att få samtala om varjehanda. Det 
fanns ingen politik att tala. om i den ti
den, men det fanns annat lika tokigt: 
tomtegubbar, troll, skrömt, rå, fegljus, 
däddior, utkastingar, och mera sådant. 
Som barn satt jag en kväll på 1870- 
talet och hörde på, hur de äldre berät
tade för varandra om mystiska saker, 
de varit med om och även sett. Gamla 
mormor satt och plockade pader. Men så 
reste hon sig, skakade av dammet från 
förskinnet, tog till orda och sade:

»Är ni verkligen så vidskepliga, så ni 
tror sådant? Jag skall berätta, för er 
något om den sista tomtegubben, som 
ha,ft sin verksamhet här i Kallmora.

inga. barn!» »Nej, det var visserligen 
några hit i morse, men när jag inte hört 
något av, så fick de gå hem igen.» In
spektören river sig bakom örat. »Ja, då 
blir det ingen annan råd, än att prosten 
och jag får vara skolbarn då och ni får 
undervisa oss. Vi få i alla fall se, hur 
ni reder er.»

Båda pressa sig in i en skolbänk, och 
undervisningen börjar. Läraren sätter 
sig vid orgeln och spelar genom en psalm 
med 16 långa verser. Så läser han fa
der vår och syndabekännelsen, och im
proviserar även en del böner. Prosten 
är ju van, men insp. »finkar» på sig un
der den i hans tycke något långa mor
gonbönen.

Äntligen börjar lektionen: '»Vad he
ter du min gosse?» vänder sig läraren 
till insp. »Jo, jag heter Per.» »Hör du 
Per, du, du kunde inte vara stilla under 
morgonbönen, du, utan du finkade på 
dej. Marsch i skamvrån med d e j!»

Vederbörande lommar av till sin be
stämda plats. Därpå till prosten: »Nå, 
vad heter du?» »Jo, jag heter Pål, jag.» 
»Nå, min gode Pål, kan du säga mig, 
hur 167 :de stycket i långkatekesen ly
d e r ? » —  Prosten funderar och river sig 
bakom örat. »Nej, det har jag alldeles 
glömt bort nu», måste han bekänna. »Ja, 
är det inte de, jag alltid har sagt. En 
odåga är du, och en odåga har du alltid 
varit. Ingenting kan du, och ingenting 
lär du dig heller. Marsch i skamvrån 
mod dej, du också !»

Både insp. och prosten lära ha fun
nit, att vederbörande redde sig synner
ligen bra.

D. S.

tomtegubben
Omkring år 1825 bodde en familj i en 
liten gård här i byn. Husbonden var 
en liten kortväxt gubbe, som för det 
mesta var klädd i en gammal mörkbrun 
fårskinnspäls med en vit lapp under den 
ena armbågen och en s. k. piltmössa på 
huvudet. Han kallades allmänt för Pilt
gubben eller Pilten. Det var ganska 
fattigt i Piltens hem, och foderlöst för 
det mesta i föjset. Några getter livnär
de sig om vintern av löv och tallbarr. 
Men ändå hade Pilten i stallet en häst, 
som var smällfet. Men saken var den 
att hästen var helt röd till färgen, och 
sådana hästar tyckte tomtegubbar om, 
så att de försåg dem med foder, som de 
behövde. Här var det en tomte, som 
besökte Piltens stall varje natt, så att

Hans West.

krubban var full av hö varje morgon, 
när någon av gårdsfolket kom ut för att 
se till hästen. Flera, bygrannar sågo 
tomten om nätterna, när han i någon 
hölada fyllde sin säck och knallade av 
till sin röda häst. Men alla visste ju 
att en stor olycka skulle drabba den, 
som vågade gå så nära. tomten att han 
kunde tilltala denne. Dessutom voro ju 
tomtegubbarna rättvisa också, så att de 
togo foder endast från sådana, som un
der bärgningstider slagit inom andras 
ägor eller gått över rågången. -— Jag 
har själv sett tomtegubben en gång, när 
jag var ung. Jag hade varit nere i 
Fredshammar och bakat till sent en 
kväll. När jag vid midnatt gick hem, 
såg jag vid en liten lada i laduåkern 
tomten stå vid dörröppningen och stop
pa hö i en säck. Men jag såg också, att 
han hade en vit lapp under den ena 
armbågen samt Piltens piltmössa på 
huvudet. Sådana tomtegubbar fanns 
det nog lite varstans i den tiden. Och 
så hade ju höladorna den tiden inga 
dörrar, det var bara en öppning, fram
för vilken det restes en lövruska. Så 
det var lätt för tomtefar att skaffa fo
der åt sin häst.»

Så berättade den 80-åriga mormor.
Kallmora år 1935.

Ilans West.
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ORSA SKOLTIDNING

OM F O L K S  K O L E S T Y R E L S E R  
i allmänhet och om Orsa dito i synnerhet.

Cirka 1,000 skolbarn^ 50 lärarekrafter 
och 38 skollokaler —  se där en samman
fattning av skolväsendet i Orsa skoldi
strikt. Det är klart, att ett så omfat
tande '»väsen» måste bli föremål för 
mycket oväsen, d. v. s. i den nödvändiga 
om. milda meningen, att det måste vara 
överläggningar och beslut i de många 
olika, frågor, som framkomma och kräva 
sin lösning, då det blir fråga om skol
barn, lärare, skolbyggnader och mycket 
annat. Den hedervärda institution, som 
har glädjen och ansvaret i angivna 
spörsmål är av gammalt känd under 
namn av skolråd. Men i reformernas ti
devarv är namnet ändrat till folkskole- 
styrelse och ledamöterna kallas sålunda 
för folkskolestyrelseledamöter och fort- 
sättningsskolestyrelseledamöter. Puh !

I lag av 1930 stadgas att i kommuner, 
där kommunalfullmäktige finnas, hand- 
haves förvaltningen och vården av folk- 
och fortsättningsskolväsendet av en 
folkskolestyrelse. Ledamöterna, i denna 
styrelse väljas av kommunalfullmäktige, 
vilket innebär a.tt skolans omvårdnad 
numera lyder under den borgerliga 
kommunen och ej som förr under kyr- 
koförsamlingen. Enligt dessa stadgan- 
den har således. Orsa folkskolestyrelse 
regerat sedan 1932 men står nu inför 
uppbrott ity val skall ske för perioden 
1936— 1939 nu i dec. månad.

Den nuvarande skolstyrelsen består 
av 15 ledamöter, av vilka en är ordf., en 
v. ordf. och en kassör. Ledamöterna 
äro valda med tanke på, a.tt de olika 
skolområdena ha sin representant och 
naturligtvis med tillgodoseende av olika 
politiska, partisynpunkter, ty sådant är 
livet.

»Styrelsegubbarna» äro : Otto Berg
gren (ordf.), Bengtar Er. Ersson (v. 
ordf.), P. Åberg (kassör), O. A. Gus
tafsson, Bogg Erik Andersson, C. H. 
Andersson, Karl Andersson, Finn Erik 
Hansson, P. J. Dalkvist, E. Svan, Gössa 
Per Andersson, O. Ohlsson, Artur Eriks
son, E. Dordlofva, och J. Ka.rner. Dessa 
två sista hava. valts efter under perioden 
avlidna A. Löfh och C. F. Pettersson. — 
Lärarekåren har som representanter A. 
Montelius och E. Keding.

Enligt gammal praxis sammanträda 
ledamöterna, den första, måndagen i 
varje månad och utan kallelse av ord
föranden. Det är storslaget att samman
trädena i regel äro- ganska fulltaligt be
sökta. Arbete har icke saknats. Därom 
vittna de många paragraferna med sitt 
skiftande innehåll. Sammanträdena kun
na räcka över 4 timmar med protokoll 
med ända till 32 paragrafer. Dessas 
sammanlagda antal under perioden ut
gör till da,to 573. Diskussionens vågor 
gå förstås stundom mycket höga, och

PROSTEN BERGGREN 
lvyllas av stiftsmötet. Vi hade glädjen 
se vår prost hemma igen just när stifts

mötet började. Orsa gladdes!

skarpa, repliker växlas, men som ledamö
terna äro mycket goda människor är det 
intet som stör utan samarbetet har va
rit mycket fint och angenämt. Man kan
ske får antaga att detsamma kan sägas 
då det gäller den »begärande» parten 
— lärare, lärarinnor, föräldrar och 
målsmän. De uppvakta med skrivelser 
av olika, art och oftast blir det bifall av 
den hyggliga och förstående skolstyrel
sen. (Hm!) Och skulle det någon gång 
bli avslag inser snart den begärande 
sanningen av ordet »vad far gör är all
tid det bästa».

Nog kan styrelsen vara rent omöjlig 
stundom och som det kan synas för 
utomstående. Varför t. ex. kan inte min 
gosse eller flicka få sluta skolan just 
nu? Nej, det går inte, ty i detta som 
i många andra, fall måste folkskolestad
gans bestämmelser noga följas, och över 
skolstyrelser regera folkskolinspektören 
och skolöverstyrelsen så att skolstyrelsen 
får inte alls alltid göra som den vill 
utan får lov att vara lika. lydig som 
barnet å skolbänken.

Att vara ledamot i skolstyrelsen är 
ett uppdrag utan ersättning. Det har 
med sig mycket besvär och uppoffring. 
Och ändå är bevistande av sammanträ
den det minst påkostande. Sedan gäl
ler det att inom respektive områden och

KOPPARBERGS 
LÄNS SPARBANK

Skolbarn i Orsa!
Sparsamhet är en dygd.

Under år 1934 bar av skolbarn 
inom länet insatts i 8.331 poster 
ett belopp av kr. 21.777: 66.

Kopparbergs Läns Sparbank.

skolor tillse verkställigheten , av alla 
styrelsens beslut. Skoldistriktet har 
under årens gång haft många goda och 
trogna, tjänare i sina. skolrådsledamö- 
ter. Härmed är icke sagt, att dessa 
gjort allt vad de kunnat eller bort göra,

Skolans inre arbete kanske har legat 
mera fjärran, men det är inte gott att 
ha tid med allt. Som ett exempel på 
omfattningen av skolarbetet må nämnas 
att distriktets direkta kostnader enligt 
stater som skolstyrelsen uppgjort den 
gångna fyraårsperioden belöper sig på 
en summa av 286,522 kronor. Orsa jord
ägande sockenmän hava välvilligt beslu
tat utbetala denna, summa, av skogsme- 
delsfondens räntemedel och besparings- 
skogens avkastning. Kostnaden för 
fortsättningsskolan är icke inräknad.

Vad åligger nu de personer som vid 
stundande val insättas som ledamöter i 
folk- och fortsättningsskolstyrelsen ? Ty 
ett ansvar är det och icke blott en per
son- eller räknesak —  »så och så många 
ledamöter ska vårt parti ha».

Enligt 1930 års författning tillkom
mer det folkskolestyrelsen ordna och 
med uppmärksamhet följa undervis
ningen, utöva den ekonomiska förvalt
ningen, hava tillsyn över lokaler för un
dervisningen, tillsätta och avskeda, lä
rare (gäller icke tjänst förenad med or
ganist- eller klockaresyssla), ombesörja 
verkställigheten av kommunalfullmäkti
ges beslut i skolärenden, göra nödiga 
förslag till nämnda, korporation och be
reda. ärenden, uppgöra förslag till ut
gifts- och inkomststat för skolan. I  här
varande distrikt handhaver skolstyrel
sen även fortsättningsskolans ärenden. 
— Allt detta, går lätt att räkna upp 
men det lägger viktiga, uppgifter av 
mycket växlande, svår och grannlaga 
art på varje ledamots axlar.

Ledamöterna väljas av kommunalfull
mäktige till ett antal av minst fem och 
högst tjuguett. Suppleanter utses till 
lämpligt antal. Om val ej sker propor
tionellt skall även bestämmas den ord
ning i vilken suppleanterna, skola in
träda. Ledamot skall vara 25 år och 
kunna »anses, vilja befrämja, skolväsen
det». Vanliga hinder för valbarhet gälla,

Jaha, nuvarande och blivande skol
styrelse, alla lärare och lärarinno,, alla 
föräldrar och målsmän och alla. de tu
sen skolbarnen vilja städse göra allt vad 
de kunna för att skolans arbete må fort
gå lika behagligt som hittills, till from
ma för det uppväxande släktet, i efter
levnad av de principer, som stå skrivna 
över portalen å Kyrkbyns folkskola: 
»Älsken sanning och frid».

Otto Berggren.
En av de femton.
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BROVÄGEN.
Av Näsnissa Olof Samuelsson.

(Forts, från n:r 1.)
II.

Storhed.

Efter en skogseld, som på 1860-talet 
härjade skogen på Ringsbackens östra 
sluttning, fick den betydande skogs- 
brändan benämningen Storhed. Elden 
rasade på södra sidan om. vägen, men i 
öster stannade den först sedan hela 
sluttningen och mer till härjats.

Vägskälet.

Ej långt från Storheds östra gräns 
mot skogen var vägskälet beläget, för 
Brovägen med östlig sträckning, och för 
vägen Skavåsen—Hättberg—Icksjö—
Äskåsen med sydöstlig sträckning till 
Skavåsen och därifrån östlig. I detta 
sammanhang namnes, att Äskåsen fick 
namnet Högståsen under åbodelningen 
och fäboden Nisarby namnet Södra 
Grunåberg.

Offerstacken.
På södra sidan om sistnämnda väg, 

ett fåtal famnar från vägskälet, fanns 
en offerstack, hopkommen till minne av 
en orsabo, som någon gång långt till
baka i tiden avlidit på vägen. Som sed 
var offrade alla, som färdades vägen 
fram, åt den dödes minne genom att 
lägga en käpp, stör eller gren på 
stacken. (Därav benämningen på orsa- 
mål: »ufförstakk»'). Jämte en gärd åt 
den dödes minne, hugnades de vägfaran- 
de vid offrandet, enligt gammal folktro', 
med uthållighet under färden. För nu
tidsmänniskan kan offrandet förefalla 
barnsligt, men de gamla hade helt vi est 
andra tankar därom.

Gunssveden och fäderna.
Något mindretal famnar från vägskä

let, på norra sidan om Brovägen, fanns 
förr i tiden en sved med sluttning åt 
nordost. Sveden har sannolikt fått sitt 
namn efter gårdsnamnet Gxtns i Viborg. 
Hur många tunnor råg, som bärgats på 
denna sved, vet ingen, och för nutidens 
orsabor betyder det mindre. Men det 
både kan och borde intressera dem att 
låta tanken gå tillbaka till den tid, då 
nämnda gårdsfolk efter svedningen in
hägnade och sådde råg på svedjan, och 
då männen och kvinnorna, när rågen

Racerjac] can -J
det idealiska 
för pojkarna.

vinterplagget

Finnes i storlekar 6—14 år 
till priser fr. kronor 5 7 5 .

Hanssons, Orsa.

mognat till skörd, med skaror i händer
na stodo böjda eller på knä vid svarta 
stubbar, som voro kvar efter svedj- 
ningen, eller grensle över grövre träd 
på marken, lika svarta som stubbarna, 
och bärgade säden i kärvar, vilka bar
nen, springande och hoppande, buro 
fram till vägen. Vid dagsarbetets slut 
bundos kärvarna samman i band, som 
dels buros på ryggen och dels kördes på 
sommarslädar den över en f järdingsväg 
långa vägen till bygden av personer, 
som »från huvudet till fotabjället» vo
ro minst lika svarta som stubbarna. 
Hemkomna strålade glädjen ur svar- 
tingarnas ögon och tänderna blänkte så 
vita när hela familjen, som tack till All
fadern för god skörd, sjöng psalmer 
och dalavisor.

Grästjärn —• en död vattensamling.

, Cirka 30 famnar inne i skogen på 
13rovägens motsatta sida ligger Gräs
tjärn, som tills för omkring 20 år sedan 
var en död vattensamling, då en för 
fiske intresserad person i Torrvål plan
terade fiskyngel i tjärnen. Innan sag
da åtgärd vidtogs fanns intet annat liv 
i tjärnen än grodor och grodyngel. Nu 
leker fisken i vattnet, och vid sökandet 
efter föda slår den volt på ytan, var
vid ring vid ring bildas på den klara 
vattenspegeln. Tjärnen liknar en gry
ta, med skog runt omkring. Förr var 
det »död i grytan» men nu härskar li- 
v<!t- . |,| I ■
Rätjärnbäcken.

Något stenkast från Gunssvedens 
nordöstra hörn korsade vägen Rätjärn- 
bäcken, som är Grästjärnens avlopp. 
Denna bäck är tämligen fattig på vat
ten och uttorkar under tider med min
dre nederbörd.

Rätjärn av gammalt fiskrik.

Förenämnda bäck hör till Rätjärns 
många små tillflöden. Tjärnen är be
lägen på myren med samma namn, nå
got över 200 famnar på norra sidan om 
Brovägen. Sommmaren 1911 utdikades 
tjärnen av Balter Samuel Jonsson i 01- 
jonsbyn, varvid en hel del primitiva 
anordningar för fiske kommu i dagen. 
Av gammalt fanns rikligt med abborre 
och gädda i tjärnen, och fisket där var 
för befolkningen i de närmast densam
ma belägna byarna en god hjälp att ta 
sig fram under de ofta återkommande 
nödåren.

Bonden och storgäddan.

Att det funnits stora gäddor i tjär
nen bestyrkes av följande händelse, be
rättad av en bonde, vilken upplevat 
den.

En varm och solig sommardag syss
lade bonden med gäddfiske i nämnda 
tjärn. Redskapen utgjordes av ett spö 
med vidfästad mässingsnara i toppän
dan. Efter någon stunds lyckad fångst

fick han se en tämligen stor gädda så 
långt från land, att hans spö icke nåd
de ut till densamma. Medan han såg 
sig omkring efter någon plats på land, 
som var närmare gäddan än tuvan på 
vilken han stod, upptäckte han ett 
gammalt vindfälle som från land sköt 
ut i vattnet åt gäddan till, någon halv 
fot under ytan. Nu var hjälp funnen. 
Gäddan skulle snart vara hans. Med 
sin uppmärksamhet riktad på henne, 
tog han några varsamma steg mot det 
förmenta vindfället och ut på detsam
ma. Men detta, som var en —• »stor
gädda», gled därvid undan, och bonden 
föll framstupa i vatttnet, ur vilket han 
med nöd kunde taga sig upp på land.

Blodig tragedi på Rätjärn.

Förr i tiden gjorde vargarna stundom 
påhälsning i orsabygden och tillgrepo 
därvid småkreaturen. Det hände ock, 
om än mera sällan, att do angrepo 
hästar under vinterkörslor. Det har 
berättats, att körkarlar mod yxan i hän
derna ha försvarat sina hästar mot 
vargangrepp på skogarna. En gammal 
sägen förtäljer om en blodig tragedi, 
som utspelats på Rätjärn, varvid en 
häst fick släppa till sitt liv.

Under stor vattenbrist en senvinter 
måste ett flertal grannar i en by hämta 
vatten i nämnda tjärn, vilket skedde 
med häst och släde. Då en av gran
narna var ute i sådant ärende och 
framkommit till vattenstället, fick han 
höra vargtjut på något avstånd. Med 
ens förstod mannen att både han och 
hästen svävade i överhängande livsfara, 
och på flykt var ej att tänka. Vägen 
till bygden var alltför lång. Vargarna 
närmade sig med hast och ögonblicken 
voro dyra. Med ens fick mannen en 
ljus idé. Han välte det tämligen stora, 
vida vattenkaret upp och ned på isen, 
lämnade hästen åt sitt öde och kröp un
der karet med yxan i händerna, fast 
besluten att försvara sig till det ytter
sta mot gråbenen. Nu voro de där, och 
hästen, vilken sannolikt ej fattat den 
farliga situationen eller litade på hus
bonden, kom sig ej för att fly. utan an
fölls på stället av vargarna, för vilka 
han blev ett lätt byte. Bonden under 
karet blev förskräckt vid åhörandet av 
de rovlystna djurens tjut, medan de 
tillägnade sig var sin del av hans trogne 
vän och kamrat, men omsider vände 
förskräckelsen i kokande hämndkänslor. 
Just som han var nära att vända karet 

(Forts, å sid. 15.)

Begär alltid

O r s a - bröd
brödet med 
den verkliga 
rågsm ak en
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Stdn/ JÁc¿¿HzmÁeov
UTFÄRD TILL LINDORNA.

Det var i slutet av vårterminen. Vår 
klass hade fått lov att en vacker dag få 
fara till ett fäbodställe. Om det blev 
Fryksås eller Lindoma visste vi inte.

Så kom äntligen den utlovade dagen, 
och Lindorna skulle bli vårt mål. Jag 
sprang hem, så fort benen orkade bära 
mig. Jag gjorde i ordning min matsäck, 
slängde i mig litet mat, och så tog jag 
cykeln och for till skolan. När jag kom 
dit, voro nästan alla samlade. Läraren 
frågade, om alla hade cyklar, och det 
hade vi. Så satte sig läraren på cykeln, 
och vi foro. När vi körde förbi vårt 
hus, stod mamma i fönstret och vinkade.

Komna till Tallhed, satte vi oss ned 
att vila. Då visade en av flickorna, att 
hon hittat en murkla. Genast sprungo 
nästan alla in i skogen för att leta. Det 
var inte många, som hittade några, men 
jag hittade den största. Om en timme 
ungefär voro vi vid målet. Vi ställde 
cyklarna i skogen intill vägen. Och så 
fingo vi en promenad uppför sista bac
ken till fäboden. Då vi äntligen kommit 
dit upp, rusade alla grabbarna, iväg till 
en fäbodstuga, som Smids rådde om. De 
hade sina kor där över sommaren. Där 
satte vi oss på gärdesgården och började 
att äta. Litet längre bort sutto några 
flickor och läraren. Jag ' och några 
andra pojkar gingo dit bort. Jag satte 
mig på en murken trästubbe. Träd
stammen var alldeles full med myror. 
Hela smörgåsen blev full med myror, 
och jag hade alldeles tjockt med myror 
i halsen. Det dröjde länge, innan jag 
hade plockat bort alla myrorna, och åt
skilliga stick hade jag fått.

Om en stund sade läraren, att vi skul
le leka. Vi delade upp oss i två lag och 
lekte »rymmare och fasttagare». Vårt 
lag skulle rymma först. Några av poj
karna klättrade upp på ett tak. Jag 
och en annan pojke kröpo under huset. 
När vi lågo där, sågo vi, att en av dem, 
som letade, gick förbi. Vi lågo alldeles 
tysta. Men så hörde vi med ens, att det 
väste borta i ett hörn, och vi sågo med 
ens, att en huggorm gick till anfall. Vi 
blevo alldeles förfärade och rusade ut 
som pilar, och den, som letade, hade hört 
oss. När leken var slut, talade vi om 
det för klassen, och han som var med

Nu börjar vi på nytt igen här på barn
sidorna liksom i tidningen för övrigt. 
Men det märks, att ni har haft ett 
långt sommarlov och kommit av er med 
skrivande och ritande. För den här gån
gen var det inte så värst många upp
satser och teckningar att plocka igenom. 
Nu hoppas vi att detta bara var en till
fällighet, och att ni till nästa nummer 
har ” fått upp ångan”  ordentligt. Och 
alltså skickar in bidrag av alla möjliga 
sorter.

Paul Ohlsén i Kyrkbyn är denna 
gången den lyckliga vinnaren av uppsats
priset. Det får han så småningom genom 
sin lärare och till dess får han vara ny
fiken på vad han får.

mig, sade, att han höll på att svimma, 
för han hade aldrig sett en orm förr.

Klockan 4 sade läraren, att vi skulle 
fara hem. Under vägen sågo vi en karl, 
som höll på att spänna från en folk- 
ilsken häst. Så fort hästen fick se oss, 
satte den av i sken runt hagen och till
baka igen. Karlarna sprungo' efter häs
ten och ropade åt oss, att vi skulle akta 
oss. Då sprungo vi alla och gömde oss. 
En del hoppade över gärdesgården, en 
del klättrade upp på ladutaken, jag och 
en annan pojke sprungo i riktning mot 
en vedtrave. Men hästen hann i kapp 
oss. Yi voro ändå inte rådlösa, vi hop
pade bakom några buskar. Då ställde 
sig hästen på frambenen och slog bakut. 
Då blevo vi så rädda, att vi sprungo för 
livet och hunno knappt rädda oss upp 
på vedtraven. Så kommo karlarna och 
hjälpte oss. Då blev hästen åter skrämd 
och rusade iväg runt hagen igen. Men 
till slut fingo de fatt på den. Och vi 
kunde i lugn och ro fortsätta färden 
hem. Jan-Olov Söder. Klass 5.

Teckning: På fjället i sol av Ingrid Schött, klass 6 a.

EN VÅDLIG BÅTFÄRD.
Margit, Lennart, Tyra och jag samt 

några kaninungar med sin mamma star
tade från kanalen sent på eftermidda
gen, och vårt mål var Granholmen. Yi 
skulle dit med litet mat, så att de, som 
voro där, sluppo svälta under de föl
jande dagarna. Så fort vi kommo en 
bit ut på sjön, började nordanvinden 
att friska på. I bland stod båten nästan 
lodrät, och ibland var vattnet nära att 
forsa in på sidorna. Stackars kaniner, 
som sutto i sin lilla bur och blevo dy- 
blöta av vattenstänk från bägge sidor! 
Vi hittade en liten bräda, vilken vi lade 
över de stackars djuren. Vi sutto nu 
och väntade, att den eller den vågen 
skulle slå in och sänka, alltihop till ha
vets botten. Vi bestämde, att om båten 
skulle kantra, skulle Margit ta den brä
dan, Lennart den o. s. v.

Plötsligt började motorn krångla, och 
jag drog ned tändningen. Han gick ett 
tag till. Han hostade, och så stannade 
den. Båten började gunga, ty den kom 
i sidovind. '»Ska. vi driva med, eller 
hur ska vi göra?’»  ropade jag. »Nej, vi 
ska börja och ro», sade Lennart. »År
klykan är sönder. Vad ska vi ta oss 
till?» sade Tyra, Det var bara en år
klyka, som var sönder, och jag satte mig 
för att hålla i den. Margit rodde på ena 
sidan och Tyra på den andra, medan 
Lennart försökte få i gång motorn. Men 
allt var förgäves! Det var omöjligt att 
få igång motorn, och det hjälpte intet 
till, att vi rodde, vi bara drevo med 
vågorna, Då blev det värre, och vi 
blevo desto mera rädda. Lennart fick 
ro ensam, medan jag höll fast årklykan, 
under det att de andra vilade sig. Det 
började regna, och det gjorde, att det 
blev mera lugnt, men inte mycket. Vi 
spände upp ett paraply, vilket inte 
gjorde någon nytta, ty det blåste, så det 
flög i bitar. 1 Margit och Tyra utbytte 
nu Lennart med att ro, under det att 
han försökte få i gång motorn. Nu bör
jade åter motorn att smälla, och vi voro 
räddade. Sjön lugnade, och när vi 
kommo till holmen, var det nästan lugnt. 
Tack vare, att vi fingo i gång motorn, 
kommo vi ändå dit ganska tidigt.

På stranden stod nu mamma och häl-

F R O S T S  K N I V Å K  

fabrikation
som gjort M O RA berömt

9



ORSA SKOLTIDNING
sade oss välkomna. Vi frågade, om hon 
sett oss, när vi voro ute på sjön, men 
svaret blev nej. Iion hade tydligen inte 
sett oss, därför att vi kommo så långt 
söderifrån. Vi berättade då hela histo
rien.

Paul Ohlsén. Klass 6.

EN KVÄLL VID FORSEN.
Det. var en vacker sommarkväll i 

Hälsingland. Eftersom det var så fint 
väder, beslöto vi att göra en utflykt till 
någon vacker plats. Vi packade ned de 
saker, vi skulle ha med oss i en korg, 
och så gingo vi.

Först gingo vi över järnvägsbron och 
in i skogen på andra sidan älven. Vi 
veko av på en liten skogsstig, som sling
rade sig fram vid älvkanten. Under 
vägen åto vi smultron, som det växte 
fullt av vid sidan om stigen. När vi gått 
ganska långt, påminde oss ett starkt 
brus om, att vi började närma oss forsen, 
som vi bestämt till vårt mål. När vi 
gått ännu en bit och den stora forsen 
dånade och brusade vid sidan om oss, 
stannade vi och slogo oss ned i den 
mjuka mossan. Vi tände en liten eld 
och satte kaffepannan på den. Jag bör. 
jade plocka fram korgens innehåll och 
dukade upp det på ett papper. Det var 
koppar och fat, socker och grädde och en 
stor påse med goda wienerbröd. Så 
slogo vi oss ned kring papperet, som vi 
låtsade var en duk på ett bord, och läto 
oss väl smaka. Och aldrig har kaffe 
smakat så bra r.m då.

När vi druckit kaffe, började jag se 
mig om efter en skön sittplats, där jag 
kunde se forsen. Jag klev ut på sten
arna vid stranden och tog därifrån ett 
hopp ut på ett stort stenblock en bit ut 
i forsen. Där satte jag mig. Det hade 
blivit ganska, mörkt nu, och det var 
nästan som kusligt att titta ned i vatt
net. Det kändes nästan som om de 
djupa, svarta strömvirvlarna skulle dra 
ned mig i djupet, och jag började nästan 
inbilla mig, att det fanns en sjögubbe. 
Jag ropade till de andra, att de skulle 
komma, och snart sutto vi på var sin 
sten och voro rädda, att vi skulle ramla 
i. Men så bad jag moster, att hon skulle 
berätta om »Benrangelsriddaren» för 
oss. Moster ville inte, ty hon trodde, att 
vi skulle bli rädda, men när vi lovade 
att inte bli ett dugg rädda, så berättade 
hon. Men rädda blevo vi ändå, ty det 
kändes som vi skulle frysa. Så här be

Figurskurna
Gosskjortor

(Samma utförande som 
bättre lierrskjortor.)

Ny inkomna i enfärgade och 
randiga mönster med fast 
krage. Ha Is vidder frän 29 
till 35 motsvarande åldern 
8— 16 är.

AUG. LARSSON, Orsa.
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Ekke Matslova.
En svår uppsats för honom.

rättade moster. Det var en gång en rid
dare, som hette Alfonso, och en borgfrö
ken, som hette Eugene. Men så blev det 
krig i landet och riddaren måste ut och 
strida.. När han skulle rida ut i kriget, 
lovade borgfröken honom att inte gifta, 
sig med någon annan, medan han var 
borta. Men det gjorde hon ändå. Och 
på hennes bröllopsdag satt en främman
de riddare vid bordet. Bruden bad 
honom lyfta, av hjälmen och äta och 
dricka som de andra. Riddaren gjorde, 
som hon bad, men under hjälmen satt 
en dödskalle. Alla stirrade förskräckta 
på honom, och hundarna flydde under 
borden. Men riddaren rusade upp och 
ryckte till sig bruden och var sedan för
svunnen. Och aldrig mer såg man till 
Benrangelsriddaren eller hans trolösa 
brud.

Nu reste moster sig- upp och sade, att 
det var tid att gå hem. Men hon kom 
inte undan för våra böner att berätta 
en till historia för oss. Och eftersom 
vi sutto nästan vid foten av Horga- 
berget, bådo vi henne berätta sägnen om 
det berget för oss. Men den historien 
vill jag berätta en annan gång.

När moster berättat färdigt, plocka
de vi ihop våra, saker och gingo hem. 
Men när vi kröpo ned i våra bäddar, 
tyckte vi alla, att vi inte kunnat ha en 
bättre kväll.

Margit Troive. Klass 6.

NÄR V I VORO TILL EMÅSJÖN.
Den 28 juli 1935 skulle vi fara bort 

och bläcka rå i Holens utskog vid Emå- 
sjön. Yi foro förbi en hel mängd finn- 
byar, såsom Kvarnberg, Noppikoski och 
Myggsjö. Snart hade vi bara en och en 
halv mil kvar från den sist nämnda 
byn.

När vi kommo fram, plockade vi 
grejerna ur bilen och gingo in i damm
kojan, där vi skulle bo. Nu voro vi 
hungriga och plockade fram vår mat
säck och började äta. När jag hade ätit, 
gick jag ut och satte ihop metspöet. Jag 
drog av rullen litet rev och trädde den 
genom öglorna. Sedan var allt färdigt. 
Jag gick nerom dammen och metade i 
ån. Jag satte på mask, kastade ut och 
strax fick jag ett duktigt napp. Jag 
drog upp och en stor abborre satt på. 
Jag höll på så en liten stund, men sedan 
kom Borbös Hans. Han ropade åt mig

och frågade, om jag fått någon fisk. 
»Ja», sade jag, »jag har fått sex 
abborrar». Jag tog upp den största 
fisken och visade honom den, så att han 
skulle tro, att jag bara fått så stora. Nu 
var det slut på fisketiden, för solen da
lade bakom Rensjöberget, och jag gick 
hem.

Nästa morgon steg jag upp klockan 
halv fyra. Hans var före mig nere vid 
ån, men det gjorde ingenting. Han ha
de bara fått tre fiskar. Jag satte på 
mask och kastade ut. Jag tyckte, att 
det dröjde för länge på något napp. 
Men nu nappade det, och jag drog upp. 
En abborre satt på, men inte var den så 
stor som den störste jag fick dagen för
ut. »Maska bra»:, sade jag och satte på 
en stor mask. Men till min stora för
våning fick jag en liten »kvidd». Glad 
för det man får, tänkte jag. Jag satte 
på den lilla, fisken och kastade ut. längre 
ner, där strömmen började. Reven kom 
in i en virvel, som var invid stranden. 
Nu nappade det, och reven började gå 
uppför strömmen. Jag drog upp litet 
för att känna, på, hur tungt det var. Det 
var alldeles för tungt att draga, upp med 
en gång, ty då hade fisken farit av. 
Jag tog och rullade upp reven på rullen, 
och sedan lät jag fisken draga reven. Så 
höll jag på en lång stund, men till slut 
fick jag upp fisken. Det va.r en stor 
gädda. Just som jag hade fått upp 
gäddan, kom pappa och ropade, att vi 
skulle gå till skogs och bläcka rå.

När vi -hade gått sju kilometer, kom
mo vi till en bäck, som heter Majköls- 
bäcken. Där metade vi några minuter 
och fingo elva laxöringar. Sedan fort
satte vi hemåt. Och nästa dag foro vi 
hem.

Rune Difs. Klass 6.

Marconi och 
Telef un ken
äro årets stora schlagers inom 

radiobranschen.
Säljas på förmånliga avbetalnings

villkor. Begär provapparat.

Hans Peterson
Telefon 242.
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Jag vallar kor i Grunuberg. Teckning av Bengts Alfred Hansson. 

NÄR V I VORO PÅ KRIGSMANS- 
HOLMEN.

En dag, då far kom. hem, sade han, 
att Tysklinds hade rest bort, oeh att vi 
fingo ha deras båt, så mycket vi ville 
under tio dagar. Om några dagar be
stämde vi oss för att fara till Krigs- 
mansholmen. Vi packade ryggsäcken, 
togo cyklarna och .gåvo oss iväg. Tipp 
var också med. Han blev så glad, då 
han såg, att han fick följa med. När 
vi hade kommit en bit ut på sjön, upp
täckte vi, att vi hade glömt vatten
krukan och badka.pporna vid stranden. 
Vi fingo fara. tillbaka efter dem. Då vi 
kommo till Krigsmansholmen, växte det 
vass utmed stränderna. När vi åkte 
genom den, försökte Tipp att ta vass
strån. Han såg så rolig ut.

Sedan vi kommit i land, badade vi. 
Vattnet var så varmt. Tipp badade 
nästan hela tiden han också. En gång 
simmade far och Tipp ikapp, och Tipp 
vann. Sedan togo vi båten och rodde 
till ett annat ställe, där vi drucko saft 
och åto smörgåsar. Det smakaide bra 
efter badet. Då vi foro hem, var det så 
vackert. Hela Bonäs speglade sig i sjön.

Benkt Granholm. Klass 6.

MORMOR BERÄTTAR.
En vinterkväll berättade mormor en 

historia för mig. Hon hade varit i en 
fäbod. Det var inte bara hon utan 
också flera andra vallkullor och karlar.

En dag skulle en vallkulla gå och 
valla korna och getterna. Hon gick 
långt ut i skogen. Men efter en stund 
mötte hon en stor björn. Vallkullan 
lade sig på marken och bredde sin 
huvudduk över huvudet. Björnen tog i 
henne och rev ena kinden på henne. 
Sedan gick björnen bort för att gräva 
en grop. Just då passade hon på att gå. 
Korna kommo hem och råmade, och get
terna bräkte. Men ingen vallkulla var 
med. Då visste karlarna, att det var 
något fel, eftersom vallkullan inte kom. 
De gingo ut i skogen för att leta. När 
de hittade henne, blödde hon om kin
den. Efter detta äventyr blevo vall
kullorna så rädda, att de inte vågade gå 
ensamma och valla.

Sedan sam björnen över Skattung- 
sjön, och sedan gick han till Lindorna. 
Där rev björnen ihjäl en karl. Dessa 
händelser inträffade år 1861.

Ilugo Eriksson. Klass 5.

Permanenta Edert hår med

R e a l i s t i c
Gör det hos

Telefon 208.

NÄR VI GJORDE EN KOJA.
En vinterdag gick jag till Anders, 

för Arne, Anders och jag skulle göra 
en koja. Vi togo småkälkarna, yxorna 
och sågen, och så gåvo vi oss iväg. När 
vi kommit till skogen, som ligger vid 
tjärnen, började vi att hugga ner gra
narna. och såga sönder dem i lämpliga 
bitar och göra »knutar» på var bit. Då 
vi huggit 20 stockar, började vi att 
timra upp dem. Det gick mycket bra 
ända till sista varvet, då en stock inte 
passade. Vi hade sågat av den för 
mycket. Så fingo vi då såga ner en 
gran och göra en ny stock, och den pas
sade. Därefter gingo vi hem för att 
äta.

Därpå gingo vi ner igen och börja
de fälla granar. Då vi gjort 20 stoc
kar, började vi att timra upp dem. Det 
blev 5 varv. Så gingo vi hem; för det 
började att bli mörkt.

Nästa dag gingo vi åter ner till 
kojan. Vi satte en hink till spis och 
togo ett rör till skorsten och satte på 
tak och gjorde sitsar därinne. Nu 
återstod bara. dörren, och den gjorde vi 
tredje dagen. Så skulle vi också pro
va eldstaden. Vi gjorde upp eld och 
kokade kaffe.

När det så gått några dagar, hittade 
vi på, att vi skulle flytta kojan. Vi 
körde timret upp till en skogsdunge 
och gjorde en stack av alltsammans, 
och där ligger det nu.

Tage Eriksson. Klass 5.

Rubrik i en ortstidning: 
"Tjudra hundarna!”

MIN KANIN.
En dag for jag upp till Bom  för att 

köpa en kanin av en dansk, som har 
flyttat hit och som heter Hahn. Han 
har 3 tvåvånings burar och en bur, som 
är flyttbar och som det inte är något 
golv på, så man behöver inte plocka gräs 
åt kaninerna, I den buren var det. 30 
kaniner. En av dem skulle jag köpa. 
Jag gick in och frågade, om mannen var 
hemma. Men han var inte hemma utan 
på spisbrödsfabriken och arbetade. Han 
slutade klockan fem, så de ville, att jag 
skulle komma, igen då. Jag for hem ocli 
fick litet mat. När klockan var fem, for 
jag åter opp dit. Jag träffade honom 
själv. Han blev mycket glad, att han 
skulle få sälja en kanin. Jag fick välja, 
vilken jag ville. Jag tog en, som öronen 
stodo oppåt på, ty lågo öronen bakåt, 
var kaninen inte riktigt frisk. Det har 
jag läst i en bok, som handlar om kanin
skötsel. Jag tog kaninen och stoppade 
den i korgen, som jag hade med mig, 
betalade och for.

När jag kom hem, släppte jag den i 
buren. Den sprang runt i buren och 
tittade sig omkring. När jag nästa dag 
kom till den, släppte jag ut den en liten 
stund. Den hoppade omkring buren, 
och ibland tog den några, stora skutt. 
Men när jag skulle ha in den i buren 
igen, höll jag på en kvart för att få tag 
i den. Jag tog den i öronen och nack
skinnet och släppte in den.

Jag skulle ge kaninen mat 4 gånger 
om dagen, kl. 7 på förmiddagen, kl. 12, 
kl. 4,3 0 på eftermiddagen och kl. 8 på 
kvällen. Nästa dag gav jag den namnet 
Lisa. Nu är kaninen ute hela. dagarna, 
och den bor under en lada.

Ingemar Berggren. Klass 6.

NÄR V I PLOCKADE BLÅBÄR.
En dag sade Märtas mamma, att vi

Ett förnämligt K A F F E
är SPECIALKAFFET.
röd, blå och grön kartong.

M A R T I N  H E D  A . - B .
Tel. 14.
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fingo var sin krona, om vi plockade var 
sin. sillhink blåbär. Det ville vi natur
ligtvis. Y i bestämde, när vi skulle gå. 
Jag skulle komma till Märta klockan 
två.

När klockan var två, gingo vi till 
skogen med var sin sillhink i handen. 
Det var långt till det blåbärsställe, vi 
skulle till. Men när vi äntligen kom
mit dit, fanns det inga blåbär där. Vi 
gingo in i skogen och kommo till ett 
ställe, där det var ganska gott om bär. 
Men då vi plockat en stund, hade vi 
ingen lust längre utan satte oss på en 
liten tuva och åto av det, vi hade ploc
kat. När vi ätit, tills vi fått ont i 
magen, gingo vi hem.

På hemvägen fingo vi en idé. När vi 
hade ungefär 2 dl. kvar i hinken och 
inte orkade äta längre, målade vi resten 
i ansiktet. Medan vi gingo, sågo vi en 
bäck, som forsade nedför en backe. Där 
sköljde vi krukorna och satte dem på 
huvudet och sedan marscherade vi 
hem. När vi kommo hem, tvättade och 
sköljde vi oss fyra fem gånger, och vi 
tyckte, att det var så skönt. När vi 
voro färdiga, gingo vi in för att hämta 
betalningen. Men ni förstå nog, hur 
det blev med den.

Gun Hansson. Klass 4. 

NÄR VI VUNNO.
Det var en solig sommardag, och 

klockan var 8 på morgonen, då vi bör
jade leka. Vi voro sex stycken spring- 
are, och vi tyckte, att vi skulle leka 
någonting. Då sade jag, att vi skulle 
leka rymmare och fasttagare, och alla 
samtyckte därtill, och vi började. Dc 
andra rymde först. Vi fingo räkna till 
femhundra innan vi fingo komma. Vi 
letade länge och väl, innan vi hittade 
dem i en hässja. Då var klockan tolv 
på dagen. Därför gingo vi hem och 
åto, sedan var det våran tur att rymma. 
Vi gjorde på samma sätt, och vi stucko 
i väg till sjön, och där hade vi en svikt, 
som vi hade gjort, och där badade vi 
och hade roligt värre. Men så hörde 
vi de andra komma. Då sprungo vi 
opp på land, togo kläderna och pulsade 
över på andra sidan till en holme. Se
dan klädde vi på oss och sprungo, ty 
det var nästan mörkt. De hittade oss 
inte på den dagen, och på det sättet 
vunno vi.

Erik Hedin. Klass 5.

NÄR TORE HÖLL PÅ ATT  
DRUNKNA.

Det var förra sommaren, Tore och 
jag voro ute och metade. Tore är några 
år yngre än jag. När vi inte fick något

Erik A . (tillströms
HERR. och DAMSKRÄDDERI.

S a n d h e d ,
REK O M M EN DERA S.

Juniorlägret i Lillåbacken.

napp, så beslöto vi oss för att bada, för 
det var så varmt att stå mitt i solgasset 
och meta. Tore kunde inte simma, 
men det kunde jag. Det var ström, 
där vi badade. Tore ville försöka gå 
mot strömmen, men det var så stark 
ström, så han följde med till en grop, 
där han inte bottnade. Då började han 
skrika. Jag sam ut till honom. Han 
höll på att dra ned mig också, men jag 
drog honom en bit med strömmen. Där 
nådde det bara till knäna. Sedan dess 
har han aktat sig noga att gå mot 
strömmen.

Märta Larsson. Klass 5.

EN GAMMAL SÄGEN.
En gång berättade farfar för mig en 

.gammal sägen. Den börjar så här. En 
gång för längesedan hade en släkting 
till farfar farit en eftermiddag till fä
bodarna i Iljärpåsen för att hämta hö. 
När gubben for, så visste han, att det 
inte var något folk där. Men när han 
kom till fäbodarna såg han, att det 
lyste i en stuga, då blev han så glad. 
lian  tog och ledde hästen in i stallet 
och gick till stugan, där det lyste. Då 
han kom till fönstret, stannade han 
och tittade in. Då såg han, att det var 
små tomtar, som höllo på att dansa där
inne. När han hade tittat på dem ett 
¡tåg, så hade en av dem gjort något 
galet, som ej de andra tålde, så att de 
togo och kastade honom in i bakugnen. 
Detta tyckte gubben, att det var så 
roligt, att han skrattade till. Men i 
detsamma så blev det mörkt. Då blev, 
gubben rädd och gick därifrån.

Anna-Greta Andersson. Klass 4.

NÄR VI TRÖSKADE.
På tisdagen tröskade de hos faster, 

och på onsdagen tröskade vi. Första 
dagen var jag med och bar agnar, och 
jag tyckte, att det var så roligt.. An
ders och Nils och jag skötte om agnar
na. Fram på kvällen började det att 
snöa, då blevo vi så glada. Anders och 
jag sprungo med korgarna, så agnarna 
drevo om oss. När vi gingo tillbaka, 
sprungo vi rätt över halmstacken, och 
då vi kommo mitt opp i den, så knuf
fade vi omkull varandra, så att vi rul
lade utför hela stacken. När det var

färdigt, sade faster, att vi skulle gå in 
och dricka kaffe, och det gjorde vi. 
Nästa dag tröskade vi, men då var jag 
inte med någonting, för det dammade 
så mycket. Men jag var inne och hjälpte 
Kerstin att duka fram kaffet och ma
ten. När vi hade tröskat färdigt, 
skulle de in och äta. Först kom Anna, 
hon var litet dammig. Sen kom mamma, 
och hon var ändå svartare, och allra 
sist kom Erik. Han var precis som en 
sötare. Vi skrattade, så att Erik höll 
nästan på att gå ut igen. Sen åto de, 
och så gingo alla hem.

Anna-Greta Andersson. Klass 4.

NÄR VI VORO PÅ SJÖN OCH  
TOGO UPP NÄ T.

En söndagsmorgon i sommar voro 
jag och Anders ut på sjön och togo 
upp nät. Vi foro klockan åtta och 
kommo tillbaka klockan halv tio.

När vi kommo till Bredå, togo vi 
ekan och rodde ut. Vi hade tre nät i 
själva Bredå. Då vi kommo till nätet, 
backade jag aktern intill nätstic
kan, och Anders tog i den och började 
ta upp näten. Första fisken i det nä
tet var en abborre. Snart kom det en 
liten gädda, men då var det slut på 
första nätet. Då började vi på det 
andra nätet. I det fingo vi två mörtar 
och en abborre. Så började vi på det 
tredje nätet. Där fingo vi bara en id. 
När vi tagit upp den, foro vi ut till 
Killingholmen. Där hade vi också tre 
nät. Där fingo vi två mörtar, tre 
abborrar, en gädda och två sikar. När 
vi tagit opp alla näten där, foro vi till 
Lillholmen, där vi hade dc tre återstå
ende näten. Där fingo vi bara två 
aborrar, en sik och en mört.

Då vi tagit upp alla näten, rodde vi 
till Bredå och hängde upp dem på 
tork. Sedan vi hängt upp näten, foro 
vi hem med aderton fiskar i fiskkorgen.

När vi kommo hem, åto vi frukost. 
Då var klockan bara halv tio, men vi 
voro hungriga. Så nog är det sant, att 
sjön suger.

Bengt Wikner. Klass 6.

Höstens Nyheter

oC
Û c a l b u m

och vanliga album 
finner Ni hos oss.

Billigaste
priser.

T n n m n n n 1 /n T n m n n n fk iiiIfiljlll8 roiomayasm
O R S A .
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Skolnytt
Skolköksundervisningen 1935— 1936

är uppdelad i sex kurser. Den l :a  hölls 
i Bolen 25 juli—6 sept. Den andra pågår 
nu i Kallmora med elever från Nederberga 
och Tallhed. Den tredje kursen blir också 
i Kallmora och börjar i slutet av oktober. 
I denna deltaga flickor från Kallmora oeh 
Åberga. De tre övriga kurserna hållas un
der vårterminen i Kyrkbyn. Kurs nummer 
fyra börjar den 2 jan. med elever huvud
sakligen från Slättbergs fortsättningsskola. 
I den femte kursen äro eleverna från Kyrk
byn. Denna kurs börjar i slutet av febr. 
och pågår tills i slutet av april, då sista 
kursen för året med elever från Hansjö 
tager sin början.

Den ifrågasatta reglementsändringen
som omnämndes i aprilnumret, har skol

styrelsen ännu ej slutgiltigt behandlat.

Kvarnbergs skola,
som under de senaste åren varit anord

nad på kommunens egen bekostnad, är nu 
indragen, då barnantalet för närvarande är 
endast två.

Fru Anna Bogg
vikarierar under höstterminen i Emå- 

dalen.

Att ombesörja utackordering
av sådana skolbarn, som på grund av för 

långa avstånd till skolan icke kunna vistas 
i sina hem under skoltiden, uppdrogs vid 
skolstyrelsens senaste sammanträde åt en 
kommitté bestående av Per Åberg, O. A. 
Gustafsson och E. Keding.

I Orsa folkskolor
undervisas under nuvarande läsår 835 

barn, varav 117 stycken äro nybörjare. Då 
lä raravdelningarnas antal är 49, blir det så
ledes ett medeltal av 17 barn per avdel
ning. Största avdelningarna äro f. n. övre 
avdelningen i Kårgärde med 35 och fjärde 
klassen i Kyrkbyn med 34 barn. Medan 
de minsta äro Untorps skola med 5 oeh 
åberga småskola med 4 barn.

Orsa Lärarförening
har årsmötet i Stackmora den 7 oktober 

kl. 10. Utom de stadgeenliga ärendena blir 
det bl. a. föredrag av fru Elna Granholm 
om Gandhi.

Den som köper SKOR 
i Segers Skoaffär

blir alltid belåten.
Goda varor. Billiga priser.

Telefon 232.

Aktuell professor och 
nyvald senator — 

född i Skattungbyn.

Gunnar Myrdal.

Vid det av årets landsting förrättade 
valet av ledamöter i första kammaren 
invaldes från socialdemokraterna pro
fessor Gunnar Myrdal. I en ortstidning 
påträffar vi följande upplysning om 
den nu 37-årige professorns födelseort.

Professor Myrdals fader hette C. A. 
Pettersson och genomgick som ung man 
Bachmanska slöjdskolan i Hedemora 
och slog sig till en början på husbygg
nad i hemtrakten (Gustafs socken)/ 
Denna byggnadsverksamhet utsträcktes 
ända upp till Orsa, där han vid Orsa— 
Bollnäsbanans byggande uppförde 
Skattungbyns stationshus. (Alltså bygg
des detta 1898.) Familjen bodde där 
under tiden, och där föddes den bli
vande professorn, som alltså kommit 
till världen i Orsa.

Vid nordiska skolmötet i Stockholm 
representerade Orsa Skoltidning med 
ovanstående monter. Axel Rosén har 

gjoi't huvudparten av den.

Sänd barnfoton
till Orsa Skoltidning!

Vi fundera på att utlysa en pristäv-' 
ling om bästa amatörfotot med motiv 
från barnens värld.

Orsa Kyrfyokörs musik- 
diplom

utdelades för första gången i våras. 
Som bekant har hittills endast proven 
för grad 1 utarbetats. Musikdiplom av 
denna grad fingo efter fullgjorda god
kända prov följande elever:

/  K yrkbyn : Birgit Ohlsén, Ingrid 
Schött, Gerda Helleberg, Tyra Ohlsén, 
Klockar Anna Hansson, Inga Larsson, 
Bror Boström, Gösta Eriksson, Carl- 
Otto Hedman, Inge Gullbrand, Bertil 
Andersson, Elsa Dahlström, Gerda 
Winnberg, Ingeborg Jonasson, Margit 
Andersson, Sven Åke Frelin, Lilly Diis 
(Åberga), Anna Lisa Karlsson, Gösta 
Henrikson.

I  Åberga: Maja Johansson, Mimmi 
Erkapers (Kallmora), Sigrid Brändin, 
(Kallmora), Karin Nordlander, (Kall- 
holn).

E. G.

Stipendiefondens
hederslista.

Under sommarmånaderna ha tre sti
pendiater anmält sig vara färdiga med 
sina kurser. Av dessa ha de båda 
flickorna erhållit sina stipendier under 
detta år. De ha alltså arbetat bra.

Förut ha femton rapporterats färdiga.
Den sextonde: Bjes Karin Andersson, 

Lindänget, 30 juli, aritmetik.
Den sjuttonde: Karl-Erik Svensson,

Maggås, 31 juli, aritmetik.
Den adertonde: Stina Östlund, Skatt

ungbyn, 8 sept., välskrivning och rätt
skrivning.

Föryngring.
Jemt Erik är glad, som blivit förkla

rad fem år yngre. Men — ett nytt 65- 
årskalas!

Våra äldsta.
Orsa Skoltidning, som vill vara en 

länk mellan de yngre och äldre, har 
tänkt att i fortsättningen tala om när 
våra äldsta fylla år. För denna gång- 
ha vi endast två, vilka båda under 1935 
uppnå 90 år :

Påla Anna 01sdotter; Holen, fyllde 
90 år den 3 febr., och

Karin Ersdotter, Kallmora, fyller 90 
å,r den 3 okt.
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Hemvist för turister
—  utflyktsmål B
för o r s a b o r

Brandts Vilohem och pensionat
Rikstelefon 173.

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, 
inpackningar, saltingnidningar, massage 

m. m. Kvartslampa finnes. 
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata priser.

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

Rikst. 17 och 115.

Lindängets Pensionat
REKO M M ENDERAS.

Grevgårdens Matsalar
Gott bord. Förnämligt matställe. 
Innehavare A n n a  P e t t e r s s o n .  

Tel. 132.

På underteeknads

C A F É  och M A T S A L A R
äter ni bäst och billigast.

Vördsamt O. L. Moraeus.

NYA PENSIONATET, Brogården.
rekommenderas

vid begravningar, bröllop och mindre 
festligheter. Tel. 42.

FRELINS KONDITORI
Telefon 27.

Obs.! Nyinrett, särskilt klubbrum . Obs.!
Medlem av Sveriges Konditorförening 

och Tårtförmedlingen.

Turiststugan i Fryksås
Telefon 255 a.

GOTT BORD. — GODA BÄDDAR. 
Mod. pensionspriser. Öppen hela året.

Bad ä r hälsa
Badhuset i Holen
hålles öppet lördagar kl. 4—9 e. m.
Beställning av skolbad tel. Kolen 25.

Badhuset i Hansjö
hålles öppet: fredagar 5—9 för damer, 

lördagar 4—9 för herrar. 
Beställningar mottagas. Tel. 145 b.

DA M ER: Fredagar kl. 5—8 e. m.
H E R R A R : Lördagar kl. 4—8 e. m.

I ■ 11 ■ m ■ » »

H. L. LARSSON BERÄTTAR . . .

(Eorts. från sid. 5.)
nuvarande småskolesalen till slöjdsal. 
Småskola hölls i gamla småskolehusen i 
Aberga och Mickelvål. Hur är det, står 
Mickelvåls gamla skolhus kvar? Man
pers Anders reparerade det ju för 
många år sedan. V i hade i folkskolan 
6 timmars skoldag, kl. 8,30— 4, under 
fem dagar i veckan och 4 timmar slöjd, 
lördagar kl. 9— 1. En lördag fick jag 
bud från en granne, att jag om möjligt 
skulle komma dit ett tag genast. Jag 
gav pojkarna instruktioner vad de skul
le göra i slöjden och uppdrog åt en poj
ke, den bästa förstås, att övervaka och 
vid behov hjälpa de andra. Då jag åter 
kom i närheten av skolanj mötte jag en 
gumma, som mycket illa berörd talade 
om att då hon gick förbi skolan, hade 
pojkarna kommit utspringande genom 
fönstren och kastat snöbollar på henne. 
»Ja, de här ungarna», tänkte jag. Jag 
försökte trösta gumman, så gott jag 
kunde, och lovade, att rättvisa skulle 
skipas, samt skyndade att hålla förhör 
med pojkarna. De hade nog inte varit 
så alldeles tysta. Hade förstås stojat, 
visslat, knackat och slamrat som vanligt 
och säkerligen mera. Alla fönster voro 
öppna. Gumman hade stannat och trä
fat på dem, och pojkarna hade nog sva
rat också. Tre av dem, t. f. vik. först, 
hade hoppat ut och kastat snöbollar. En 
pojke ville ej riktigt erkänna. Med nå
got slags gråtbemängd röst fick han 
slutligen fram: »Ja, nog kasta jag, men 
jag träffa int nå».

Förstnämnde pojke, inte den sist
nämnda, kunde spela orgel också. Jag 
har aldrig kunnat lära mig den konsten, 
och det var för mig och oss alla särde
les upplyftande, när skolpojken under 
morgonbönerna och vid andra tillfällen 
tjänstgjorde som organist. Vid examen 
blev pastorn så förtjust, att han gav 
pojken en tvåkrona. (Pojken hette 
Erik Diffner och är nu i Amerika.) Jag 
började undra huruvida det må vara 
någon större svårighet för den som har 
naturliga anlag för musik att lära sig 
spela orgel än att spela fiol utan not
kännedom och andra krångligheter. Jag 
har hjälpt ett 20-tal skolbarn att lära 
sig spela orgel, och det är ej endast i 
Åberga, som ja.g ståtat med självlärda 
organister. Ifall någon nuvarande lä
rare, lärarinna eller barn vore hågad 
att försöka, så vill jag särskilt rekom
mendera ett nothäfte, som kan köpas i 
bokhandeln för kr. 2: 25 och heter 
Rolig början av David Hennix. Jag ser 
i Orsa Skoltidning (n:r 1, 1935, sid. 13) 
ett upprop till musikintresserade skol
barn, som jag särskilt vill påpeka. Jag 
kan nämna, att jag ännu fuskar i yrket. 
Två skolflickor ha övat orgelspelning 
för mig snart ett år och spela nu »Hela 
världen fröjdas Herran» och ett par 
andra koraler någorlunda skapligt. 
Skall man lära sig spela, skall man för-

Madrasser
tillverkas, 
omstoppas.
Carl A. Petterssons 

Möbelaffär.

Stor sortering i YLLESTRUM POR
hos

Viktor Blomberg,
Tel. 41. HANSJÖ. Tel. 41.

Det bästa.
porträttet

— de billigaste barnsittningarna.
— det bäst utförda amatörarbetet.

Atelje Gunvor Ahlberg.
O R S A  R I N G C E N T R A L

Telefon 299.
V U L K A N iS E R IN G . R EG U M M ER IN G .
Nya däck och slangar ständigt i lager.

Holländska blomsterlökar,
extra prima.

Vitkål och rotsaker i parti o. minut. 
Frukt och blommor.

O. L i n d q v i s t ,
Frukt- och Blomsterhandel.

________ Tel. 92 och 120.________

R.Lifs Sportaffär.
Velocipeder, Sportartiklar, Radio.

Cyklar repareras!
Senaste schlagers i grammofon

skivor.
T e l e f o n  2 8 1 .

BYGGNADSSNICKERIER, 
BUTIKSINREDNINGAR m. m.

Telefon 78.

I Rakning & 
Klippning

utföres omsorgsfullt och billigt.

A . Stenberg, Trunna.

Storäbro Bryggeri.
TELEFO N 189.

rekommenderar sitt goda dricka.

Harald Erikssons Cykel- & 
Reparationsverkstad.

Rikst. 156. ORSA. Rikst. 165.
Försäljer velocipeder av märkena: 

H U S K V A R N A , SVALAN och ORSA.
Däck, slangar och tillbehör från väl

sorterat lager till billigaste priser. 
General autoinobiltillbehör.

14



ORSA SKOLTIDNING

Moderna herrkläder 
Berglinds, Orsa

Telefon 5.

Berglunds K o n d ito ri
T e l e f o n  66.

Gott kaffe! Gott bröd!

Emil Nilssons Skrädderi
rekommenderas vid behov.

Kostymer och överrockar samt allt i 
övrigt inom branschen.

Slöjdverktyger billigt.
Nya Järnhandeln

ORSA. - Tel. 252.

ORSA TOBAKS- & 
PAPPERSHANDEL

VÄLSORTERAD  
PAR TI- & M IN U TA FFÄ Ä R .

U t f ö r
VÄRME-, VATTEN- och AV

LOPPSLEDNINGAR av alla slag. 
Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstelefan 119.

Allt för C Y K E L N
ERIK HELLSTRÖMS

REPA RATIO N SVERKSTAD . 
Telefon 217.

Tel. 171 a och 117 b.
Välsorterat lager av 
hyvlade och ohyvlade

T rävaror
T i m m e r  uppköpes till dagspris.

Matvaror r t i i i iBra Billigt
alltjämt liksom hittills hos

PER WIKNER
Diversehandel i Holen från 1880.

IMF" Billigaste priserna
Klädhängare .......... pr. 1 /2  duss. 0: 25
Skurborstar, svängda & raka . . . .  0: 20
Grytviskor ...........................................  o: 15
Liijemieikscrem ................... pr tub o :  25
Cold- & Havrecrem ............. ,, , ,  o :  25
Tandcrem ...............................  ,. ,. o: 25
Skocrem ...............................  ,, „  0: 20
Tändstickor (10 pkt 1 :15) pr pkt 0: 12
Toalettvål (Acept. &Lan.) pr stång 0: 25 
Toalettppr (pr 5 bt 0:46) pr bunt 0: 10 
Billiga leksaker såsom Bollar, Lastbilar, 
Skottkärror, Trähästar, Dockor m. m.
Centralboden -  Orsa.

fara lika som då man lär sig åka skidor. 
Öva ihärdigt, träna i åratal, med liv och 
lust, på lediga stunder. Hur tror ni 
Lif har kunnat bli en så duktig skid
löpare? Vem har lärt honom? Hur 
länge har han hållit på? Och hur har 
Gössa Anders lärt sig spela fiol? Men 
fast man ej har utsikter att bliva stor
mästare, så är det bestämt roligt ändå 
både att åka skidor och att öva musik.

(Forts, i nästa n:r.)

BROVÄGEN.

(Ports. fr. sid. 8.)
på rätt köl och ge sig i kast med grå
benen voro de vid hans gömställe, hop
pande och tjutande. För dem hade det 
varit den lättaste sak de kunnat ta sig 
till med att vända på karet, men det 
ingick ej i deras plan, som väl var. I 
stället stucko de sina tassar in i karet, 
under dess stavar, på ställen där dessa 
ej slöto tätt till isen, och i samma ögon
blick bonden fick syn på en tass, högg 
han den med yxan. Efter en hel del 
utdelade hugg blev det tyst, och med 
blödande tassar drogo vargarna där
ifrån.

Då gråbenen avlägsnat sig företedde 
platsen en beklämmande anblick av blod 
och några benkotor efter hästen. Efter 
denna upprörande händelse vågade 
ingen fara ensam till Rätjäm efter 
vatten.

Sumpmark med bro vid bro utan ägare.

Från Rätjärnbäoken fortsatte vägen 
över ett område med skogsholmar oeli 
försumpad mark om varandra, med bro 
vid bro över sumpmarkerna, vilket om
råde i vägens sträckning begränsades i 
väster av förenämnda bäck och i öster 
av Brunvasslhed. I dagligt tal kallades 
området östi eller emi bruumå, beroen
de på om den talande var på östra eller 
på västra sidan om området. Denna 
benämning på området kan ej utan 
omskrivning översättas till svenskt 
språk, för att ej säga att den knappast 
alls kan översättas, åtminstone ieke rent 
språkligt. Ett försök kan emellertid ej 
skada. Östi bruumå betyder: området 
för bro vid bro. Samma betydelse har 
benämningen emi bruumå, vilka benäm
ningar förekommo i händelse man var 
på västra eller på östra sidan om områ
det. Var man på dess södra sida sade 
man nordii bruumå, och i motsatt fall, 
på norra sidan, sudi bruumå. Med all 
sannolikhet hade broarna på området 
varit anledningen till den märkliga be
nämningen.

Långt tillbaka i tiden hade varje bro 
eller brodel sin ägare, vilket man kan 
sluta sig till av bomärken, som inhug- 
gits på utbytta telnar vid brorepara
tionerna. Av okänd anledning inställ
des omsider ovannnämnda reparationer, 
vilket fick till följd, att broarna blevo 
ingen mans egendom och fingo förfalla. 
Mot slutet av 1880-talet var förfallet 
sådant, att stor risk förelåg för hästar-

För hårets vård
vänd Eder till

GÖTA LILJAS D A M FR IS E R IN G .
Telefon 306.

Lät REPARERA SKODONEN hos

E. NORLING
Omsorgsfullt arbete. Moderata priser.

U R
av alla slag repareras omsorgsfullt.

Urmakare G. Helgeson.
Till skolbarnens frukost:

BRÖD från
Hällebergs Bageri
Hemsändes, ring i dag telefon 47.

Kom ihåg:

ORSA
när edra böcker skall bindas.

Köp i första hand
-  pä BYXTORGET - ORSA —

Markens gröda
frukt, blommor, grönsaker.

E. Wikner, Handelsträdgård
Telefon 305. 

Målaremästaren

B. Karlsson
B YGGN A DSM ÅLNING, 
MÖBELMÅLNING, 
TAPETSERING m. m.

RING TEL. 108.

A LB . PETTER SSO N S
Sadelmaken — Tapetserareverkstad. 

Tel. 164. Billiga priser.
Möbler och miadrasser omstoippas. . Nya 

madrasser på beställning.
Obs.! Korkmattor nedläggas.

M ånga Nyheter
i LEKSAKER.
(Låga priser.)

Musik- & Missionsbokhandeln
Telefon 320.

Allt som Ni behöver för

fönsterinsättningen
köper Ni förmånligast i

Hedins Färghandel
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ORSA SKOLTIDNING

Lär Dig- Orientering
med 'Silva-kompassen'
som finnes i o l i k a  utföranden.

KARTFODRAL - FICKLAMPOR. BOSCH CYKELBELYSNINGAR. 

Birger Olssons Järnhandel, Orsa. Telefon Namnaarop.

Ur Långskär.

av alla slag repareras, rengöras och 
justeras. Välgjort arbete garanteras.
Urmakare B. H. Hansson,

SLÄTTBERG, ORSA.
OBS.! Intill folkskolan. OBS.!

alla slag, utföres av

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

Gör hemmet trevligtO
genom att sy handarbeten, vilka 

finnas i stor sortering i 
billiga priser hos

Hanna Månsson & C:o
Uppritningar utföres.

Modeaffär
öppnad i f  d. MÅNSSONS LOKAL, 

Stationsgatan.
Vördsamt A. GREEF.

E rik  N y lé n ,
M Å L A R E .
(Etabl. I 902.)

Utför alla slags måleriarbeten. 
Välgjort arbete! Billiga priser!

Slättberg, Orsa. Tel. 291.

na. att var som helst gå ned och bryta, 
benen, varför delägarna i Dördiby, 
Österberg och Spirisberg överenskommo 
att utföra en grundlig reparation av 
samtliga broar å vägen mellan bygden 
och Dördiby.
Be gamla broarna avlägsnas eller 
jordföras.

Som överenskommet var inlade del
ägarna i Österberg och Spirisberg nya 
broar för vägen över sumpmarkerna på 
förenämnda område östi bruumå mid
sommaren 1889 av virke som ditkörts 
hösten förut från fäbodeskogarna, och 
delägarna i Dördiby jordförde broarna, 
som vid nämnda överenskommelse kom
mit på deras lott. Denna utgjordes av 
broar för vägen mellan ovanstående om
råde och Dördiby.
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Stället efter vägen närmast Rätjärn- 
bäcken kallades Långskär, Anledningen 
till namnets uppkomst torde varit den 
oerhörda mängd kullerstenar, större 
och mindre, vilka liksom utströtts på 
denna plats. Vid dess västra starkt för- 
sumpa.de gräns var bro förr i tiden 
över sumpstället. Men sedan denna, ri
vits uppkom ett sannskyldigt vadställe 
efter bron, i vilket vattnet stundom 
nådde upp till buken på hästarna. Vid 
brons rivning lädes dess telnar längs 
stället på dess ena sida och togos i bruk 
av gående personer, som skulle vägen 
fram. Där telnarna slutade var det att 
under fortsättningen hoppa från sten 
till sten, vilket kunde roa barn och 
halvvuxen ungdom, men var någonting 
helt annat för dem, som måste ta' hop
pen med en tung bögsäck på ryggen. I 
händelse av att apostlahästarna därvid 
inte skötte sig ordentligt utan sna.vade, 
hände lätt att man fick vara med om 
en kullerbytta, varvid bögsäcken bok
stavligen »flög hals över huvud» och 
förpassade bäraren i ett allt annat än 
avundsvärt läge. Men man tog det ge
mytligt, och sådana, fall utlöste vanli
gen ett gott skratt.

Kvarnstensmoren och den första natur
liga halvvägsstenen. .

Den största av skogsholmarna östi 
bruumå hette Kvarnstensmoren (moren 
betyder skogen). I denna skog togo 
orsaborna förr i tiden sina ämnen till 
a ekwennumå (handkvarnarna), liksom 
ock ämnen till a skwaltkwennumå 
(skvaltkvarnarna). Är 1857 togs sista 
stenparet på denna, plats av sockensme
den Ulus Jon i Issmarvål, och togs i 
bruk i den året därpå uppförda hjul
kvarnen (överfallskvarnen) intill vass- 
lan vid Dördeby. (Mer om denna kvarn 
längre fram.)

Invid södra vägkanten finnes en 
större, naturlig sten, lämplig att vila 
på för vandrare, som hade behov därav. 
Förr i tiden, då våglängden mellan oli
ka ställen i såväl skogarna som bygden 
aldrig uppmättes, sades det, att stenen 
var belägen halvvägs mellan socknen 
och Dördiby, dit man räknade en mil 
hemifrån. Senare försvann förtroendet 
för de gamla vägmilen, och man kallade 
dem »näverskomil». Innebörden av be
nämningen var den, att då ett par hop- 
vävda nya näverskor utslitits under 
färden efter en väg, hade man gått en 
mil och fick vila ut någon stund, medan 
man vävde ihop ett nytt par.

(Forts. i nästa n : r.)

Falun 1935 - A.-B. Dala-Tidn. Tr. 7©4

vi föra endast kvalitetsvaror
men trots detta humana priser. Största 

sortering i mjuka MATTOR.
Försäljare för Svenska Möbelfabrikerna, 

Bodafors.

Mora Möbleringsaffär
SVEN STE1NHOLTZ. Mora - Tel. 460.
Obs.! Filial i ORSA. - Tel. 321. Obs.!

EXTRA FIN

norsk isterfetsill
BENGTSSONS

Telefon 106.

GOTT SMÖRGÅSPÅLÄGG

Getmesost
1.50 pr kg.

ÅBERGS

GLAS
Ö G O N
för alla åldrar.
Recept exp. om
sorgsfullt o. billigt.

Thorby, Orsa.
Höstnytt
inkommet i Ulstrar. Golfbyxor. 
Golfstrumpor, Mössor, Kappor och 

Klädningstyger samt Garner
i riklig sortering hos

Emma Olsson
Orsa. - Tel. 125.

O R S A  S K O L T I D N I N G
utgives av Orsa Lärareförening och ut
kommer med minst 4 nummer årligen. 
Redaktör ooh ansvarig utgivare: Karl

(Wennberg, Mässbacken. Tel. 43. 
Redaktionskommitté: Hanna Behlin,

Vångsgärde, Orsa. Tel. Holen 35. 
Hj. Hedman, Åberga, Orsa. Tel. 
Mässbacken 28.
[Ernst Keding, Kårgärde, Orsa. Tel, 
Holen 25.
Lisa Ihrmiark, Orsa. Tel. 154 
Axel Rosén, Hansjö, Orsa.

Kassör ooh exp.: Joh. Boström, Orsa.
Tel. 219. Postgiro n: r 73945. 

Ar.nonspns: 20 öre mm. enkel spalt i 
texten och 15 öre mm. på annons
sidorna. Rabatt vid längre annon
sering.

Prenumeration kan ske endast hos exp., 
adr. Orsa. Pris kr. 1 :20  pr helår. 
(4 nummer). Lösnummer 30 öre. 

Hetta nummer presslades den 1 oktober.

Upplaga 1,500 ex.


