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I marknadstid — förr och nu
VÅRA FJÄRDINGSM AN I.

P. Bog g.

Mg ▼ [ arknaden i Orsa är en folkfest.
När första måndagen i okt. ran

das, mötas gamla oeh unga från byarna 
runtomkring i Kyrkbyn. Det är tradi
tion, oeh en tradition, som ej går att 
bryta. Nar det för några år sedan be
stämdes, att ingen marknad skulle hål
las, blev det marknad ändå, ty folket 
kom som vanligt till Kyrkbyn den da
gen.

Brist på trafikkultur.
Redaktionen har funnit det vara in

tressant att höra, vad gamla och unga i 
Orsa ha att berätta om marknaden förr 
och nu. Först tillfrågas ordningsmak
ten, och det är landsfiskal Larsson, som 
helt kort svarar, a tt för honom är 
marknadsdagarna årets besvärligaste. 
»Folk har ju  ingen trafikkultur. De 
går mitt i vägen och huller om buller 
på båda sidor. Vi ha fullt arbete att 
hålla vägarna öppna, så att de, som 
åker, också kommer fram. Det behövs 
starka karlar och stora, sådana som 
Boggen och Greven och jag, för att få 
någon ordning på bönderna och för
hindra, a tt trafikolyckor inträffa. Men 
f. ö. är folk nu för tiden så snälla och 
lugna och så ordentliga, att det blir rent 
av tråkigt för länsman och fjärdings
man. Och sällan har vi numera under 
marknaden besök i finkan. Men jag 
skulle inte alls sakna marknaden, om 
den upphörde.»

Det skulle däremot barnen göra. En

pojke i en skolklass svarade på förfrå- 
. gan, att potatislovet och marknaden var 

det bästa som inträffade före julen.
Marknaden var t. o. m. bättre än pota
tislovet, om den hade sådana attraktio
ner som apor och karusell.

Ingenting mot Mora mark
nad!

Gammelfolket i Orsa har bara en åsikt 
om marknaden, och den lyder: »Mark
naden i Orsa är ingenting. Ni skulle 
ha varit med på Mora marknad.» Och 
som Orsa marknad egentligen är ett 
barn av den stora marknaden i Mora, 
då folk från hela Dalom möttes för att 
göra affärer och för a tt roa sig, är det 
i detta sammanhang intressant att höra 
vad de gamla förtälja.

Soldaten Snäll i Stackmora. är 83 år 
och han har varit med om marknaderna 
många gånger. När jag frågar honom, 
om han minns något från Orsa marknad 
förr i världen, säger han: »Inte var det 
n å ’n marknad i Orsa förr i världen. 
Den har blivit på senare tid, den, och 
då blev det först torgdagar varje må
nad. Men dom blev borttagna, för bön
derna använde torgdagarna att gå till 
byn och dricka öl. Det fanns öltappar 
i Kyrkbyn då, ser du. Då tyckte många, 
a tt det var galet., så torgdagarna togs 
bort, och det blev marknadsdagar vår 
och höst. Det blev ändrat också, så till 
slut blev det bara höstmarknad.

Men ett sådant folkliv och en sådan 
fart som på Mora marknad har det 
aldrig varit i Orsa och blir inte heller, 
varken här eller någon annanstans. 
För det är andra ordningar nu. Förr 
var det inte så kinkigt, hur det gick till. 
Du ska se, säger Snäll, medan han gni
der på fiolen, vilka rader av folk och 
hästskjutsar det var härifrån Orsa och 
ner till Mora. Och på marknadsplatsen 
var det fullt av skojare, malungskarlar 
och kopparslagare.
På kvällen, när alla 
skulle hem, kördes 
hästarna vilt, så det 
dånade, och de, som 
hade köpt unghäs
tar, skulle prova 
dem och körde förbi 
de andra. Rent 
märkvärdigt var det 
då, att ingen körde 
ihjäl sig.»

När Snäll hunnit 
hit, undrar jag för
mig själv, hur många trafikpoliser det 
då skulle behövts för a tt ordna trafi
kanterna. Men Snäll spelar på fiolen 
och skrattar för sig själv, och plötsligt 
säger han, att han minns en slättbergs
karl, som var något till rolig. »Vill du 
höra?» Och så berättar han:

Snäll i Stackmora.

VÅRA FJÄRDINGSM AN II.

Grev A. Andersson.

Många små grisar på vift.
»Det var en slättbergskarl, som var 

på m arkna’n för att sälja grisar. Själv 
släckte han sin törst ganska kraftigt, 
'och så tyckte han, a tt grisarna också 
borde ha något att dricka. Han lyfte 
ner dem ur kärran och vallade dem ge
mom folkhopen u t .i  Saxviken, där de 
fick dricka allt de ville. Folket trodde 
att grisarna skulle springa bort för 
slättbergskarl ’n, men i en lång rad följ
de de efter honom till kärran, där han 
lyfte upp dem igen.»

När Snäll till slut har spelat »Fing 
ni gift ikur kullur» för mig, lämnar jag 
honom med fiolen mot axeln och går för 
a tt hälsa på en annan soldat. Det är 
Ståbi i Stackmora, han, som ännu vid 
snart 90 år har kvar sitt militära pli. 
Han är lika. glad att få berätta, som 
jag är att få höra. Och mycket har han 
att förtälja. Jag säger åt honom, att 
det var otur, att det var hos Morkarlar
na den stora marknaden i Dalom gått 
av stapeln. Men Ståbi svarar mig, att 
den marknaden var lika. mycket en Or- 
samarknad som en Moramarknad, ty  det 
kom lika mycket Orsafolk dit för att 
köpa och sälja, som det var Morafolk 
där.

»Orsakarlarna for dit och sålde gri
sar», berättar Ståbi. »Fastkwöttarna» 
kostade 9 kr. (De kallades »fastkwöt- 
tar», för de voro födda i fastan). Lek- 
sandskarlarna var flera gånger så iv
riga och köpa orsakarlarnas grisar, att 
de foro ända. upp mot Vasseläng och
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Bergkarlås för a tt möta orsakarlarna 
ocli göra affär. Och om det var någon, 
som inte kunde betala kontant, gjorde 
man bara upp om betalning till nästa 
marknad. Då behövdes ingen revers 
och ingen borgen. Allting var enklare 
då än nu. Var och en gjorde själv upp 
sina mellanhavanden ocn det var mest 
nä vrätten, som bestämde, Slagsmål 
mellan mora- och orsakarlar hörde till

Nissa Per Persson.

vanligheten. Uppe i Noret, där orsa
karlarna hade kvarter, hände det mer 
än en gång, a tt blod flöt. De bråkigaste 
blevo ju  någon gång instoppade i fin
k a n — den fanns i Morkarlby — men 
den var så dålig, a tt de instängda mer 
än en gång togo sig ut igen.»

Till slut berättar Ståbi om B ritur 
Juga i Slättberg, som inte unnade mora
karlarna a tt tjäna 7 öre. Så mycket 
kostade det nämligen för häst och karl 
att färdas över den flottbro, som för
band Noret med Strand,' och som allt 
orsafolk måste passera för att komma 
till marknaden. Han körde hästen, en 
morsk unghäst, u t i vattnet. Hästen 
sam med kärran efter sig, och B ritur 
Juga svängde hatten och skrek, när vatt
net forsade om ekipaget: »Klart som 
silver.» Lyckligt nådde han andra 
stranden. Det var humör på folket då 
för tiden.

Olika färdsätt och vägar.
Nissa Per Persson i Hansjö, den 75- 

årige häradsdomaren, har en hel del 
minnen från marknaderna i Mora. Han 
berättar här nedan:

»Orsa marknad har det aldrig varit 
sådan fart över som över marknaden i 
Mora. Den hölls två gånger om året

Orsa Fisk- och Viltaffär
Tel. 180.

D agligen färsk  fisk. 
R ekom m enderas.

vid midsommar ocli i oktober. När vi 
från Hansjö skulle fara till marknaden, 
var det ett helt stort företag. Antingen 
skulle vi fara över sjön med båt eller, 
också vägen över Unå- och Orebroarna, 
för på den tiden fanns ej Storåbron. 
De, som hade morska hästar, körde över 
älven vid Bogg-Anders gård. Och så 
gick landsvägen till Mora uppe på ber
get över Högbacka. Far och jag bru
kade fara dagen före och övernatta i 
Vångsgärde, för att inte få för lång 
väg på en dag. När vi sedan kom när
mare Mora blev vi många i sällskap bå
de gående och åkande. I Noret måste 
vi igenom bommen, som stängde vägen 
till flottbron, den enda bro, som då 
fanns över älven. Där måste alla utom 
morkarlarna betala bropengar. Det 
kostade 3 öre per person och 7 öre för 
häst och karl.

Ibland åkte vi också båt. En gång
var jag med, då vi fick hålla marknad 
på sjön. Det blev en så tät dimma, att 
vi knappt såg handen framför oss. Bå
ten kunde inte komma någonstans utan 
låg stilla och tjöt långa signaler. Till 
slut kunde den gå in till Kummelnäs, 
och där gick jag och några pojkar i 
land och fick hästskjuts till Mora. Men 
de övriga fortsatte på båten. Först på 
kvällen kom de till Mora men fick vän
da direkt, för då hade det blivit den 
tid, då båten skulle gå tillbaka till 
Orsa.
- Marknadsplatsen.

Marknadsplatsen i Mora var det stora 
området mellan klockstapeln och Sax
viken från den plats, där Vasastoden nu 
står och fram mot nuvarande Zorngår- 
den. Kring klockstapeln och prostgår
den var det gärdesgård, och vid den 
stod rader av kor bundna. E tt gam
malt inventarium på marknaden var en 
gammal käring från Bjursås, som köpte 
upp massor av kor för att sälja söderut. 
Hon kallades allmänt för »Stingflu
gan».

Längre neråt gatan var det rader 
med stånd. Och fullt av handelsmän 
var det. Jag  minns särskilt kopparsla
gar Dahl från Leksand, som alltid bjöd 
på »supen» för att få affären i gång. 
På midsommarmarknaden var det 
många Hedemorasmeder, som bjöd ut 
handsmidda liar. Leksandskarlarna 
kom med stora knippen av marielök, 
som ungdomarna köpte och tuggade. 
Kopparslagarna gjorde stora affärer, 
för alla som hade pengar till övers, pla
cerade dem i kopparkärl.

Hästar och grisar var också vanliga 
marknadsvaror. Hästarna hade sin 
plats nere vid Saxviken. I närheten var 
det kaffeförsäljning vid långa bord, som 
ofta blev nerstänkta av all smörjan på 
backen, då hästarna provkördes.

Orsakarlarnas hemresa från Mora 
var oftast mycket äventyrlig. Den 
gamla fiendskapen socknarna emellan 
tog sig alltid något uttryck på markna
den. Morakarlarna stod på pass i No
ret, och där har marknad efter mark

Jon Eriksson.

nad det ena slagsmålet efter det andra 
utkämpats. Det hände t. o. m., att nå
gon mistade livet.»

H är slutar Nissa-Per, och vi konstate
ra, att det kanske ändå är lugnare nu 
än i den gamla goda tiden. —

Uppe vid vägskä
let i Sundbäck lig
ger en trevlig, rap
pad stuga, och där 
bor den 75-årige 
Jon Eriksson och 
hans hustru. Lispe- 
tu r Juga har varit 
till marknad i mån
ga år, och det har 
hans hustru också. 
Och båda berätta

T „  gärna sina hågkom-Jon Eriksson. gte
»Vi följdes åt i stora hopar», säger 

Lispetur Juga. »Det var så smutsigt 
på vägen efter alla hästskjutsarna, att 
vi måste gå bredvid. Och på marknads
platsen var det ändå värre, där gick 
smörjan upp på halva benet. - När häs
tarna provkördes, stänkte smutsen i 
stora klumpar över leksandskäringar- 
nas kaffebord. Både de och mora- 
lräringama sålde kaffe, och det kostade 
5 öre koppen, och 2 öre kostade en vete
bulle stor som en siktkaka. Det var in
te dyrt, men vi var rädda om pengar 
då. En onödig utgift tyckte vi bro
pengarna vid Noret var. Morakarlarna 
behövde inte betala. När vi orsapojkar 
kom till bron, brukade vi vika ner frans
skinnet kring halsen på pälsarna för att 
likna morakarlar. De ha ingen frans 
kring halsen på sina pälsar. Då för ti
den var ju  alla klädda i sina socken
dräkter, kullorna hade t. o. m. skimpa.»

»Ja», säger mor i gården, »jag minns, 
att morapojkarna ’argade’ orsakullorna 
genom att skära av skimp tuppan och 
sedan satte de den i hatten sin. Det 
var roligt då. Nu ska’ ju  allting vara 
så ordentligt, så det blir ingenting».

Fylla och slagsmål.
»Och brännvin köpte gubbarna näs

tan hur mycket som helst, säger Juga. 
Handelsmännen fick inte sälja mindre 
än 15 kannor. Det hade inte många råd 
att köpa, men då köpte de 16 kannor 
och sålde tillbaka till handelsmannen 
15 kannor. På det viset fick de lagen
ligt sin kanna. Av brännvinet blev de 
ostökliga och ofta blev det slagsmål 
mellan mora- och orsakarlar. Det var 
en stor och väldigt stark orsakarl, som 
hette Samil Jonsson, honom skulle mo
rakarlarna riktigt ta gadden ur. De 
samlade sig en mörk kväll i Noret, men 
de tog fel karl i villervallen och slog 
ihjäl en värmlänning, som var i Orsa

J. B JÖ R C K S
S K O M A K E R I  I B O R N ,
rekom m enderas i allm änhetens hågkom st. 
E t t  s ta rk t och välg jort arbete utlovas. 
O B S ,! n edsa tta  p riser, reel behandling.
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±or att odla, som så många andra värm
länningar. Det blev ingen rättslig ef
terräkning, för det var inte kinkigt på 
den tiden. Morakarlarna klarade sig 
förresten alltid, det var värre med or- 
sakarlarna —■- dem ville de gärna sätta 
på finkan.»

»Ja, nog är det olika nu mot förr», 
säger mor. »Nu kan ju  t. o. m. mora- 
folk och orsafolk gifta sig med varan
dra. Det skulle aldrig ha gått an förr.»

Jag är faktiskt inte säker på, om 
mor anser detta vara en förändring till 
det bättre eller till det sämre.

Men Lispetur Juga fortsätter: »Det 
fanns så mycket roligt på marknaden. 
Björnar, som dansade, oeh italienare 
med positiv och markattor och lycko- 
brev. Spåflaskor hade de också, och 
de, som ville bli gifta, stod i rader om
kring dem för att bli spådda. Så minns 
jag ett vaxkabinett, som bestod av F rä l
saren och. hans tolv apostlar. När före- 
visaren talade, nickade och suckade 
apostlarna. Alla tyckte vi, att det var 
ett stort under. Men när vi sedan skar 
hål på baksidan av tältet för att se, 
vari undret bestod, såg vi, a tt en med
hjälpare stod och suckade och åstad
kom apostlarnas bugningar med till
hjälp av linor, som han drog i vid lämp
liga tillfällen.»

Gubben som kokade sten.
»Innan du går hem nu», säger Jon 

Eriksson till slut, »ska du få höra en 
marknadslegend. En orsagumma for 
ensam till marknaden för att sälja en 
ko. Så kom det två spekulanter och 
de kom överens om priset. De hade 
inga pengar, utan gumman skulle få be
talt nästa marknad. 'Men har du inte 
hört’, sade den ene köparen till gum
man, 'a tt när man köper på kredit, ska’ 
det vara en revers?’ Jo, det hade gum
man och så skrevs reversen. Gumman 
skrev under, och köparna tog både kon 
och reversen. Gumman for hem och 
berättade för gubben, hur hon handlat, 
men han började fundera, att det där 
nog var fel. Gumman hade nog blivit 
lurad. Nästa dag tog han och for till 
marknaden. Han tog en stor koppar- 
kittel med sig, och när han kom till 
Mora plockade han den full med små
sten, slog vatten på stenarna, gjorde 
upp eld under kitteln och tog en påk 
och rörde i sitt kok. Det samlades folk 
omkring honom, och alla undrade, vad 
han kokade. ’Ja, dä ä ’ in t’ kokt än”, 
gav gubben alla till svar. Till slut kom 
det två karlar och frågade honom, vad 
han kokade.. ’Dä ä ’ in t’ kokt än ’, sade 
gubben. 'Den där är lika tokig som 
gumman i går, hon, som sålde kon och 
gav oss reversen’, sade karlarna. Men

HAR NI PROVAT
C o lo m b ia b la n d n in g

E tt u tm ärk t kaffe.
M. H E D

Tel. 14. ORSA. Tel. 14.

Folkskolestyr elsen
har beviljat Oisa idrottsförening ett 

anslag av 400 kr. för anordnande av 
simkurser för skolbarn under den gång
na sommaren. Tillslutningen till deSJa 
kuiver har varit rekordartad. Glädjan
de.

Vid sitt junisammanträde 
beslöt folkskok styrelsen, att repara

tioner av skollokaler och lärarsbostäder 
skulle utföras för tillhopa 23,125 kr. 
Torsmo, Kallmora och Nederberga sko
lor skulle bl. a. få värmeledning.

Västerås domkapitel 
har upphävt folkskolestyrelsens val av

ordinarie lärare i Nederberga. G. Dahl

berg, Ore, fick förslagsrum i st. f. den 
valde Gulis Erik Eriksson. Då nytt val 
företogs, valdés A. Lustig, Slättberg, 
med 10 röster mot 4 som tillf öllo E. 
Grop, Gagnef.

då upplät gubben sin mun. ’Men nu 
är det kokt ändå’, sade han. På det 
sättet fick han tag i bedragarna.»

Jag tackar Lispetur Juga och hans 
hustru för deras berättelser och säger 
adjö. På hemvägen kommer jag att 
tänka på den kände marknadsbesökaren 
Rustas ord. Han sade till mig i telefon 
häromdagen då vi talade om andra 
marknader: »Orsa marknad är en folk
marknad och ett folknöje.» Det var 
nog Mora marknad i ännu högre grad 
och säkert voro marknadsdagarna efter
längtade dagar för folket häruppe i by
arna kring Siljan och Orsasjön.

Lisa Lorens.

Till e. o. lärarinnor 
i Kyrkbyn för innevarande läsår har

utsetts desamma som förut, nämligen 
Margit Wallner och Rut Hasmats. Till 
vikarie för E. Nordland, som ännu ett 
år åtnjuter tjänstledighet, har förord
nats Gulis Erik Eriksson och för Magda 
Jenner Maja Sundman.

C. F. Pettersson,
A. Montelius och E. Keding ha fått i 

uppdrag att verkställa sådan utredning, 
som omförmäles i Kungl. kungörelsen av 
den 20 juli 1933, rörande möjlighet för 
indragning av läraretjänster.

Enligt Kungl. kungörelsen
av den 3 juni 1933 minskas statsbi

draget i slöjd med 18 öre per timme. 
Samma kungörelse innehåller ock den 
bestämmelsen, att det måste vara minst 
sex pojkar resp. flickor i den egentliga 
folkskolan, om statsbidrag skall erhållas 
för en slöjdgrupp. På grund härav be
slöt folkskolestyrelsen, att för de lära
re, som ej kunna styrka, att de utlovats 
200 kr. för slöjdgrupp, minska denna 
summa med kr. 21:60. Tre mindre 
folkskolor kunna numera i följd av för 
ringa barnantal ej erhålla statsbidrag. 
Angående dessa beslöts, att fortfarande 
utbetala kommunens andel av slöjdlö
nen, 70 kr., om lärarna därför vilja un
dervisa i 70 timmar.

I  Kyrkbyn
ha två barn fått börja skolan, ehuru 

de först nästa år fylla sju år. Vid folk
skolestyrelsens senaste sammanträde av
slogs tre ansökningar härom, dels där
för att första klassen i Kyrkbyn skulle 
blivit för stor, dels emedan folkskole
styrelsen ansåg, a tt barnen behöva den 
mognad, som en sjuårig besitter, innan 
de börja sin skolgång.

Orsa lärareförening
håller sitt höstmöte i Kallmora folk

skola lördagen den 7 oktober kl. 10,30 
f. m. Mötet börjar med morgonandakt, 
som ledes av komminister Eric Torssell, 
Skattungbyn. Lektor Lorentz Bohlin, 
Falun, håller föredrag. Dessutom före
kommer givetvis ärenden, som äro u t
sända till kretsarna av S. A. F., och 
föreningens enskilda ärenden. Bland 
dessa senare är bl. a. behandlingen av 
stadgarna för lärareföreningen och sti
pendiefonden, vilka stadgeenligt nu sko
la behandlas för andra, gången. Stad
garna återfinnas i oktobernumret 1932 
av Orsa Skoltidning.

Lärareföreningens styrelse och lärar
personalen i Kallmora hälsar alla för
eningens medlemmar, ledamöterna av 
skolstyrelsen och alla övriga skolintres- 
serade hjärtligt välkomna.

Firma Pallins Diversehandel
MÄSSBACKEN.

Specerier, glas, porslin och manufaktur.
A ffären i M ässbacken R ikstel. 2. 
F ilialen  i K allm ora ,, 32.
R E K O M M E N D E R A S !
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^a rn  och film.
För Orsa Skoltidning av red. Gösta Elfving.

Å sikterna, som ikotnma fram 
i nedanstående artike l av red. 
G östa E lfving, få r  givetvis för
fa tta ren  s tå  för personligen. 
R edaktionen stä ller gärna tid 
ningens spalter öppna för en 
diskussion i äm net.

N iir bröderna Lum iére i P aris  i s lu te t av 
förra  seklet lä t de första svarta, film skuggor- 
nr. dansa över vit duk, uppm ärksam m ades 
det visserligen i hela världen och m an skrev 
spa lt upp och spalt ned om den m ärkliga 
händelsen. M en m an såg den in te  såsom 
en. ny konstform s födelse u ta n  b lo tt och 
b a rt såsom tillkom sten av en ny och m ärk
lig leksak, som alla m åste se. Någon u t
veckling av filmen — och i all synnerhet 
sådan den sedan blev — trodde m an med 
säkerhet inte på. I dag ä r likväl filmen ej 
b lo tt en ny konstform  u ta n  en ny världs
m akt. J a , det ä r  fråga  om det finns nå
gon fak to r i världen, som m er in tensiv t på
verka t m änniskornas dagliga liv. Den har 
fö rt seder och bruk från  land till land, dan 
skapar nya m änniskotyper (tänk på ” gar- 
boflugan” ) och den. gör oss förtrogna med 
fö ru t främ m ande folks tankeliv.

Orsaken till denna filmens m akt på gott 
och on t ligger givetvis i dess lä ttillgänglig 
het. M an har lä tta re  att- fö rstå  det man 
ser än det m an hör. Och det m an ser med 
egna ögon s tan n ar längre i m edvetandet •— 
och i det underm edvetna —■ än det m an hör. 
D ärför ä r  film en vorden en undervisare av 
sto ra  m å tt. Sedan ä r det en annan sak a t t  
den så o fta  underv isar i från  folkmoralens 
synpunkt så föga eftersträvansvärda ting .

D et dröjde länge, innan m änniskorna fick 
upp ögonen för d e tta  filmens undervisnings- 
värde. N um era är det — åtm instone bland 
fackm ännen — allm änt erkän t. Som en 
följd därav  h a r  s k  o I f i l m e n  vux it fram 
a t t  bli en betydande fak to r i skolundervis
ningen. D enna rörelse ä r  m ycket under- 
stiidjansvärd, och det ä r  endast a t t  beklaga 
a t t  sta tens ekonomi h ittills ej an se tts  tillå ta  
e tt  s ta tlig t understöd av denna verksam het.

M en rubriken h ä r  ovan skulle in te gälla 
barnens förhållande till skolfilmen u ta n  till 
filmen i dess allm ännare betydelse, d. v. s. 
till den vanligaste a rten  av film , den så 
kallade nöjesfilmen.

S ta ten  h a r  genom sin film censur in te  en
dast sökt skilja agnarna  från  vetet i den 
film näring, som bjudes det vuxna svenska 
folket. M an h a r också avsett att. genom en 
speciell granskning av vad som få r eller icke 
får visas för barn  sökt d rag a  en m ur mel
lan barnen och det som icke anses läm pligt 
för deras utvecklingsålder. E m ellertid  gi-

Endast ett foto från T egm an s
giver E der högsta  g a ran ti för e t t  m odernt 
och förstk lassig t u tförande. Vänd Edleir 

alltid till verklig: fackman — vänd 
Eder till oss!

Tegmans Fotcmagasin & Salong. Tel. 93.

vcs det h ä r en lucka i bestäm m elserna, som 
tillå te r  målsm an a t t  i s itt sällskap medföra 
m inderårig . I  sista  hand överlåtes sålunda 
till fö rä ld rarna  själva a t t  avgöra vad deras 
barn  bör få se. D et är, vill jag  påstå , en 
lycka a t t  denna m öjlighet finns, ty  barn  är 
lika lite t som vuxna m änniskor några un i
form a företeelser. V ar och en som sysslat 
med verksam het b land barn  vet a t t  differen
tieringen bland dem ä r  kanske t. o. m. än 
stö rre  än bland de vuxna.

Film en h a r på en m ansålder fo s tra t m änsk
ligheten till visuell syn. F ö rr var man in
ställd  på  a t t  höra eller läsa. N u ä r man 
tack  vare  filmen i lika hög grad  inställd  på 
a t t  se. Den yngre generationen ä r i det 
fallet mycket längfe kommen än  den vuxna 
och medelålders, ty  de som nu  ä r i b arna
åren  ä r den första generation  i världshisto
rien , som få t t  den v isu e lla , förm ågan tr ä 
nad från  barnsben. M an vet redan förut 
a t t  barn  ä r skarpare iak ttag a re  än vuxna 
m änniskor. Dilirför ä r  barn  skarpare iak t
tag a re  även av film än vuxna. H äri ligger 
en fak tor, som ingalunda får förringas.

E n  fader eller moder, som tän k e r efter 
vad hennes pojke bör få se på bio, g å r väl 
igenom filmens syndaregister ungefär så 
här :
' — Den här film en, ” K am ra tskap” av J . 
V. P abst, hand lar om en gruvolycka med 
skräckscener från  g ruvgångarna — den bör 
in te  vara  läm plig för barn . Och den här, ” 1 
korsets tecken” av Gecil B. de Mill, kan  
m an väl heller in te  ta  honom med på — den 
ä r ju  fylld av o täckheter om m arty re r, som 
slits sönder av lejon. ” P å  västfron ten  in te t 
n y t '”  hand lar om krig , så den går heller 
inte.

Och så räk n ar m an upp film efter film, 
som hör till de för barn  förbjudna. M en så 
h it ta r  m an på  r å d :

— H är h a r  vi en, som h and la r om hur 
detektiver jag a r tju v ar, den ä r nog spän
nande och b ra  — den ta r  jag  pojken med på. 
Och h ä r ä r  en annan, som b ara  hand lar om 
kärlek , den kan  han  ju  se, för d e t begriper 
han i alla fall inte. Och den h ä r operett
filmen, som sk ild rar h u r en lö jtn an t vid liv
ga rd e t i Puerilien  få r prinsessan och halva 
rike t, d e t ä r  skojig och full av käcka solda
te r  — den ta r  vi.

I  v a rt fall ä r  d e tta  s ä tt  a t t  se på filmen 
rä t t  u tb re tt . Dess princip ä r  a t t  sk ju ta  un
dan alla allvarliga avgöranden i den unges 
liv —' ” tills han begriper b ä ttre ” .

M an tän k e r in te  p å  a t t  under tiden 
s k e r  j u s t  a v g ö r a n d e t .  A llt det 
där som sker på  v ita  duken skapar en  av
lagring  i det underm edvetna. B n vacker dag 
stiger in tryck  och åsik ter fram  färdigbilda
de. D å h a r de lekande lä t ta  operettfilm er
na med deras tennso ldatk rigare  skapat en 
falsk, rom antisk  syn på  ikrigetj hos den 
unge. H an  tro r  a t t  k rige t ä r en härlig  upp
levelse, där m an g å r k lädd  i s tiliga  unifor
m er och u tfö r sto ra  bedrifter, så a t t  m an

blir kung  och kejsare. Även om det h å rd 
h än ta  livet sederm era korrigerar dessa 
barnsliga fan tasie r, så f i n n  s , i n  s t  ä 11- 
n i n g e n  kvar. I  s tä lle t för det skräck
komplex m an fruk tade  h a r  u p p s tå tt  en ro
m antisk  lockelse. De m enlösa kärleksfilm er- 
r.a med deras fadda soeietetsliv, deras sp rit
orgier och lyxtillvaro, där a llt som h a r me
n ing och m ål i livet ä r  bannlyst, nivellerar 
och förslöar. Även hos vuxna m änniskor 
skapar de — liksom sina kusiner, de kolo
rerade veckotidningam a — åsik ten  a t t  det 
högsta i livet ä r  a t t  s i t ta  k lädd i fina klä
der och läppja på  vin och överhuvudtaget 
in te  göra e tt  skapande sm ack m er än vad 
som för tillfä lle t faller en in. H u r  m ycket 
lä t ta re  ä r  d e t då in te  a t t  inge barn  den fö
restä lln in g en ! G rundlägger m an i barna
åren denna dyrkan  av lyxen och lä ttjan , 
komm er d e t a t t  medföra följder, som man 
helst ville slippa.

P roblem et ä r  oerhört svårt, det ä r sant. 
Och de förä ld rar som löser frågan  på det 
härovan an tydda sä tte t iär in te  ensam m a 
om den saken. Även vår s ta tlig a  censur, 
som har e t t  så sv å rt och finkänslig t arbete, 
p lägar stundom  göra på  sam m a sä tt. E n 
film om sam hällsproblem ä r ald rig  barn till- 
lå ten  — in te  ens om den är aldrig  så s ta rk t 
poängterad  positiv. Men en film om flap- 
pers och vamps och vad de a llt heter, dessa 
den m oderna tidens andlig t u rv a ttn ad e  he
tä re r, ä r  o fta , ja , n ästan  alltid  tillå ten . 
B ara där in te  m ördas någon förstås. Men 
jag  vill p åstå  a t t  lika fa rlig t som det k a n  
vara  a t t  lå ta  e t t  omoget barn  fastna  i 
skräckkom plex, lika fa rlig t ä r  d e t a t t  lå ta  
de små insupa den g rundfalska syn på li
vet, som återspeglas i societets- och pilsner
film.

M an skall in te  tro  a t t  det m enlösa är 
ofarligt. Ty i d e tta  livet ä r  det nu en gång 
så a t t  det ä r  farlig t a t t  vara  menlös. M an 
skall sjä lvk lart in te  lä ra  b a rn  döda. Men 
m an hand lar ansvarslöst, om m an söker för 
dem dölja krigets verkliga ansik te. M an 
skall in te  i otid d rag a  in  de små i sam häl
lets s trid e r och problem. M en m an skall 
in te  heller ge dem den falska tro n  a t t  sam
hälle t ä r u ta n  s trid er eller a t t  idealet h ä r i 
världen är a t t  leva s i tt liv b o rta  från  de 
uppgifter, som v än ta r en modern sam hälls
m edborgare. E n film sådan som ” Vägen 
till live t” , med dess sk ildringar i moll och 
dur av en förfallen ungdoms väg m ot dag- 
ningen, ä r  — tro ts  s i t t  allvar —• lå n g t b ä tt
re barnfilm  än en sprallig  fars. Och en fadd 
operettfilm  med tennso ldater i g ranna uni
form er ä r  farligare än en skildring  sådan 
som ” K am ra tskap” , denna strå lande hymn 
till handslaget över gränserna.

De m atinéer, som b iograferna anordnar 
för barn , b e s tå r  i regeln av den ” ofar
ligaste” sm örjan m an k an  le ta  upp. D ärför 
fyller dessa föreställn ingar visserligen ofta 
uppgiften a t t  roa — och den kan  vara  nog 
så sto r — men i stä lle t försum m ar mari a t t

 (F orts , å sid. 14.)

Rätta inköpsstället
för H errk läd e r är 
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O R S A  S K O L T ID N IN G

Folkhögskolorna i Dalarna.
I  det bildningsarbete, som fam nar hela 

folket, ha  folkhögskolorna trä n g t a llt m era 
fram  i förgrunden på s is ta  åren. De äro 
in te  längre endast bondeklassens högskolor, 
de ha  bland sina elever rep resen tan te r för 
alla stånd, yrken och k lasser. D en ökade 
tillström ningen h a r v a rit särsk ilt m arkan t 
under senaste åren. A rbetslösheten har na
tu rlig tv is b id rag it till d e tta  och även till a t t  
t .  ex. industriarbetarpo jkar nu  söker sig till 
alla  folkhögskolor m era än förr. M en det 
fö rk larar in te  allt. Ty även denna höst, då 
rek to rerna  ty v ä rr  m åste meddela m inskade 
m öjligheter till stipendier av statsm edel, ha

I  lärosalen.
de fu llt upp med anm älningar. K anske det 
beror till en del också på a t t  folkhögskolans 
p la ts  i det allm änna b ildningsarbetet g å tt 
upp för flera, a t t  d e t ä r  en allm än medbor
garskola, , som behövs in te  m inst i e t t  de
m okratisk t land ?

D alarnas flickor och pojkar h a  ingen an 
ledning a t t  klaga p å  m öjligheterna a t t  nå 
folkhögskolan. V i ha  fem sådana i länet. 
E n av dessa, Korn-by i S to ra  T-una, in ta r  en 
särsk ilt gynnad ställning, då den ä r  länets 
egen och omhuldas på  e t t  m ycket fö rtjänst
fu llt s ä t t  av landstinget. De övriga folk
högskolorna ha  ju  också anslag  från  lands
tin g e t — men då endast till de årliga d rifts 
kostnaderna. N ybyggnader, u tv idgningar 
(vilka blivit nödvändiga vid alla skolorna 
under sista å ren ) o. d. m åste vid de andra 
folkhögskolorna bestridas av härfö r in tres
serade, som slagit sig sam m an i folkhög- 
skol eföreningar.

Mara folkhögskola känner vi väl alla till. 
Skeriol med sin gam m elgård och folkhögsko
lan och lantm annaskolan  höra  till de för

Västerdalarnes Folkhögskola börjar sitt 25 :e läsår den 20 oktober.
I .  Första årskurs för manliga elever. V anliga allm änbildandé medborgerliga 

och p rak tiska  folkh-ögskoleämnen sam t jordbrukskunslkap och slöjd. S tudiecirkel
arbete. Bok- och bibliotekskunskap.

II . Föirsta årskurs för kvinnliga elever. Allm änbildande, m edborgerliga och 
p rak tiska  äm nen sam t husm odersutbildning, vävnad, sömnad, enklare och finare 
m atlagning och hushållsgörom ål.

I I I .  Andra årskurs för män cch kvinnor. Förd jupad  och utv idgad allm än
bildning sam t sp råk  (tyska  och engelska). Förbered, för fackskolor och hem. 
F ör alla o rien tering  i det fr ia  och frivilliga folkbildningsarbetet.

B illiga om kostnader. F rip la tse r och stipendier för obemedlade och m indre 
bemedlade. 111. prospekt k o s tn ad sfr itt från  skolans föreståndare. A nm älan i 
god tid, om p la ts  skall finnas.

Tel. 32 A. R ek to r GUNNAR F U R U LA N D , Malung.

näm sta sevärdheterna i M ora. Ingen annan 
folkhögskola — för a t t  inte säga skola — 
h ar väl en sådan konstsam ling, som finnes 
i skolbyggnaden på  Skeriol. D et är e tt  
m inne av A nders Zorn i Zorns egen bygd. 
D et ä r  också en påm innelse om det in tresse 
och den om vårdnad, som denne store mora- 
son ägnade bygdens folkhögskola. Anders 
Zorn var ju  f. ö. stundom  teckningslärare 
vid skolan. E t t  ny tt, flo tt elevhem h a r på 
sista  tiden  byggts upp på  ” brända tom ten” 
m itt för huvudbyggnaden. D enna folkhög
skola in ta r  en särstä lln ing  i det avseendet, 
a t t  till folkhögskolan ä r knu ten  en lan tm an
naskola. N ågot liknande finnes endast vid 
Eornby -— men -det är i m ycket enklare 
form : en lantm annaavdelning.

Västerdalarnes folkhögskola ligger i M a
lung. I  jäm förelse med övriga folkhögsko
lor förefaller den lite  styvm oderligt behand
lad i fråga om lokaler. D et verkar å t
m instone så, då m an m ärker a t t  det är 
tingssal i sam m a hus som skolan och häk te  
s trax  u tan fö r. M en det går nog lä tta re  a t t  
säm jas än den ovane tro r. Och det går 
kanske också lä tta re  a t t  upprä tthå lla  
disciplinen! E levhem m et ligger dock avskilt 
från  sto ra  landsvägen och bjuder på  grönska 
u tan fö r och trevnad  inom hus. V id denna 
skola verkar bl. a. vår bekanting  kyrkoherde 
Axel -Hambraeus som lärare . Alldeles sär
skild v ik t lägges vid a t t  få fram  elevernas 
självverksam het i studiecirk lar — rek tor 
ä lskar också a t t  ka lla  den ” studiecirk larnas 
folkhögskola” . Jäm förelsevis många, orsa- 
ungdom ar ha  under senaste å r  h it ta t  vägen 
till M alung.

V id en av D alarnas inkörsportar från  sto
ra världen, vid Ludvika, ligger Brunnsvik. 
Sedan nu också L andsorganisationens skola 
förlagts d it i nya lokaler, ä r  det en stå tlig  
sam ling bergslagsgårdar, som höja sina rö
da väggar bland b jö rkarna  p å  V äsm ans 
strand . B runnsvik  h a r sedan den grunda
des för över 25 å r sedan va rit fram för a llt 
industria rbe ta rnas skola. F lera  av våra  
s. k. ” p ro le tärskalder” ha  d ä r sk riv it d ik ter 
och noveller i skolans skrivböcker: D an An
dersson, H arry  Blomberg, H elm er G rund
ström  m. fl. D enna särprägel a t t  vara  a r
betarnas skola fram för an d ra  h a r dock 
B iunnsv ik  i någon m ån förlorat nu , n ä r

bönder och arbetare  i broderlig säm ja söka 
sig till alla  folkhögskolorna.

K om m er v i till den andra sto ra  jä rn 
vägsknuten vid D alarnas gräns, K rylbo, fin
ner vi i närheten  en folkhögskola till, som 
skiljer sig från  de övriga p å  e t t  särskilt sä tt. 
D et ä r  (Sjövik i Kolkärna. D enna ä r nog 
m indre känd h ä r  i övre D alarne än de öv
riga. Sjöviks folkhögskola upprä tthå lles av 
bap tiste rna . Den vill ” giva de unga en 
kristlig  och allm änt medborgerlig bildning” , 
med huvudvikten lagd på  kristlig  bildning 
eller karak tärsdan ing .

A lla folkhögskolorna i D alarna ha elever 
in te  b a ra  från  det egna län e t u tan  även från 
and ra  delar av landet, ja, t .  o. m. från 
grannländerna. Men det ” utsocknes” in
slaget m ärkes tyd ligast vid B runnsvik och 
Sjövik.

I  sysalen.
S å  ha vi till sist Dalarnas folkhögskola, 

som nuvarande rek to rn  med all r iit t kallar 
den skola, som vanligare -benämnes Kornby. 
D et är, som sagt, länets egen, och tack  vare 
frikostiga anslag från  landstinget kan  Forn
by nu bjuda på e tt  n y tt, rym lig t elevhem 
och sn a rt också ny huvudbyggnad. Forn
by ligger på  m ark, som h a r  h istoriska 
känningar. B ara  nam net säger ju  oss det. 
Över den m ark, som skolan ligger på, gick 
förr den gam la landsvägen till tingsstället 
i Tuna, F rå n  skolans fönster se vi också 
tingshögen, där D ala-allm ogen och bergs
m ännen sam lades till T una ting . M est 
fångas dock ögat av S to ra  T una kyrkas 
sm äckra to rn . D et pekar uppåt — det ger 
symbolen å t alla- folkhögskolors strävan : 
uppåt, m ot ljuset.

J a g  h a r in te  uppehållit mig vid folkhög
skolornas k u rsp lan e r; dem kan  den in tres
serade lä t t  få kunskap om i prospekten från 
de olika skolorna. R ek to rerna  stå  gärna 
till tjän s t. M en det kan vara  lön t a t t  på
peka, a t t  folkhögskolan in te  är någon 
plugg- eller betygssko la ; det - ges endast e tt 
in tyg, a t t  m an genom gått fö rsta  eller andra 
årskursen.

Till slut näm ner jag  de olika -skolornas 
rek to re r och ad resse r:

M ora folkhögskola: rek to r J .  Romson,
M ora.

M ora lan tm annasko la: agronom J . Pehrs- 
sc.n, Mora.

M alungs folkhögskola: rek to r G unnar F u 
ruland, M alung.

B runnsviks folkhögskola: rek to r Alf Ahl- 
berg, Sörvilt.

Sjöviks folkhögskola: rek to r Olof H am 
m ar, Folkärna.

Fornby fo lkhögskola: rek to r P e tru s  E n 
vall, Fornby, Borlänge.

K a r l  W e n n b e r g .
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Vad ée vi våra barn att äta?
För Orsa Skoltidning av rektor Signe Bergner-Alm, Siljansskolan, Tallberg.

Genom den moderna näringsfysiolo- 
gin har det blivit oss alltmera klart att 
näringens beskaffenhet spelar en utom
ordentligt viktig roll för hela folkhäl
san. Men varför, frågar man sig, skall 
då vår generation, så vaken på så mån
ga andra områden, just på detta för he
la vår livsexistens så betydelsefulla om
råde vara så efterbliven. Man äter det 
man tycker om, även om det skadar. 
Man äter av vana och bekvämlighets
skäl, likaså det man vet att man ej bor
de äta. Och det värsta är, att man ger 
barnen på samma grunder en ofta all
deles felaktig diet. •

F rån  föräldrars, enskildas och sta
tens sida görcs stora uppoffringar 
för att ge barnen skolkunskaper, de 
rätta kunskaperna för de rätta  åldrar
na, de bästa böckerna, de bästa lärarna, 
de bästa skolorna. Men jag är fullt 
övertygad därom, att kunna vi ej genom 
en sund diet ge barnen hälsa och mot
ståndskraft, så betyder det föga, med 
alla deras skolkunskaper och all deras 
yrkesutbildning. Vad båtar det t. ex. 
för en alkoholist att vara aldrig så kun
nig och begåvad? E tt barn, som ej får 
den rätta  kokten under sin skoltid, kan
ske alltid går omkring trö tt och modlös 
och förmår icke tillgodogöra sig allt 
vad skolan bjuder.

Vi höra visserligen då och då talas 
om undernäring. Visst kan dylikt fö
rekomma, men mer sällan än man tror. 
Det är felnäringen man har att akta sig 
för. Den gamla småbarnsnäringen t. 
ex. var ett monster av ensidighet. Bar
net fick mjölk eller välling (felaktigt 
även genom sin kokning), skorpor och 
bröd, d. v. s. enbart mjölk och mjölk
mat. Det fattades i denna föda, bort
sett från äggvitan (nödvändig för att 
bygga upp kroppen), nästan allt vad 
den barnsliga kroppen behövde för sin 
uppbyggnad och tillväxt. Om vi i stäl
let ger barnet potatis, grönsaker och 
frukter, så får det allt som är nödvän
digt och kommer att växa till snabbt och 
till hälsa, såvida alla andra betingelser 
finnas därför. Redan i fjärde måna
den, om ett barn måste börja avvänjas 
så tidigt, kan man ge det potatismos, 
äppelmos, saft, pressad av frukt eller

SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA, Folkärna.
Vintsrkw s 1 ckt.—15 maj.

M anlig folkhögskola med p rak tisk  och 
teoretisk  undervisning i de vanliga folk- 
högsikoleämnena.

Kvinnlig folkhögskola med undervis
ning i alla arbeten , som förekomma i e tt 
hem.

S ta tsstipend ier. E t t  tju g o ta l stipen
dier av skolans egna fonder.

P rospekt från  rek to r Olof H am m ar, 
Sjövik, F o l k ä r n a .

spenat, och senare rivna råa grönsaker 
och frukter. Det är en gammal övertro 
från äggviteöverskattningens tid, när 
man låter barnet så tidigt som möjligt 
få ägg, fisk och kött för a tt få kraft. 
Gamla tiders bönder hade här en klara
re och sundare uppfattning. E tt gam
malt tyskt ordspråk säger: Brot und 
Kartoffel macken satt, Fleisch macht 
matt, översatt ungefär: Kött gör män
niskan matt, potatis och bröd gör hen
ne mätt.

Moderna barnläkare och barnpsykolo
ger i så väl Tyskland som England och 
Amerika förfäkta därför också numera 
att man ej bör ge barn kött eller fisk, 
och helst ej ägg under de fem första 
eller till och med sju första levnads
åren. Professor Kestner i Hamburg, 
som förövrigt vad den vuxnes föda be
träffar är en anhängare av köttdieten, 
säger när det gäller barndieten: »Över
lämnar man barnet från första början 
åt dess naturliga instinkter, så skall 
man finna, att detta hellre äter frukt 
och grönsaker än djuriska födoämnen, 
och hellre råa grönsaker och frukter än 
kokta. Under inverkan av en sådan 
diet utvecklas barnet praktfullt till 
kropp och själ och särskilt är att märka, 
att matsmältningskanalen blir förhål
landevis lång och arbetar väl». Och 
professor Hanselmann, ledare av en 
psykopedagogisk institution vid Ziirich, 
har funnit att barn bli griniga, häftiga 
och nervösa och få dålig matsmältning 
genom stark köttdiet. Han har därför 
skurit ned köttdieten till ett minimum. 
Av samma skäl anser han att köttdiet i 
pubertetsåren alldeles inte borde före
komma, då den åstadkommer en över
retning av könsorganen och därmed y t
terligare försvårar pubertetsårens pro
blem för de unga.

Låt oss då se efter hur en förnuftig 
matsedel för ett friskt barn bör se u t ! 
På morgonen om möjligt någon rå 
frukt, ett äpple (särskilt just n u !), en 
apelsin, färska eller rårörda bär (svarta 
vinbär äro de mest C-vitaminrika vi 
äga, därnäst komma hjortron och hal
lon). På våren äro apelsinerna de 
mest användbara. Däremot äro bana
nerna av föga värde, särskilt med hän
syn till deras pris. Efter frukten hav
regrynsgröt eller ännu bättre grov räg
mjölsgröt och hårda grova smörgåsar 
samt mycket messmör eller mesost. På 
vintern kan man också gärna låta skol
barnet få en kopp tunn  choklad. Men 
koka vattnet med chokladen och tillsätt 
sedan mjölken, som ej får koka. Kokas 
mjölken går något av mjölkens bästa 
äggviteämnen förlorade och dessutom 
vitaminerna.

Skall barnen ha mellanmål med sig 
till skolan, så kom ihåg att russin, nöt

ter. fikon (bäst då de billigaste i lös 
vikt, som ej äro blekta med svavelsyr- 
lighet) och frukt är mat! Hellre nöt
ter och russin än ett stekt ägg på smör
gåsen. Användes ost ä r det bättre med 
halvfet än helfet ost, då den senare är 
svårsmältare. Och gärna mesost på 
samma smörgås, som den vita osten.

Lunchen, eller på landet middagen, 
skall först och främst bestå av potatis, 
kokad med skalen på, och härtill en 
grönsaksrätt, om möjligt varje dag nå
gon rå grönrätt, om ej annat, morötter. 
Naturligtvis kan pannkaka och gryn- 
och mjölkrätter även användas, dock 
icke alltför rikligt. Så litet salt eller 
salt mat som möjligt. Koksalt är en 
farlig fiende till barnakroppen. Aldrig 
kaffe före 15 år! I stället frukt, saft 
eller mjölk som mellanmål, med gra- 
hamsskorpor, icke veteskorpor. Ger man 
barnet en vetebrödsskiva, så kom ihåg 
att det är mera lyx än gagn. Förakta 
ej kärnmjölk.

Kvällsmålet kan också bestå av pota
tis med smör, grovt bröd och smör eller 
vattgröt och mjölk.

Den under så lång tid  alltmer förak
tade potatisen (därför a tt den är så 
billig?!) börjar åter upptäckas och de 
senare årens näringsfysiologer föreskri
va som en god, allmän näringsregel: 
fem gånger så mycket potatis, frukt och 
grönsaker som all annan mat tillsam
mans. Jag tror mig minnas att profes
sor Göthlin i Uppsala föreslår minst 
fem ordinära potatisar per dag för bar
nen i Norrbotten. På hur otroligt mån
ga sätt kan man icke tillaga potatisen. 
Och först och främst, hur god är ej den 
nykokta, heta potatisen, särskilt om.den 
är ångkokt med skalet på, och om den 
ätes med smör till.

En viktig fråga är också hur mycket 
mjölk barnet bör ha. E tt  barn växer 
och behöver mera äggvita än den vuxne 
för att bygga upp sin kropp. Därför 
tillråda läkare att barnen bör få under 
första levnadsåret ända till en liter 
mjölk per dag. Senare minskas detta 
till en halv liter. Potatis, mjölk, smör, 
det grova knäckebrödet, morötter, vilka 
(härliga näringsämnen och dessutom 
billiga ! Varför köper du då den un
derhaltiga, starkt kryddade korven och 
fördärvar icke bara barnens hälsa utan 
hela deras smaksinne? En verkligt väl
lagad mat borde aldrig behöva kryddas

Mora Folkhögskola
MORA

M ottager m anlig och kvinnlig ungdom 
till vinteriiuirsen 24 okt.— 7 maj.

F ör kvinnliga elever ex trakurser. 
B egär prospekt!
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O R S A  S K O L T ID N IN G

Lisa.
Skogman i Skattungbyn har bland 

alla sina djur en tam trana, som lyder 
namnet Lisa.

med de s. k. aptitretande kryddorna.
På tal om brödet framhölls på den 

stora internationella tandläkarkongres
sen förra året att födans beskaffenhet 
spelar större roll för tändernas beva
rande och bibehållande än någonsin 
tandborsten kan göra. Det bästa 
näringsmedlet vi u r den synpunkten äga 
är det svenska knäckebrödet, som just 
nu håller på att erövra utlandet.

Allt vad du lägger ned av omsorg 
och omtanke och arbete för att bereda 
dina barns och din familjs föda kan ha 
den största betydelse i längden att före
bygga sjukdom, bekymmer och ständiga 
kostnader och bära mångfaldig skörd i 
form av arbetskraft, hälsa och lycka.

Signe Bergner.

Värdesätter Ni en god 
Gör dä ett besök i SKO?
S E G E R S  SKO AFFAR

Telefon
Goda
m ycket

232. ORSA.
kvalitéer till 

låga priser.

S o m m a rm in n e n

Båtarna- speglas i Grindals kanal.

Från de solstekta hällarna —  ut mot 
djupet.

Glimtar från vårens skol- 
möte i Våmhus.

»Sista droppen».
Törsten har varit stor denna sommar.

Slitstarka |  
Praktiska ■

beklädnadsartiklar för skolgossar och 
skolflickor finnes i stor sortering hos

Aug. Larsson
Tel. 21.

Tion som fick 
koka. mera 
soppa.

Tre vise 
män.

[ ERIK ANDERSSON
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG 
F ö rrä tta r  BOUPPTECKNINGAR och

A R V S K IFT E N .
Ombud för Stockholms, G öteborgs m. fl. 

köpm annaföreningar.

Rosén för- 
ärarinspek- 
lör Brandt 
Orsa Skol- 
iidn. (Se 
så nöjd B. 
ser u t !)
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Ja, så börjar vi alltså igen med nya, 
friska krafter. Redaktionen hoppas, 
att Ni nu är fast beslutna att göra 
barnsidorna till det allra trevligaste i 
den här trevliga tidningen. Till det här 
numret har ingen skickat in något skå
despel och inte en enda dikt ha vi heller 
fått. Men ni har naturligtvis hela som
maren bara badat och solat och lekt och 
kanske någon gång hjälpt till. Det är 
alldeles rätt — ni får nu i stället an
vända alla långa höst- och vinterkväl
lar till a tt dikta och fundera ut sagor, 
som ni sedan genom skoltidningen kan 
glädja edra kamrater med.

Men vi har fått många andra bidrag 
till höstnumret, mest reseskildringar. 
Många av er har tydligen varit ute och 
rest i sommar eller gjort någon trevlig 
fäbodfärd.

E N  VECKA I  FINNM ARKEN.
En dag fick min bror och jag följa 

med en bil upp till den lilla finnmarks- 
byn Untorp för att vara där en hel vec
ka och plocka hallon och blåbär.

Till Untorp är det ungefär 4 mil, så 
vi fick sitta i bilen ganska länge.

Hela tiden åkte vi efter Unån. 
När vi voro nästan framme vid Untorp 
gick vägen i en sväng, som kallas Kom
munalsvängen. Om en stund voro vi 
framme i byn, och vi fingo stiga ur.

Första dagen jag var i Untorp var det 
söndag, så då var vi inte ute i skogarna 
och plockade bär.

På måndag voro vi till en backe, som 
heter Tväsambacken och plockade hal
lon. Vi hittade fulla kärl, och så gingo 
vi hem. När vi rensat bären gingo vi 
ut på skolgården och började leka ring
lekar. De lekarna tycka vi äro så van
liga, men uppe i Untorp har de aldrig 
lekt några sådana lekar. Så vi dansa
de med lust och glädje.

På tisdagen voro vi till ett berg, som 
heter Saramack. Därifrån sågo vi Un
ån och byn, men också något annat, kan 
ni gissa ? Jo, Skattungbyn. Några flic

kor talade senare om för mig, att en dag 
hade de sett tåget i Skattungbyn.

Dagen därpå voro vi till Svartklitt. 
Innan vi kommo upp på berget måste vi 
gå över Dyverån. Där sågo vi en gam
mal skvaltkvarn. När vi kommo upp på 
berget började vi att »kula» som vall
kullorna gjorde. Jag tror säkert-, att 
det hördes ner till byn, så som vi skreko.

Från det berget såg vi Korpmäkki och 
Dyverklitt. Uppe på berget såg min bror 
»björnvisten», med det menar man mär
ken efter björnar t. ex, trasiga myrstac
kar och uppriven mossa. När vi kommo 
till foten av berget sågo vi byns kor. Jag 
frågade varför de inte vågade sig längre 
upp på berget. Då svarade de, att när 
det var björnar på berget gingo de aldrig 
upp. _ °

På de andra dagarna voro vi på mån
ga andra ställen t, ex. Mikolasveden, 
Finspång och Noppi. Om kvällarna gin
go vi efter mjölken i eldhusen. Då satt 
lärarinnan och berättade om, hur fin
narna svedjat i skogarna och mycket 
annat, medan elden sprakade i den öpp
na brasan.

Veckan gick fort, och snart måste vi 
fara hem. Men de roliga dagarna i finn
marken glömmer jag nog ej så snart.

Maidie Nordström.

NÄR JAG VAR TILL  LINDORNA.
Mamma, pappa och jag cyklade till 

Lindorna under midsommar. Vi fick 
låna min morbrors stuga. Det var så 
troligt där. Tidigt på morgonen gick 
korna till skogen ,och då fick jag följa 
vallpigan. Sedan skulle jag gå hem 
själv från skogen, men då visste jag in
te, vilken väg jag skulle gå. Men jag 
skulle nog ha följt korna, för somliga av 
dem gick hem. Korna gick rä tt och jag 
fel. För när jag kom ut ur skogen kän
de jag inte igen mig. Jag gick och gick, 
bch till slut kom jag fram, där vallpi
gorna bodde. Och då var korna fram
me. De kom emot mig och råmade. Se
dan gick jag hem och åt. Nästa dag

kom det bilar med mycket folk i. Den 
dagen ville jag inte följa till skogs, 
utan då var jag och pappa till Lind- 
vassla och metade. E fter vägen dit såg 
vi en stor familj, som satt och drack 
kaffe. Det var några från Östergöt
land, och då ville en av dem följa med. 
Det fick han förstås, och så gick vi. Vi 
fick lite fisk och så gick vi hem. När 
vi hade kommit hem, och pappa rensade 
fisken, och mamma gjorde eld i spisen, 
fick vi höra ett konstigt läte från ved
boden. När jag gick och tittade efter, 
var det en katt, och det var ju  tu r för 
oss, för han fick äta upp det, som blev 
kvar av fisken. Sen när katten ätit, 
gick han och lade sig. Nästa dag foro 
vi hem. Ines Kilstadius.

DÅ FU LU FJÄLLSRESAN IN TE  
B LE V  AV.

I  sommar gick jag och gladde mig åt, 
att jag skulle få följa med till Fulufjäl- 
let. Men den glädjen blev inte så lång, 
ty just som vi skulle fara, blev jag sjuk, 
och sedan fick jag stanna hemma. 
Mamma hade sagt åt en sjuksyster, som 
kom och tittade till mig ibland. En dag 
tyckte jag, att jag var så frisk, så jag 
kunde gå ut. Jag  gick ned i källaren 
efter en sockerdrieka och satte mig i 
bersån för att dricka. Men jag hann 
inte dricka något, förrän sjuksystern 
kom och fick se mig. Då sade hon, att 
jag inte fick dricka mer än ett halvt 
glas. Jag blev nästan arg, men då kom 
jag ihåg, att jag gått ut utan lov, och 
det var hyggligt av henne att inte säga 
något om det. Men innan hon gick, sa
de hon, att det var bäst jag lade mig 
klockan sex. Det gjorde jag inte, utan 
jag gick ner till idrottsplatsen och var 
ute till klockan åtta. Då tror jag sjuk
systern blev ledsen på mig, för hon kom 
aldrig mer och tittade till mig. Det var 
ju  tråkigt, men jag hade inte haft så ro
ligt förut jag heller. Jag blev i alla
fall frisk, fast jag inte skötte mig bättre.

Ingmar Gunnars.

Alla tiders tätmjölk.

F ar körde hem från fäboden. Locket föll av krukan med tätmjölk. 
Men den fanns dock i behåll — på navet!

Ingen fara då! F a r lät Brunte backa 
tills mjölken var i krukan igen.
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O R S A  S K O L T ID N IN G
TILL ÄRTERÅSEN .

En dag, när jag och min mamma och 
mina systrar befunno oss i byn Näset i 
Ore, föreslog jag och min syster Alice, 
att vi skulle gå upp till en ås, som hette 
Ärteråsen. Mamma var nöjd med för
slaget och började göra sig i ordning. 
När vi skulle till att gå, frågade min 
moster Edit, om hon fick följa med, och 
det fick hon. Hon satte på sig ett par 
pjäxor, och så skuttade vi iväg. Det var 
en mil till åsen, och det var ju  inte så 
litet. Vägen var stenig och besvärlig 
och gick ständigt uppåt, men det var 
inte så tröttsamt, för det var svalt och 
skönt. När vi hade gått i en och en 
halv timme, voro vi framme. Jag gick 
in i den första stugan, och där fick jag 
se en tant, som hette Frida. Jag fråga
de henne, var Hedbergs stuga var. Hon 
sade, att jag skulle följa vägen rakt 
fram, så kom jag dit. Det gjorde vi och 
kommo fram till den rätta platsen och 
fingo kaffe. När vi hade ätit oss mät
ta, gingo vi upp till tornet och tittade 
på utsikten. Vi kunde se ända till Vi
dablick. När vi tittade ned i skogen, 
sågo vi en kulle och flera tjärnar. När 
vi kommo hem från tornet, var klockan 
9. Då blev det a tt tänka på, var vi 
skulle ligga. Jag fick min plats på en 
skulle. Där somnade jag och sov hela 
natten, tills klockan 6 på morgonen. 
Då blev jag väckt, för jag hade bett att 
få följa med och valla koma. När vi 
kommo fram dit, där korna skulle vara, 
hade vi fullt knog att komma ifrån den' 
lilla oxen, som de hade. Vi sprungo 
hem, men oxen var efter. Vallflickan 
fick vända och gå en stor omväg för att 
komma ifrån honom. När vallflickan 
kom tillbaka, var hon alldeles svettig, 
och så sade hon: »Äntligen är man av 
med kräket.» Men när hon vände sig 
om, så var oxen efter ändå, men då tog 
hon hem oxen och lät den springa utan
för grinden.

När vi kommo hem igen, hade de re
dan packat och gjort i ordning för hem
färden. Jag och min syster ville inte 
gärna bege oss hem, för vi hade ju inte 
hunnit, att hälsa, på hos någon elär uppe. 
Men vi måste i alla fall traska iväg hem. 
När vi gått ungefär två kilometer, ro
pade min syster: »Jag ser en orm!» 
Jag fick tag i en sten och skulle just slå 
till, men då sade mamma, att jag skulle 
låta lionom vara. När vi kommo hem, 
gingo vi och badade. Det var varmt i

Anna Ericsons 

Damfrisering

REKOMMENDERAS.

Slottsgården. Tel. 208.

vattnet och varmt i luften. Efter en 
stund kom min syster Annmari med kaf
fe. Det smakade gott. Sedan gingo vi 
hem och lade oss att vila.

Erik PetterSson. 
MORS DAG.

Kvällen före Mors dag så var jag och 
Nils bort och plockade hästblomster, dag 
och natt, vitsippor och löv, som vi gjor
de en krans av, som vi skulle lägga kring 
kaffekoppen. Hästblomsterna satte vi i 
ett litet glas för de inte skulle vissna. 
När vi kom hem, så gingo vi u t och mal
de kaffet, så mor inte skulle höra det. 
Sedan gingo vi in och ställde undan det 
så tyst söm möjligt. När jag hade gått 
till sängs, var Nils uppe och ritade av 
mors porträtt på ett papper och dikta
de en vers. När han hade rita t färdigt, 
så gav far honom tio kronor, som han 
skulle få ge åt mamma. På söndags
morgon gingo jag och Nils upp och ko
kade kaffe och dukade på brickan. På 
den lade vi en fin duk. Sen lade vi dit 
blomkransen och satte kaffekoppen in
ne i den. Mitt på brickan satte vi häst
blomsterna. Sen gingo vi in i kamma
ren och ställde brickan på bordet bred
vid mors säng. Mor drack kaffet och 
tyckte, a tt det var så gott. Sedan tog 
hon upp kortet, och när hon fick se, att 
det var tio kronor, blev hon så glad. 
Och när hon fick se att Nils hade ritat 
av henne och att han hade diktat en 
vers, så blev hon. ännu gladare. Så bjö
do vi pappa också på kaffe, och där
efter fingo vi dricka.

Anna-Greta Andersson. 
PÅ SIMKURSEN.

I  sommar har jag gått på simkurs. 
Det var så roligt. Simläraren hette 
Karl Erik Froste, och han var så snäll. 
En dag, då vi var i Orsasjön och skulle 
simma, sade simläraren till oss, att vi 
skulle sätta oss på en brygga, som låg i 
sjön. Men när vi hade satt oss, så tog 
han och stjälpte omkull hela bryggan, 
så att vi ramlade i vattnet. De som 
kunde, fick klara sig själva, men de an
dra hjälpte han upp. En annan gång 
då vi skulle simma i Orsasjön, var vatt
net så kallt, och det blåste. Innan vi 
skulle gå i vattnet, sade en del barn att 
de inte ville simma. Då frågade sim
läraren, vilka av barnen som ville sim
ma. Då räckte de upp handen. Sedan 
räckte de, som inte ville simma, upp 
handen. Då sade simläraren att de, som 
ville simma, slapp, och de, som inte vil
le, skulle simma. Och så frågade han, 
vilka av barnen som nu ville simma. Då 
räckte alla upp handen, för då trodde 
vi, a tt vi skulle få gå hem. Men då sa
de simläraren, att eftersom alla barnen 
räckt upp handen, så skulle vi bada. 
De sista dagarna av simkursen fick vi 
vara i Tuben och simma. Men när vi

Ska ttungbyh or!
N i ä r  fo rtfarande bäst betjänade 
av a t t  göra E d ra  affärer hos

HER BERT BROBERG.

simmade i Tuben, fick vi ha en lina 
omkring oss. Vattnet var så kallt i 
Tuben. Jag trodde att jag skulle sjun
ka, men jag kom allt i land.

Irene Alfredsson. 
NÄR GRETAS PAPPA KOM HEM.
Greta och hennes mor bodde i ett 

vindsrum i staden. Modern var söm
merska. De voro mycket fattiga. F a
dern hade varit tjänsteman på järnvä
gen. En gång hade de varit rika, men 
så hade fadern farit u t på en lång resa 
och aldrig kommit igen. Då måste mo
dern börja arbeta, och de hade haft det 
svårt. Hon arbetade så mycket hon or
kade för sitt och sin lilla flickas uppe
hälle.

De sutto nu uppe i sitt vindsrum. 
Modern satt vid sin gamla symaskin. 
Greta satt med sin docka i soffan. Då 
sade modern: »Vill du gå ner i affären 
och köpa en trådrulle åt mig?» — »Ja, 
visst, lilla mamma», svarade Greta.

När hon skulle gå upp, stötte hon 
ihop med Märta Holm. Det var hennes 
skolkamrat. »Gå upp så talar mamma 
om något för dig!» sade hon. Sedan 
sprang • hon. Greta stod där som ett 
levande frågetecken. Hade Märta, den 
rika Märta Holm, varit uppe i deras 
trånga krypin? Greta tog trappan i 
några få skutt. »Mamma, har Märta 
varit här?» — »Ja, min lilla flicka», 
sade modern lyckostrålande. »Och du 
skall hela sommaren få bo ute på lan
det». — »Jag?» — »Ja, just du, Märta 
och hennes bror ha några kusiner på 
landet. Och nu skall ni få fara dit.»

Sommaren har gått, och den härliga 
landsvistelsen är slut. Greta och hen
nes mor sitta åter uppe i sitt rum. Då 
knackar det på dörren, och in träder en 
man. De känna igen dragen i hans an
sikte, men de kan ej erinra sig ha. sett 
honom förr. Men med ens flyger Gre
ta  med ett jubelrop i hans armar. Hon 
har känt igen honom. Det var hennes 
pappa.

Nästa dag gingo Greta och hennes 
pappa u t för a tt se om det fanns något 
hus att köpa. De voro nu rika. Gretas 
pappa hade åkt långt bort på tåget på 
en tjänsteresa. När han inte kunde 
komma längre på tåg, hade han åkt båt. 
Det hade blivit en häftig storm, och bå
ten hade sjunkit. Men han hade lyckats
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rädda sig ocli kommit till en obebodd ö 
i oceanen. Där hade han funnit guld. 
En båt hade kommit förbi, och han ha
de följt med hem.

Nu skulle Greta få bjuda Märta och 
hennes bror och kusinerna på landet på 
en lång- järnvägsresa. De fingo resa 
runt hela Sverige, och de fingo se allt, 
som var värt att ses.

Maja Johansson.

EN  RESA TILL  STOCKHOLM.
Den 17 juni hade vi tänkt, att vi skul

le resa till Stockholm. Klockan halv 8 
på morgonen hade vi allt vårt pick och 
pack i en låda bak på bilen. Sedan gå- 
vo vi oss av. Bilens säkra chaufför var 
Kratz.

Jag tyckte, att det var så roligt att 
åka bil, att jag önskade att det skulle ta 
flera dagar att komma till Stockholm. 
På en del ställen var vägen guppig och 
krokig, men på flera ställen var den 
asfalterad eller belagd med sten. Vi 
foro över Rättvik och Leksand och se
dan till Säter, där vi drucko kaffe och 
fyllde på bensin. När vi druckit kaffe, 
gingo vi ner i Sätersdalen och tittade 
på hur den lilla kvarnbäcken slingrade 
sig där nere i dalen. Där fanns också 
dansbana och kaffeservering.

Nu kom bilen, och vi gingo upp för 
att fortsätta resan. Vi foro till Hede- 
mora och Avesta, där vi togo av till 
Norberg. Vägen dit höll på att göras 
om. Då fingo vi fara en omväg, som 
var så backig och krokig, att vi trodde, 
att vi åkte berg- och dalbana. När vi 
kommo till Västanfors var klockan 1. 
Där skulle v i. äta middag hos några be
kanta. Vi voro där tills klockan var 
halv 6. Då fortsatte vi till Västerås. 
Därifrån var det vara tio mil kvar, till 
Stockholm. Västerås var en rä tt så 
stor stad mot de andra småstäderna, vi 
farit igenom. Jag tyckte, att det var 
så vackert att fara utmed Mälaren med 
alla dess holmar. Utanför Stockholm 
sågo vi hur Spånga radioantenn reste 
sig i skyn. Närmare Stockholm sågo vi 
ett flygfält med dess vita maskiner, 
som stodö i en lång rad.

Snart voro vi inne i' Stockholm. Nu 
började det bli bara stora hus och en 
spårvagn kom rusande, så det visslade, 
förbi ögonen på mig, och snart kom det 
flera. Jag blev alldeles yr i huvudet. 
Och rätt som det var, voro vi mitt 
framför dörren, där pappas bror bodde. 
Han bodde vid Drejargatan. Klockan

In te  b a ra
un d er m arknaden , u tan  alltid, 
k ö p er m an sina k läd e r fö r
m ånligast, nu som  förr hos

HANSSONS

var då en kvart över 9, så porten var 
redan stängd. Men farbror H arry ha
de sett oss, så han kom ned och öppna
de. Vi togo alla våra väskor och be- 
gåvo oss av upp till sjätte våningen, där 
de bodde. När vi få tt mat, gingo vi 
och lade oss efter den roliga dagen.

Nästa dag var det söndag. Då gingo 
vi u t för att titta  på staden. Vi gingo 
först till Stadshuset. Det var mycket 
vackert med sitt guldglänsande torn. 
Sedan gingo vi över bron till slottet. 
Där skulle det just då bli vaktombyte. 
Vi stannade där och tittade på det, se
dan gingo vi och tittade på båtarna, 
som lågo förankrade vid kajen utanför 
slottet. Där funnos stora ångare, som 
hade två skorstenar, och små skärgårds
båtar, och där fanns det också några 
tremastare. Svenska flottans båtar lå
go på andra sidan strömmen, så jag 
trodde, att det var ett grått skynke där, 
när jag såg dem. Jag såg då, a tt de 
syntes inte så lätt. På strömmen var 
det många måsar. Vi sågo också på en 
hel del annat, och sedan åkte vi spår
vagn hem för a tt äta middag.

När vi ätit middag, beslutade vi, att 
vi skulle till Skansen. Dit gingo vi. 
Jag  gick och drumlade och såg i skylt
fönstren, så ibland såg jag pappa långt 
framme vid nästa tvärgata.

När vi kommo upp till Orsastugan 
och utsiktstornet gingo vi till björn
ungarna. Då jag kom dit, sprang jag 
förstås direkt för a tt leta rä tt på den 

- bästa platsen. Jag  hade fått en påse 
karameller, som jag kastade u t åt dem. 
De fingo också apelsiner. Sedan gingo 
vi till de andra djuren. I  aphuset luk
tade det, så jag nästan blev sjuk. Där 
träffade vi Anna Liss, som bjöd oss på 
kaffe i en av stugorna. Sedan foro vi 
till huset, där vi bodde. Vi gingo då
direkt och lade oss.

Nästa dag gingo vi u t på staden för 
att titta  i skyltfönstren. Vi gingo då 
också till Kungstornen. Där gingo vi 
in och åkte med hissen upp på taket, där 
vi drucko pommac. Uppe på taket såg 
jag ut över hela staden med dess stora 
vackra kyrkor. Sedan åkte vi med spår
vagnen hem. Och när vi kommo hem, 
väntade middagen. När vi ätit, fort
satte vi till Eskilstuna.

Olle Keding.

DE SISTA  DAGARNA I  FÄBO
DARNA.

Hela sommaren hade jag varit i fä
bodarna. Jag började längta hem.

På onsdagsmorgonen kommo några

Vårda fotterna i tid!
Stilles hålfotsstöd korrigera  lä t t  
och ledigt individuella fel i 
fö tte r  och ben.

Å terförsäljare för 
Stilles a rtik la r
O. H ED IN S FÄRG HA NDEL - ORSA.

bönder och sade, a tt på torsdagen skulle 
vi fara hem. Då måste vi ha korna inne. 
Men ingenting hade vi att ge dem. 
Mamma sade, att vi skulle släppa in 
dem i hagen, om jag och Gerda ville se 
efter dem, så a tt de inte förstörde hö- 
hässjorna. Det tyckte vi skulle bli ro
ligt. Så löste vi korna och öppnade alla 
tre grindarna. Korna gingo snällt in i 
hagen. Vi stängde grindarna och gingo 
in vi också. Det första korna gjorde, 
var att springa och ta sig en mun av 
det torra höet. Men vi föste undan 
dem. Så kom Hjartros dit, men henne 
tordes vi inte jaga undan, för då kunde 
hon stånga o:s. Hon var nämligen ond 
på barn. Hon fick stå där, tills hon 
gick undan. Vi tröttnade snart på att 
vakta korna, men mamma och Anna 
kunde inte hjälpa oss, för de höllo på 
att kärna smör.

Rätt som det var, kom det en hagel
skur. Vi sprungo in i en lada, och kor
na ställde sig under några granar. Det 
haglade en lång stund. När det hade 
slutat, måste jag springa in och sätta 
på mig pjäxorna, ty  jag var genomvåt 
om fotterna. När klockan var fem, 
måste vi släppa in korna, för vi skulle 
diska och bära vatten att tvätta smör i. 
Mamma hjälpte oss in med korna. Det 
gick så bra. Sedan måste vi äta, för vi 
hade inte ätit något på hela dagen. Vi 
skyndade oss, för sedan var det att bä
ra vatten och diska. Jag ställde i ord
ning diskvatten i baljan, och så började 
jag. Det var en hel hop med grädd- 
krukor, kaffekoppar och tallrikar. Jag 
tyckte, att det aldrig tog slut'. Så var 
det äntligen färdigt. Sedan skulle vi 
bära vatten åt korna. Därefter hjälpte 
vi till a tt ha messmör i krukorna. An
na och mamma öste i, Gerda vägde och 
jag skrev upp i en bok. När det var 
färdigt, var det tid på att gå u t och 
mjölka. Mamma, Anna och Gerda, mjöl
kade o.ch jag drog separatorn. Klockan 
elva hade de mjölkat färdigt. Sedan 
måste vi diska igen. Först klockan tolv 
lade vi oss.

Nanna Pettersson.

___ .O R S A  S K O L T ID N IN G

Nyhet i
Kombinerad

Pjäx- och Skidsko
för skolungdom. Förutom  
skons omsorgsfulla u tfö ran 
de ,må näm nas im pregnerad 
kärnlädersula , absolut v a t
te n tä t t  ovanläder, ursvarvad 
klack sam t filtkan tade  skaft. 
B red och rym lig modell. 

Storlek 25—27 kronor 10: —
„  28—30 „  1 1 :5 0
„  31—33 „ 13: —
„ 34—36 „ 1 4 :5 0
„  37—39 „  16.: —

Kooperativa 
Föreningen 
Ovan Siljan.

Skoavdelningen. R t .  297,
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Hjälpspråket Esperanto.
I  anledning av dess världskongress i Stockholm nästa år.

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

Det internationella hjälpspråket Espe- 
peranto har till upphovsman den polske 
läkaren och språkmannen dr L. Zamen
hof, född 1859 i den polska staden 
Bialostok. Då stark språkförbistring 
rådde i staden (där bodde nämligen po
lacker, ryssar, tyskar och judar), upp
stod ofta missförstånd mellan innevå
narna, Därav följde oenighet, split och 
kiv, ja rent av ordentliga slagsmål.

Zamenhof, som hade ett vekt och 
känsligt sinnelag, plågades av a tt be
vittna dessa ständiga fejder. Därför 
grubblade han redan som yngling på 
Vad som kunde vara orsaken t i n  miss- 
hälligheterna. Och han blev då mer och 
mer övertygad om att språkolikheten i 
de flesta fall var den tändande gnistan. 
Om de olika folken däremot — resonne- 
rade Zamenhof — vid sidan av moders
målet kunde använda sig av ett neutralt 
språk, förstått av alla, så skulle säker
ligen folken föras närmare varandra tid  
båtnad för hela mänskligheten.

Med detta resonnemang som utgångs
punkt började Zamenhof arbeta på ut
formandet av ett enkelt och lättlärt 
hjälpspråk. Många år varade arbetet, 
och först år 1887 utgav han den första 
läroboken i »Esperanto». -

Bland personer, som icke närmare 
känna till Esperanto, är det ej ovanligt 
a tt finna den felaktiga uppfattningen, 
att Esperanto är ett stelt och otympligt 
språk med rätt begränsade uttrycksmöj
ligheter. Den som tror så ta r emellertid 
grundligt miste. Esperanto är i högsta 
grad lätthanterligt och kan verknings
fullt återge de finaste skiftningar i be
greppen och lämnar dessutom stort u t
rymme för den personliga stilen.

Genom vetenskapliga undersökningar 
har konstaterats, att Esperanto är upp
byggt efter fullt riktiga språkliga prin
ciper och att det har samma utvecklings
möjligheter som nationalspråken. Fram 
stående språkforskare ha också uttalat 
sig i berömmande ordalag om Esperan
to, som i en deklaration, vilken under
tecknats av bl. a. 22 ryktbara franska 
vetenskapsmän, betecknats såsom »ett 
mästerverk av logik och enkelhet». Fle
ra  andra länders lärda samfund ha 
gjort liknande uttalanden.

Esperanto, som till en början av na
turliga skäl spriddes rä tt långsamt, har 
under de senaste åren börjat studeras i 
de vidaste kretsar jorden runt. F. n. 
räknar man med att ungefär 12,000 
tryckta verk finnas på Esperanto, det

L Y X B R E V P A P P E R
i s to r  sortering  till billiga priser.
Skrivunderlägg med akinnhörn

till k r . 3 : 75.
BECKMANS TR Y C K E R I & PAPPERS- 
Tel. 247. HA N D EL, ORSA. Tel. 247.

är original och översättningar, på vers 
och prosa. Mer än 10 miljoner läroböc
ker ha sålts, och speciella tekniska lexika 
ha utarbetats bl. a. för anatomi, kemi, 
matematik, navigation, musik, fotografi, 
mekanik, farmaci, botanik, filateli och 
ornitologi samt en encyklopedi och en 
allmän teknisk och teknologisk ordbok. 
Översättningar finnas av Shakespeare, 
Dickens, Wells, Tolstoj, Goethe, Heine, 
Strindberg, Selma Lagerlöf o. s. v.

Esperanto-rörelsen är internationellt 
organiserad. Den politiskt och religiöst 
neutrala världsorganisationen U. E. A. 
(Universala Esperanto-Asocio) grunda
des 1908 med säte i Geneve. Förbun
det har många, tusen anslutna medlem
mar från jordens alla länder och är 
främst verksamt genom sina omkring 
2,000 konsuler (delegitoj), som nu fin
nas på de flesta större platser i ett 80- 
tal länder. Dessa esperanto-konsuler, 
vilkas namn och adr. finnas upptagna i 
U. E. A:s årsbok, stå kostnadsfritt till 
esperantisternas hjälp med allehanda 
upplysningar, hjälp vid resor, affärs- 
uppdrag m. m. På ett hundratal plat
ser i Sverige finnas dylika konsuler.

Esperanto börjar alltmer användas i 
det praktiska livet. Det är särskilt som 
turist-, affärs- och kongresspråk som 
Esperanto börjat slå igenom. De över 
100 Esperantotidningarna jorden runt 
förmedla annonser betr. alla tänkbara 
saker. Olika turistorganisationer an
vända sig helt eller delvis av Esperanto. 
E tt tidens tecken är, att den världsbe
römda engelska firman Cooks resebyrå 
fr. o. m. i fjol börjat utge turistreklam 
på Esperanto. Vidare använda sig 
praktiskt taget alla internationella va
rumassor numera av Esperanto i sin 
reklam.

I Sverige har intresset för Esperanto 
stegrats kraftigt under de senaste åren. 
Svenska Esperanto-Förbundets korres
pondenskurs, för att ta ett ex., har ta
gits av 27,000 personer. Och under stu
dieåret 1932—1933 funnos i Arbetarnas 
Bildningsförbund 531 cirklar i Espe
ranto, d. v. s. lika många som i de 
andra språken sammanslagna.

I somras anordnade den internatio-' 
nella arbetare-Esperantoorganisationen 
S. A. T. sin kongress i Stockholm. 600 
personer deltogo från ett 10-tal länder. 
Och nästa år kommer den universella 
esperantokongressen att i augusti hålla 
sin kongress i Stockholm, varvid beräk
nas a tt ett par tusen personer skola sam
las från minst ett 30-tal länder. Den 
som vid detta tillfälle kommer till 
Stockholm, får bevittna, hur Babels torn 
nedbrutits, hur språkförbistringen upp
hört och hur alla kongressdeltagarna ta
la samma språk: det internationella 
hjälpspråket Esperanto.

Ernfrid  Malmgren.

Dö skoiitäkäriag bigdä.
Undör sturstjift i Ossa wurt jen del 

bendrör ajtflittadör sö e wart mitji 
djerå mi tä  flitt garda börto niegöndomå 
demm add •fendji ö darattra to dem si 
til ö nibigdä mer eld mindör. Dö ajt- 
flittingär fing sö duktit, (fär dem fing 
finå, trevliga garda) wild dem sö fing 
bo kwär a lajku bra. ö, warför dem ö to 
si til ö biddja.

Snårt nug wart ä tjen t bö wajt ö 
brett att e fåns mitji djerå i Ossa fär 
flem sö wa kunnugör i slajku arbeti. 
Ur e kund wa mi fotji i grånnsöknömå 
wisst för indjön sö noga, men ukön- 
sömelst kund fo ån tönkån att Rettwajs- 
ö Leksånskarär wa timbörkarör öllör- 
ijop, fär fro dem söknömå kåm ä optals 
karör sö bud a jt si biddja ö arbet fing 
dem, men ur kunnugör dem wa ed sad 
dem åv sjövör.

Nu warä jen skomäkärmestör fro Lek
sand, sö jettöd »PipårkalFn», ån ö 
onöms lag, sö wa fro summu sökön, for 
gard fro gard i ossbiömå um wittra ö 
djard nävörskonå, ö kån ån tentjsi, fast 
indjön wist int ä, wa wärendajen i laji 
timbörkar ö. Dö e wart wåri ö slut o 
nävörskodjerå, to mestörn osi tä  sönk 
upp je tt stöll börti jenöm gardi dar dem 
add gart skonå. Djisselär tickt ed wa 
jett bra tillfell tä stånkwär i Ossa ö jåp 
nöm. Ukadera e wa licka eld olicka fär 
dem att stöll skuld set jas upp i jenöm 
kunstugöm, twäröm snedböcka, int 
gwött saja, men dar skuld ä wa. ö dit add 
kalFn i garden ätji mitji knåjtstenå. 
Tä- bira mi warä krönglöt nug tä ledj 
dem dar wer ö jen skuld wa, men ettör 
mitji um ö men add dem lagt nid undör- 
gärdi. Se sönköd dem upp warvi sömön 
dåns upi uppslågån fär därmömå. E 
add draj löngt fråmo dåjn ö wurti sen 
middag ö nu djing dem fro bidji jen 
bit ö skuld jåtå. Men mestörn glämdåv 
(si ö såg att. Se röft ån til ö sad sö 
mitji sö ödror wurt rådlösör. Men snårt 
fing dem klart färsi wen e wa frågån 
um. Bidjä let sö öltijop kund råmböli- 
weg löngt nittör böckåm. Nu kringöd 
dem si rajvnid ölt dem add aft upp.

Mä dem åtä ädd djisselär birto gap
skratta men dem aldsi fär dem tickt 
sind um mestörn. Men ån swag ö swag 
ö u r ån swag djick ä upp je tt ljos fär- 
nöm. Ån sad a ödrömå att dem skuld 
bjar nö w att’n börta bidji ö dem bar dit 
twer forör. Sjöv djick ån börta kel- 
indjön i gardem (e wa wel färnöm att 
kall’n  wa börta um dåjn), ö frågöd um 
ån fick lon jett bakutrug. Kelindji 
wart rådlös. O kund int färstå wen ån 
skuld brukä a. Kånstji dem wa brelösör 
ö stelt nö kwinnfolk tä  båkå a dem. O 
to stest trug dem addä, jett sö kall’n

Endast Kr. 3: 25
för bordlam pa med skärm .

MORA-ORSA E LE K TR IS K A  AFFÄR.
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SKallmorastrofer.
Sakta går solen i koäll som i oänlan
ned öoer skogklädda Didder och berg,
blånande blå, med en fäbod i gläntan.
<331ått, det är ©alarnas härliga färg!

‘Rllt har en doft ao den tid, som är gången.
©Ilt har i dag som en ton ao faroäl.
©alom. du tog mig •— och nu är jag fången!
©ig har jag gioit en bit ao min själ.

□a, den är koar här bland björkar och gärden, 
koar i en hässja med nyslaget hö, 
koar så i lien, som mejar och skär den, 
som i den blomma, som bryts och får dö.

[Kallmora stigar och ‘Åberga backar,
Skattungbyoäg med den blånande sikt!
[Här har jag oandrat och nött mina klackar.
[Kär blir milt ©alom till drömmar och dikt.

©öda och grå ligga [Kallmora gårdar,
slutna i fyrkant med knut inoid knut.
Solskenet dröjer i trädet, som oårdar
fädernearoet till tidernas slut.

[Här har jag bott bland de} folk, som sträoar 
enkelt och tryggt i sin dalkarlska ro; 
fyndiga tungor och ärliga näoar, 
ögon, där tusende skälmar byggt bo!

SRog skall jag längta från stenhus och städer 
upp till den bygd, som min dalafärd gällt, 
upp till ett härbre med groohuggna bräder, 
byggt mot det blå i ett buktande fält.

Gängta att se mellan mörkögda granar
månen gå upp mitt för Ödaroets klitt,
medan inom mig det brusar och manar;
©alom har fångat mig! ©alom är mitt!

Orsgården i aug. 1927.

©rita af Skenstam.

Gustaf Ankarcrona

avled i sitt hem i Tällberg natten till 
söndagen den 17 sept. 1933.

Att ieke det yngre släktet lagt märke 
till denna nu bortgångna storman så 
som han är känd av de äldre, torde väl 
söka sin grund i det, a tt hembygdsrörel
sen och dess syften nu äro erkända, ha 
så att säga gått i blodet på alla. Så' var 
det inte, då konstnären, författaren, 
eldsjälen Ankarcrona kom upp till Da
larna »när seklet var ungt». Smålands- 
sonen fångades av Dalarna —  dock inte 
så mycket naturen som människorna och 
människomas levnadssätt. Dalarnas 
ungdomsmöten blevo upptakten och in
spirationskällorna till hembygdsrörelsen 
i Dalarna. Ankarcronas insats på detta 
område är obestridlig och värt dalfol
kets tack.

I denna tidning kan det också, vara på 
sin plats att erinra om att Gustaf An
karcrona i februari 1910 höll föredrag 
på olika platser i Orsa om hembygds- 
och hemslöjdsarbetet. Detta hade till 
följd att den 14 febr. samlades intresse
rade i Kallmora folkskola och bildade 
Orsa—Skattunge hembygdsförening.

Stjevi jess’n. Skådån to dem att mi tä 
int kröngla. ö djerå stellningär. Twer 
wa upo bidji ö lagd nid skucka sö fort 
ödror rak upp dem. K all’n  fick stöll ö 
wa belåtin. ö timbörkarär add taj mestör- 
exåmön i åvwegningskunsfn.

Jen osskall.

add gart åv diggörendåm åv jenöm 
sturtölli börti budumå ö gav nöm. Mes
törn to trug ö knållöd åv börta bidji 
midä. Se lagd dem nid undörgärdi 
jess’n, fild trug mi wattni ö steld ä 
upo jen åv undörgärdsstuekumå. Dar- 
ettör steld jen kar si innå stucktjön, jen 
ajtatil ö bådör aldi trug ö ferd ä ettör 
stucktjem. Mestöm djick brewi ö såg 
ettör wört wa.tt’n lap. Ödror kumderöd 
ån. Dem skuld eja eld sentja i knåjtem 
dem djing am i truni. Men e wa sö egt 
i nidördelem åv undörgärd’n sö mestöm 
wa twundjin åk o röv upo stuckumå fär

tä no upp sö ån såg wört w att’n  for upi 
truni. Dar e wa egöst fing dem sö djing 
nido böckåm stretj armå uppi fär tä 
flitt trug ö öldi ä sönt int ä walt nid. 
Men, — trug wicköd til ö dendö jenön 
fick jen godån köldsup evör si. Ö wen 
wärr wa, ån spann ajti jen sten mi de- 
summu ö walt ö trug ettör upon ö darmi 
wart ån inwajgd, deft ö krend tä  åv- 
wegningsmestör fär ela livstidi darettör. 
Sö wel wa, wa bö k a r’n ö trug elör. Dem 
to um jess’n ö kåm lickli iring undör
gärdi. Se djard dem jenå ettörwegning 
far tä  wa säkrör a tt bidjä let int a

S k o la n  h ar  börjat.
B arnen behöva s ta rk a  och varm a

S K O D O N
till hösten och v in tern .

P assa  därför tillfä lle t då vi nu
U T F Ö R S Ä L J A

e tt stö rre  p a rti läm pliga

S K O L K Ä N G O R
Till enorm t billiga priser.

A.-B. Orsa Skomagasin
Rikst. 37. ORSA. Rikst. 37.
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KOPPARBERGS 
LÄNS SPARBANK

S k o lb a rn  i O rsa!
Sparsam het är en dygd.

Lägg därför E d ra  sparslan- 
ta r  i skolans sparbössa och 
gör dem rän tebärande. —

Kopparbergs Läns Sparbank.
A lla  s la g  a v  UR

repareras under g a ran ti till billiga priser.

G. H e lg e s o n , Urm akare
Verkstad i Spärrs gård, Västeräkern.

C y k e lly k to r
frå n  k r. 2: 25

b a tte rie r  och lam por, 
kab lar m. m. finnes 
till salu hos

Nya Järnhandeln.
__________________ Tel. 252 /  O R S A ,

C. G. N yström s
B A G E R I  & C A F É .

— Tel. 38. —

R  E  K  O M M E  N D E  R  A S.
—■ Alltid fä rsk t för d ag en ! —

Brandts Vilohem och Pensionat
Rikstelefon 173.

M eddelar alla vanliga badform er sam t 
elek tr. karbad  och. e lek triska ljusbad, 
inpackningar, saltingnidningar, m assage 

m. m. K varts lam pa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata priser.

Vår specialblandning
i  R ö d a  p å s e n

ä r allm änt om tyckt. Pröva d e t och Ni 
skall finna det gott.

Säljes endast hos

Bengtssons, Orsa.
Telefon 106.

Reel behand ling !
B illigaste p r is e r !

Rikstelefon 119.

Nyheter
för hösten  och v in tern  
h e m k o m n a .----------------

E. N I L S S O N S  SKRÄDDERI.

^ a r n  och film.
(F o rts , från  sid. 5.)

ge kunskaper och in tryck av bestående vär
de. . Film  av uppfostrande betydelse behö
ver ingalunda vara tråk ig  — det har vi se tt 
så m ånga prov p å  de senaste åren — och 
det finns redan nu så  m ycket i den vägen. 
S k ild ringar av främ m ande folk och länder, 
bilder från  yrken och industrier, problem
film er om det m änskliga livet, stud ier från  
djurvärlden.

D et ä r  en svår sak a t t  välja film för 
barn . H ä r har endast antydningsvis kun
n a t m eddelas något om artike lfö rfa tta rens 
mening och erfarenhet i äm net. Givetvis be
ror vars och ens omdöme på hans egen per
sonliga inställning. Men sä tte r  m an sig a t t  
fundera över p r i n c i p e r n a  för s itt 
val och in te  bara  i h as t väljer det ” ofar
ligaste” (som ofta ä r  fa rlig t nog genom sin 
negativ ism ), skall m an sn a r t komm a till 
k larhet.

E t t  bör m an m in n a s : m an skall inte 
k asta  u t barnet med b adva ttne t, in te  skära 
ali film över en kam . Den m oderna fihnen 
ä r  e t t  av våra bästa  bildningsmedel, den har 
påverkat oss alla, även dem som förnekar 
det. Film en tillhör tiden och vi kan in te  
komm a ifrån  den. T värtom  bör vi tillgodo
göra oss den, och så småningom kan den 
upplysta publiken tv inga film producenterna 
in på  de hanor den vill. Ty filmen är för 
p roducenterna i hög grad  affär, som lyder 
lagen om tillgång  och efterfrågan . Men vän
jer vi — av lä ttja , därför a t t  vi in te  vågar 
oss i k as t med problemen — barnen vid 
” ofarlig” societetsfilm , så komm er de a t t  
hela s i tt liv fo r tsä tta  a tt  göda den stora 
dröm fäbriken, som säljer sockersöta men 
falska dröm m ar om livet å t  de vuxna m än
niskobarnen.

M an får a ldrig  glömma a t t  vår tids barn  
lever i den m est visuellt skolade tid  i världs
historien. Ingenstans ta r  de så s ta rk a  in
tryck  som på  biografen. D ärför kan m an 
med stö rre  skäl än  någonsin här trav este ra  
e t t  gam m alt o rdstäv : ” S äg  mig den film du 
ser och jag  skall säga dig vem du ä r” .

Föreläsningar i Orsa hösten 1933.
U r d e t nu u tkom na h äfte t ” Program  för 

D alarnas föreläsningsförbund hösten 1933” 
inhäm ta  vi a t t  föreläsningar komma a t t  hål
las i 'Orsa på följande d a g a r :

Onsdagen den 18 okt. R ek to r P e tru s  E n
vall : U ppsala, de h isto riska m innenas och 
den eviga ungdomens stad  (ljusbilder).

T isdagen den 7 nov. Ingenjör Sven Berg
g re n : Bolidens gruvor (ljusbilder).

Söndagen den 19 nov. B ibliotekarien H a
ra ld  N o rd strö m : E n  sm åstadens sångare 
(B irger Sjöbergs ” F ridas visor” ).

N ä r de m inskade sta tsanslagen  omöjlig
g jo rt o rdnandet av flera föreläsningar, så 
gäller det a t t  u tn y ttja  dessa desto m era!

Wohlmers Mjölkaffär
Telefon 83.

Tjock grädde för vispning. H em bakat 
vetebröd och småbröd.

Permanentondulering
15 k r .

GÖTA LILJAS DAMFRISERING. 
Telefon 67.

B E S Ö K

O ss ia n  L. M ordeus
v ä lren o m m erad e

Rak- & Frisérsalong. 

n  Manufaktur n  ■ 11 ■ ■Bra Billigt
a lltjäm t liksom  hittills hos

P E R  W /K N E R
D iversehandel i H o len  från  1880.

Stackmara Äktiesågholag
Tel. 171 a och 117 b.

V älso rte ra t lager av 
hyvlade och ohyvlade

Trävaror
Ribbved till nedsatt pris.

v* utföra alla slags 
MÄLNINGSARBETEN

A nlita den u tbildade fackm annen!
Möbelmåining i Dala-stil!

Orsa Lackeringsverkstad.
L okal: Godtemplarhuset. Tel. 285.

E nå  Snickerifabrik
Rikstelefon 78 ORSA Rikstelefon 78
Ingen  verklig spekulan t å Byggnads- 
snickerier av o flo tta t och prim a virke, 
såsom Fönster, Dörrar, Butiksinreden, 
Bänkar till skolor och sam lingslokaler 
sam t vad till branschen i övrig t hörer, 
u rak tlå te r  a t t  begära o ffert från  oss.

Storåbro Bryggeri
rekom m enderar sina tillverkn ingar av 

dricka, läskedrycker m. m.

Rikstelefon 189.

U n d v ik  b ö t e s t ia n !
K öp E der ly k ta  hos undertecknad  för
säljare  av Bosch, Melas och Reimanns 

cykelljus.
H A R A L D  E R I C S S O N S  

Velociped- & Rep.-verkstad. - Tel. 156.

I l lr is fa l f iO l,  TRUNNA, ORSA,

m ottager inackorderingar för längre eller 
k o rta re  tid. B eställn ingar av samkväm, 

bröllop och begravningar em ottages 
tacksam t. Tel. 241.

Skol- och Skrivmaterialer
KONTORSBÖCKER, PAPPERSVARO R, 

T ID N IN G A R , T ID S K R IF T E R .

Orsa Tobaks- I  P apparshdel.
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Järnvägshotellet i Orsa
R E K O M M E N D E R A S .

Rikst, 17 och 115.

Lindängets Pensionat
REKOM M ENDERAS.

Herr- och Damskrädderi
MODERNASTE UTFÖRANDE. 

BILLIGASTE P R IS E R .

£*. A. BiiS&tröm
Sandhed. Orsa.

Byggnadssnickerier
billigast från

Boggs Snickerifabrik
Hansjö. ORSA. Tel. 157.

Modern ängtork.

E r ik  Nytén
M ålare

Rums-, möbel-, skylt- och dekorations- 
m ålning.

Slättberg. ORSA Tel. 291 b.

Kläder åt skolungdom!
Golfbyxor - Slipover - Lumberjackor - 

Golfstrumpor - Sportmössor 
Flickkappor - Koftor - Junipers - Kläd- 
ningstyger - Kapptyger - Skinnvaror - 

Trikåvaror.
S lits ta rk a  och prak tiska!

God sortering  L åga priser

EM M A  OLSSON
Tel. 125. ORSA. Tel. 125.

P assa på ------
E t t  m indre an ta l ULSTRAR passande 
för ynglingar u tförsäljes till Kr. 25 : — . 
D :o nians i höga kvalitéer Kr. 5 0 :— . 

Paraplyer från 3 : 50 i

O rsa B ek läd nad saffä r

Köp vid marknadsbesöket:
K LÄ D N IN G A R  från kronor 8 : — . 
Damhattar, Barnmössor, Basker, 
Koftor, Jumpers och Slipovers. 
V ita  huvuddukar med silkesfrans.

K. J. D A H L
BRA OCH BILLIGT

REPARERAS EDRA SKODON I 

Nordströms Skomakeriverkstad. 
Frälsningsarméns gård.

R I B B K O L
V E D , hyv la t och ohyvlat V I R K E  

köpes fördelak tigast från
BJUS SÅGAKTIEBOLAG.

Tel. 121 o.

UNGDOMENS
MEDBORGARBOK.

På Lindblads förlag liar utkommit 
Ungdomens medborgarbok av Gustav 
Ekeberg. Den vill »ge en saklig och le
vande skildring av det nutida samhällets 
viktigaste problem».

Jämförd med den läsebok, som f. n. 
användes i Orsa fortsättningsskolor i 
detta ämne, tyckes det mig att den fyl
ler denna uppgift på ett rent av glän
sande. sätt. Enskildheter kan man gi
vetvis anmärka p å ; jag bar i annan tid 
ning framfört anmärkningar på det sätt 
varpå nykterhetsfrågan behandlats. Ser 
man det u r synpunkten, a tt den skall 
användas i fortsättningsskolan, kan man 
också påpeka, att den även behandlar 
frågor, som inte äro aktuella i denna 
skolas undervisningsplan. Men gent 
emot detta invänder utgivaren med all 
rä tt i förordet, att boken också är av
sedd för studiecirklar, folkhögskolor 
och självstudium.

Endast en uppräkning av de 33 rubri
kerna i boken skulle ta för stor plats i 
anspråk i vår lilla tidning. Det avhand
las snart sagt allting, som kan tänkas 
komma upp till behandling i fortsätt
ningsskolan, från »Hemtrevnad» till 
»Nationernas förbund» och från »En 
lektion i gott uppförande» till »Med- 
borgararvet». Kapitlen äro i allmänhet 
korta, så att man hinner läsa dem under 
cii lektion -—■ en avgjord fördel gent 
emot vår nuvarande läsebok. Många och 
goda illustrationer öka bokens värde.

När priset är 4 kronor kartonnerad, 
kanske vi kan våga hoppas på att få åt
minstone ett par ex. till varje fortsätt- 
ningsskola.

K. TV.

Vilka äro berä ttigade att
söka stipen d ier?

Enligt § 3, mom. 2 i bestämmelserna 
för Orsa Skoltidnings stipendiefond äga 
följande rä tt att före den 20 december 
inlämna ansökan om stipendium ur fon
den : alla de, som slutat folkskolan i år, 
de som nu äro fortsättningsskolpliktiga, 
de som slutat fortsättningsskolan i år 
och slutligen de, söm genomgått folk
skola men icke fortsättningsskola och 
som slutat folkskolan tidigast 1932. Vill
kor dessutom i alla dessa fa ll: sökanden 
skall vara kyrkoskriven i Orsa eller 
Skattunge församlingar.

Ansökan om stipendium skall ingivas 
till fondens styrelse före den 20 decem
ber 1933. Blanketter för ansökan-fin
nes hos alla lärare och lärarinnor i Or
sa, som även gärna lämnar alla närmare 
upplysningar.

U tnyttja denna möjlighet till fortsatt 
utbildning i det ämne, du är intresserad 
a v !

vid skolans gymnastik

Storlek  20—27

AN VÄND G1SLAVEDS 
G YM NASTIKSKO R.
2: —• kronor

„  28—34 2125 ,,
„ 35—38 2 :5 0  ,,
„ 3 9 -4 7 2:75 ,,

h a n s jö  k o n s u m

För 195: Kr.
kan  ni fr. o. m . nu
radiomottagare, med 
dynamisk högtalare.

få en bira 3-rörs 
inbyggd elektro- 
D et ä r  en AGA-

BALT1C och benäm nes ” AGA T R IO ’ 

Prova den hem m a u tan  k ö p tv ån g !

SVEN DAHLMAN - MORA.
Telefon 142.

Vinterförvara Edra cyklar
hos

E. H e l ls t r ö m s
REPARATIONSVERKSTAD  

Telefon 217. Telefon 217.

BIL-skjutsar BILLIGT
R ing  M ässhacken 19 !

Artur Eriksson.
n Bränd KALK och 
x __ Kalkstensmjöl

r MED

av högsta  kvalitéer till 
fördelaktigaste p riser, er- 
hålles från

A.-B. Skattungbyns Kalkbruk.
Mässbacken. Telefon 21.

P. Åbergs Eftr., Skattungbyn.O 1
Inneh. E. Aspman. - Tel. Mässbacken 23 b. 

DIVERSEHANDEL.
Goda varor! L åga priser!

AM V4 PETTERSSONS
C A F É  & M A T S A L A R
R e k o m m e n d e r a s !

G ott kaffe
och hem bakat bröd!

VACKRA, VÄRDEFULLA

HEDERS GÅVOR 
och Presentartiklar

i a lla  p rislägen 
hos

T HORBY - ORSA,

C. F. Carlssons
Åkdonsfabrik.

R ekom m enderar sina tillverkn ingar 
vid behov.

iReell behandling. H um ana priser. 
Tel. Orsa i ‘88. B ostaden H olen 15 b

LÅT REPARERA SKODONEN HOS

E. NORJLING
OBS.! NEDSATTA PRISER.

O m sorgsfullt arbete.
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Birger O lssons Järnhandel
TELEFON: NAMNANROP.

S tö rsta  so rtering  av :
JAKT- och SPORTARTIKLAR, ELEKTRISKA CYKELBELYS
NINGAR, FICKLAMPOR och BATTERIER, SLÖJDVERKTYG.

Låt Renovera
E der hil hos oss, vi u tfö ra  alla arheten 

noggran t och billigt.

Orsa Motor & Mek. Verkstad
Telefon 28.

Alb. Petterssons
Sadelmakeri, — Tapetserareverkstad.

B IL L IG A  PRISER. Tel. 164.
M öbler och m adrasser omstoppas. N ya 

m adrasser på  beställning.
Obs.! Inläggning av korkmattor.

Leksaker.
E tt  s to rt vä lso rtera t lager inkom m et. -— 
Besök vår affär, eller m öt upp vid v å r t

leksaksstånd å torgplatsen, marknads
dagarna.

Musik- och Missionsbokhandeln.

Den som vill följa med den reli
giösa och ideella verksam heten i
D alarne hör prenum erera på

DALA-TIDNINGEN
K v arta l 2 : 25. M ånad 1 : — .

Goda berä tte lser i varje num m er. 
In tre ssan t följetong.
V ärdefu lla  inlägg i dagens frågor.

Vad är vad i Or sa? —  Pristävling.
Nu ska vi s ä t ta  era  hem bygdskun- 

skaper på prov. Skriv upp på nedan
stående kupong vad var och en äv de 
sni& bilderna i ovanstående kliché fö
re s tä lle r. D et .ä r idel .kända saker — 
fast vi har roa t öss med a tt ' k lippa det 
u r s i tt r ä t ta  sam m anhang. .

Tävlingen blir både individuell och 
i lag. L agpriset går som vanligt till 
den läraravdelning, som h a r de flesta 
r ä t t  i förhållande till an ta le t barn. 
De individuella prisen gå till de barn, 
som har de flesta rä tt .
H ur många priser det 
blir, ilefc beror på hur 
många, tävlande det 
är. Och hur priserna 
blir — ja, d e t beror 
på hur duktiga ni är.

Lågpriset blir den 
sista  av de tavlor, som 
N orsted t & Söner i 
Stockholm var vänli
ga a t t  skänka oss i 
fjol : V ikingaflo ttan
går u t. D et ä r  en 
m äkta pam pig och s ti
lig tavla. Den skolsal 
b lir m inst dubbelt så 
fin, som få r den tav 
lan.

Lösningen måste ovillkorligen skrivas på denna kupong ocli vara insänd till 
Orsa Skoltidning, Orsa, före den 15 oktober.

Till

Nämndemannen och Riddaren
Bengtar Erify Ersson
på 75-årsdagen den 30 juli 1933 

Av Einar Nordland.

Nämndemannen Bengtar Erik 
ägnas kär en enkel sång; 
i det riksbekanta Orsa 
har han skördat lagrar mång’.

Vid hans vagga, säger sagan, 
stod en fe så god och huld, 
skänkte honom rika gåvor: 
visdom, redbarhet och guld.

»Hög och värdig är hans uppsyn», 
när han lämnar egen gård 
och på väg till ting och stämma 
åker Diircop eller Ford.

■ < - 
Alltid ridderlig mot alla, 
särskilt damer, Bengtar ■ är, 
och se’n många år tillbaka 
han en »vasatrissa» bär.

Sparsamhet är Bengtars lösen,
»den som spar han något liar», 
och de skatter, han förvaltar, 
ärö uti gott förvar.

Mänga yrken har han prövat 
under alla dessä år, 
och som klyftig kommunalman 
ouppnådd i dag han står.

Finns blott snus i'silverdosan, 
så har Bengtar sikten klar; 
genom depressionens stormar 
mästerlotsen säkert far.

År och, dagar hastigt flykta., 
ingen hejdar tidens ström. '
Fem och sjuttio år lia svunnit 
som en kort men solig dröm.

Ibland Bengtars många vänner 
märkas Daloms främste män.
Alla önska de med skalden :
»Må han länge leva än!»

VAD ÄR VAD 1 ORSA?

N :r 1 föreställer ............................................................... ................................ '...
» 2 » ...............................................................'.......... ..... ........... ........
» 3 » ..................................................................................................
» 4 » .................... ..............................................................................
» 5 » ..................................................................................................
» 6 » .................................................................................................. ........................

» 7 » ..................................................................................................
» 8 » .................................................................................................
» 9 » ..................................................................................................
» 10 » ..................................................................................................

Skola och klass ......................................................................................................
Adress .....................................................................................................................
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ORSA SKOLTIDNING
utglves av Orsa Lärareförening.

R edaktion: K a r l W ennberg, Mässbacken. 
R t. 3 (även ansvarig  u tg .)
E rik  G öransson, O rsa. R t. 203.
L isa Lorenz, Orsa. R t. 164.

Expedition: Joh . B oström , O rsa. R t.
219. P ostg iro  73935.

Annonspris: 20 öre mm. enkel sp a lt i 
tex ten  -och 15 iöre mm. p å  annons
sidorna. R a b a tt vid längre annonse
ring.

Prenumeration kan  ske endast hos exp. 
P ris  1: 20 k r . p r  h e lå r (4 num m er). 
L ösnum m er 30 öre.

All behållning p å  Orsa S koltidning skall 
användas till Orsa Skoltidnings S ti
pendiefond.

D e tta  num m er presslades den 29 sept. 

F a lun  1933. D ala-Tidningens tr .  647


