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ORSA SKOLTIDNING.

O DYSSEVS I HÖGSTÅSEN
Alldeles i början av sina irrfärder kom 

”den mångförslagne hjälten Odyssevs” 
till cyklopernas land. Där blev ihan med 
sina män fången i eyklopen Polyfemus’ 
håla. Den enögde jätten var mycket mat- 
frisk av sig, och redan första kvällen åt 
han upp två av Odyssevs män till kvälls- 
vard. Under sådana omständigheter fann 
Odyssevs det angeläget att snarast kom
ma bort från hålan. Men Polyfemus ha
de stängt in dem med stor om sorg: 
” Därpå en dörrhäll lyfte han upp och 

fö r  öppningen ställde, 
stor och väldig den var, så att vagnar 

tvenne och tjugo,
fyrhjuliga, starka, den ej skulle mäkta 

att forsla.”
Odyssevs hade emellertid en plan. Föl

jande kväll, då jätten redan hunnit in
mundiga ytterligare fyra  av männen, 
framtog Odyssevs ur medhavda förråd 
en getskinnslägel med ”mörkrött, lju 
vaste vin, e!n frö jd  för de saliga gudar” 
och 'bjöd jätten att smaka. Polyfemus 
blev förtjust och bad att få  veta Odys
sevs namn. Efter någon begrundan 
meddelade Odyssevs, att han hette 
Ingen.

Gudadrycken var emellertid skäligen 
stark, och efter några bägare blev cyk- 
lopen starkt berusad. Han lovade, att 
Odyssevs skulle få bli den siste, som han 
åt upp, och föll därefter i tung sömn.

Nu tog Odyssevs och hans män jät
tens väldiga knölpåk, som var stor som 
en mast, spetsade den, glödgade spetsen 
över elden och körde den sedan med för
enade krafter djupt in i cyklopens öga 
och vred för säkerhets skull om ett par 
varv. Jätten störtade upp med ett vrål 
och ropade på de andra cykloperna, som 
bodde i hålor runt omkring. Dessa kom- 
mo genast lufsande och frågade, hur det 
var fatt med Polyfemus. Denne vrålade: 
” Ingen vill mörda mig, vänner, med list 
och med våldsmakt.” Då svarade de 
församlade cykloperna: ” Om ingen vill 
mörda dig, så har du det gott, och då 
går vi hem och lägger oss igen.” Det 
gjorde de, och Odyssevs och hans män 
kunde smyga sig förbi den blinde jätten 
ut ur hålan, då han släppte ut sin bo
skap.

Det där har många hört förut och vet, 
att det är ett avsnitt ur Odysséen, den 
grekiska hjältedikten. Men hur många 
visste att det i själva verket var på Stor- 
ladänget söder om Högståsen, som dra-
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mat utspelades ? Det råder i alla fall inte 
minsta tvivel om att Odyssevs kom seg
lande uppför Draggån och Fröbäcken, 
lägrade sig på iStorladänget och där 
träffade den illasinnade Polyfemus.

Här kommer bevismaterialet. Åttio
sexårige Lisbetur-Juga i Sundbäck be
rättar, att hans farfar, Lisbetur-Jerk, 
gärna talade om vad som hände honom, 
då han en gång var ensam borta på 
Storladänget för  att laga gärdesgårdar. 
Då han var klar med sitt arbete för  da
gen, satte han sig i sin ” tjelbud” , g jor
de upp eld och stekte en bit fläsk. Då 
han var sysselsatt härmed, hörde han 
plötsligt, hur trollkäringen och trollgub
ben ropade till varandra. Trollkäringen 
satt uppe på en sovhol, som heter ”Glis- 
åslött” och ropade ”Tralalala” , och gub
ben satt på andra sidan om ängen och 
svarade ”Hitterittiri” .

Så småningom kom trollkäringen, loc
kad av fläskdoften, ner till ” tjelbuöen” 
och ställde sig vid elden fö r  att värma 
sig. Som hon stod där, frågade hon Lis- 
betur-Jerk, vad han hette. Han medde
lade —  efter någon begmnden —  att 
han hette ” Ik S jöv ’ (Jag Själv). Då 
trollkäringen värmt sig på framsidan, 
vände hon på sig fö r  att värma baken. 
Då tog Lisbetur-Jerk en eldbrand och 
stack den i baken på trollkäringen. Hon 
rusade upp med ett vrål och ropade till 
trollgubben: ” Ik Sjöv a  bränt mi i röv i!” 
(Jag Själv har bränt mig i baken!) Till 
svar härpå brummade trollgubben borta 
på andra sidan om ängen: ” Ja, um du 
a gart ä sjöv, sö fo  du fö r  stjild di s jö 
van ö.” (Ja, om du har gjort det själv, 
så får du väl skylla dig själv också.)

Någon misstrogen själ kanske är be
nägen att förbise den väsentliga likheten 
mellan de två historierna fö r  att i stället 
haka upp sig på de oväsentliga olikhe
terna. Dessa olikheter är emellertid fullt 
förklarliga. Vid närmare eftertanke 
måste ju  Odyssevs ha funnit, att hans 
bedrift varit föga gentlemannamässig, 
varför han polerade historien en smula 
under sin fortsatta resa fö r  att vid an
komsten till Itaka ha den i mera presen
tabelt skick men i alla fall med bibe
hållande av de huvudsakliga poängerna. 
Dock var han tydligen oförsiktig nog att 
före sin avresa från orsa-skogen berätta 
originalhistorien för  någon av Lisbetur- 
Jerks förfäder. Och sedan har historien 
bevarats tack vare den omutliga san

ERIK W. FERLANDER
Orsa Telefon 449

Värme-, vatten- samt sa
nitära installationer.

Välgjort arbete. Infordra offert.

ningskärlek, som är typisk för oss orsa- 
bor.

Denna sanningskärlek har även beva
rat traditioner om många andra märk
liga tilldragelser.

Inte långt ifrån iStorladänget låg förr 
en fäbod, som hette Talltomt. En vinter 
bodde där en flicka ensam med korna 
till jultiden. Det var ingenting ovanligt 
på den tiden. Man körde aldrig hem 
höet från fäbodarna, utan man stannade 
kvar där med korna, tills fäbodhöet var 
slut. Alltnog, den här vintern blev flic 
kan tagen av trollen, och på själva jul
natten blev hon klädd till trollbrud i 
Talltomt. En av trollpojkarna var emel
lertid svartsjuk på den, som fått flickan. 
Han sprang ner till bygden och hittade 
flickans föräldrar i kyrkan —  på jul- 
ottan. Han gick fram  till fadern och sa
de: ”Din dotter står brud i Talltom t!”

Fadern gick genast ut, spände för och 
körde till Talltomt. Där var foröllopsgil- 
let i full gång. Bruden var klädd i de 
kostbaraste kläder och bar de vack
raste smycken. Då fadern kom fram  till 
Talltomt, tog han sin yxa och kastade 
den över takåsen på stugan. Trollen, 
som inte tålde stålet, försvann med dun
der oc!h brak genom skorstenen. I förbi
farten sökte de slita de vackra kläderna 
från bruden. Men det, som hon hann 
korsa över med 'armarna, kunde de inte 
ta ifrån henne. Dessutom fick  hon be
hålla brudkronan, ty den var fastsatt i 
hennes hår. Den har senare förkommit.

Ja, det har timat många märkliga sa
ker på Högståsskogen. Ådäls-mor i 
Maggås berättar:

En gammal kolare satt för länge se
dan en kväll vid elden i sin koja och 
stirrade in i flammorna. Plötsligt väck
tes han ur sina funderingar av att en 
kvinna kom in i kojan och  bad att få 
linda sitt barn vid elden. Det fick  hon, 
och som hon satt där och lindade sitt 
barn, råkade lindan komma in i elden. 
Kolaren rusade upp och ryckte lindan 
ur elden. Då sade kvinnan: ”1 morgon 
skall du få  skjuta min största gris.”  Sä 
vände hon sig om ,och gick mot dörren. 
Kolaren fick då se, att hennes rygg var 
ihålig. Han ryckte till sig en eldbrand 
och kastade den efter kvinnan, men i 
samma ögonblick var hon försvunnen. 
På morgonen låg en väldig björn utan-

Forts. å sid. 14.

Alla  inom yrket
förekommande arbeten utföras 
Verkstad i Godtem plarhuset

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

Gårdarna klunga ihop sig längs bygatan.

men där finns också modernt upprus
tade hus med både vatten- och värme
ledning. En liten stuga var den verk
liga idyllen, där den låg inbäddad i 
eftersommarens färgrika 'blomsterprakt. 
På ett tak stod stativet till en vindmotor 
och vittnade om att försök gjorts att 
skaffa elektriskt ljus däruppe. Belys- 
ningsfrågan är ett av ibyns aktuella pro
blem just nu.

Ett annat problem är det om barnens 
skolgång. Det fick vi belyst av bl. a. fru 
Lydia Knutsson, som har haft två av sina 
barn i folkskola i Hansjö i 6 resp. 5 år. 
Hon har också en till liten gosse, som 
egentligen skulle ha börjat i skolan i 
år, men som har sin födelsedag så lyck
ligt placerad, att han nu fått stanna 
hemma hos mamma ett år till. Medan 
fru K. dukar upp ett härligt kaffebord 
för oss, berättar hon:

Visst kändes det konstigt, när jag 
första gången skulle skicka i väg flic
kan. Men man vänjer sig vid allt. Fast 
nog var jag glad nu, när jag  fick behålla 
den här minsta ett år till. För de kom
mer aldrig riktigt tillbaka igen. Var

Ett vackert gammalt härbrä.

Ett sommarkök, inbäddat i grönska, var 
riktigt idylliskt.

Landsvägen upp till Näckådalen är så 
trevlig. Sen den som rak och ändamåls
enlig bilväg passerat Gäsmyrarna upp 
mot Danielsänget, blir den plötsligt lek
full och kilar i ständiga krokar hit och 
dit backe upp och backe ned och liksom 
leker titt ut med Unån, som forsar 
fram tätt utefter vägen. Vid Djupnäs 
svänger vägen ifrån Unån västerut och 
följer i stället Näckån upp till Näckå
dalen.

En grann septemberdag for Skoltid
ningens redaktion den vägen för att 
upptäcka Näckådalens by, där den ligger 
uppklättrad högt på en sluttning, i norr 
och väster hägnad av 'en rad djärva 
bergknallar och med en vid utsikt över 
skogarna åt sydväst ända bort mot 
Sfcattungbyn.

Näckådalen ger ett underligt förbryl
lande intryck av samtidigt både karg 
ödslighet och trivsam idyll. Där finns 
inte många uppodlade åkrar, och går
darna klungar ihop sig tätt på båda 
sidor längs bygatan. Det var väl tryg
gast så i gamla tider. Några fina gamla 
silvergråa härbren finns ännu kvar,

Red. kommer till Näckådalen.

Blom-Hans, som nyss fyllt 75 år, fick 
också besök.

gång min 13-åriga flicka kommer hem, 
säger hon: Men varför kan vi inte bo 
nere på bygden? Och hela sommarlovet 
längtar hon ner igen.

Fru Knutsson var, liksom alla vi 
talade vid om skolan, övertygad om att 
skolans indragning betyder foyns avfolk
ning. En mamma sa till och med, att 
det tjänar ju  ingenting till att kosta på 
och förbättra gården, när man vet, att 
ingen vill fortsätta här efter en.

Det är tragiskt, om alla våra finn- 
marksbyar på så sätt ska gå sin under-

Fru Knutsson bjuder på  kaffe och berät
tar om barnens skolgång nere i socknen.

Byns äldsta, Hol Brita, var mycket språk- 
sam. Och glad var hon att vi hälsade 
på  i byn.
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ORSA SKOLTIDNING.

Ett stycke nedom byn rann Näckån mot 
öster.

Vid ån fanns tre små skvaltkvarnar. Vid nedersta kvarnen ligger ett gam
malt sågverk.

gång till mötes. För alla de människor, 
som arbetar i .skogarna däruppe, bety
der en sådan liten by  en hel del. I den 
stora ödemarken är den i alla fall en 
oas, där det finns människor, mjölk, 
telefon och annat.

Men lustigt nog är det inte många, 
som vill ha tillbaka de nerlagda skolorna 
heller. Finnmarksskolorna har ju  alltid 
varit av typen ”mindre folkskola” , och 
föräldrarna anser det vara förmånligare 
att få  skicka sina barn till en större 
skola av bättre skolform och med bättre 
utrustning, trots att barnen då kommer 
bort från hemmet en lång tid.

Skoltidningens fotograf var flitigt i 
farten med kameran däruppe. I en liten 
stuga fick han ta ett kort av byns ålder
man, Blom Hans, som nyss fy llt 75 år. 
Och i Erik Mattssons nyreparerade gård 
träffade vi byns allra äldsta invånare, 
Hol Brita Hansson, som lär vara 92 år. 
Men det kan man då inte tro. Hon ser 
pigg och vital ut, som om hon knappt 
fyllt 80. Hol Brita tyckte, att det var 
storslaget med så långväga gäster i 
byn, men hon hade ännu mer långväga 
gäster i stugan. Det var hennes dotter
dotters dotter från Skåne, en liten tös 
på 4— 5 år. Den lilla var den första vi

träffade i Näckådalen, och när vi frå 
gade om en sak, fick vi till vår förvå
ning svar på genuin malmö-dialekt.

Utanför sitt stall står Näekådals 
Anders Persson och pysslar med en sele. 
Han har i sitt förvar en intressant sak, 
ett stort släktregister över näckådalsbor 
ända från ibörjan av 1600-talet. Näckå- 
dals Anders vänder sig och snor sig för 
att komma undan kameran men blir

Här se vi kvarnfallet och kvarnrännan 
vid en av kvarnarna.

ändå till slut fångad av den.
Nej, ska ni fotografera, så ska ni gå 

till sågen, säger han och pekar ut var 
den skymtar mellan träden på andra 
sidan ån. Och så beger vi oss dit efter 
hans anvisning: en km skogsväg utför 
berget ända ner i bottnen av Näckåns 
dalgång, över ån och en bit uppför på 
andra sidan. Där forsar en stor bäck 
utför berget, och där har någon näckå- 
dalsbo för kanske många hundra år 
sedan dämt upp ibäcken och låtit den 
driva kvarn och såg. Där ligger nu tre 
små skvaltkvarnar vid dammar ovanför 
varandra. Kvarnarna är vita av m jöl
damm, och på den bäst bevarade —  
kanske den nyaste —  står årtalet 1764 
ibland en mängd bomärken. Vid nedersta 
dammen ligger sågen, som lär vara unik 
i sitt slag. Den är mycket väl bibehållen 
och har ett enda sågblad i ramen, som 
drivs direkt av ett istort vattenhjul. 
Hjulaxlar och andra stockar är tillyxa
de av kolossala trädstammar. Från 
översta kvarnen skymtar ett grant pa
norama mellan trädtopparna: byn
Näckådalen högt på isluttningen och alla 
bergtopparna bakom.

Nedanför sågen ligger en liten rast
stuga för den som skulle mala och såga.

Ohlins Möbler ur  7 X s s  c > c

b

Den som tänker sälta bo eller komplettera finner 
många fynd hos oss. Alla slags såväl finare som 
enklare möbler i stor sortering till extra låga priser.

GUNNAR •HLI N
Orsa, tel. 538, bost. 564 Furudal, tel. 70
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Nästan allt var av trä och sågramen 
hade bara ett enda blad.

Och hor det inte en tomte i den stugan, 
så har det nog aldrig bott någon tomte 
i någon kvarn.

Tidningens fotograf var hela tiden 
angelägen att spara åtminstone en plåt 
till hemresan, ifall vi skulle få  se någon 
björn. Men hur det nu var, så gick alla 
filmerna åt däruppe. Innan vi skulle 
åka hem, kom en man hem från skogen 
och berättade, att han då på e. m. 
skrämt upp en björn inte långt från 
sågen. Eftersom filmen var slut, kunde 
vi dessvärre inte få  något kort på b jör
nen. Men vi funderade allvarligt på att 
låna med oss på hemvägen en stor gam
mal björnsax, som vi såg hos Näckådals 
Anders. D. H.

Nedanför sågen ligger en liten raststuga.

Patriarken Staffan.
I en sådan liten iby som Näckådalen 

hör människorna ihop på ett annat sätt 
än nere i bygden. Man tyr sig till 
varann, när vildmarken, mörkret och 
ensamheten lurar kring knutarna. Man 
behöver inte ha ärende iför att kunna 
hälsa på hos varann. Byborna är fö r 
enade i naturlig gemenskap.

Men man har inte nöjt sig med att 
vara väl bekant med sina nu levande 
grannar i Näckådalen. Man vill också 
lära känna förfäderna, som ” arbetat, 
kämpat, hoppats, trott” på denna lilla 
fläck av jorden. Om vi hälsar på hos 
Anders Dahlin i Näckådalen och talet 
faller på gångna tider, tar han fram  den 
stora släkttavlan, som Helmer Kallova, 
även han Näckådalsättling, med intresse 
och skicklighet utfört. Med släkttavlan 
följer även ett par maskinskrivna häf
ten. Det ena innehåller avskrifter av 
gamla handlingar, främ st kungabrevet, 
därjämte en del köpekontrakt, mest an
gående vid Näckån eller Unån belägna 
s. k. kölslogar och ängen, som ”vid sunt 
förnuft ocih rnogit betänkande” försäljs 
av bönder i Bonäs och.Våmhus. Det 
andra häftet, på vars första blad Helmer 
Kallova skrivit ” Till min vän Anders 
med tack för  Ditt intresse för  våra för
fäder” , innehåller avskrifter efter gam
la kyrkböcker, s. k. personaliauppgifter 
för släkttavlan.

Överst på släkttavlan står namnet 
Staffan Larsson. Han är ättefadern, 
Näckådalens urpatriark. Från hans 
namn går grenar och förgreningar, som 
omfattar alla näekådalssläktema. Denne 
Staffan sägs vara född 1664 eller -68 av 
” ärliga och christeliga föräldrar i Tand
sjö” . Han har en tid vistats i Myggsjö 
men kom omkring år 1700 till Näckåda
len, där han slog sig ned som dess tro
ligen förste inbyggare. Hustrun, Anna 
Sigfridsdotter, och två små ibarn hade 
han med sig. Här fällde han skog och 
byggde pörte, här gjorde han sitt första 
svedjeland på den solbelysta sluttningen.

Hård var kampen fö r  tillvaron för  den 
ensamme nybyggaren. I pefsonaliefooken 
står antecknat, att ”han fört ett stilla 
och fredligt lefverne, litet kunnat uti 
bok, dock kunnat sju  salighetsmedel.” 
Nej, boksynt var han säkerligen inte. 
Hur skulle han haft tid med sådant? 
Men han visste det skrivnas makt. Han 
satt trygg i sitt pörte i svenskarnas 
land. Kom fogden eller någon annan i 
fientligt ärende, kunde han ta fram  det 
dyrbara kungabrevet. (Till helt nyligen 
har 'detta brev i original förvarats i 
Näckådalen.) Där står i klara och tyd
liga ord, ” att desse Brefägare och finska 
bönder sig uppå wåre oclh Landsens sko
gar uti Österdalarne--------------fritt må
nedsätta och Ödesjord upptaga och bru
ka, förbjudande för den Skuld wåre fog 
dar och alle andre, att göra dem här
emot hinder Eller mehn i någon måtta.

A f Stockholm den 7 nov. 1622.
Gustaf Adolph.”

Troligen var det heller inte ofta någon 
från bygden på den tiden förirrade sig 
upp hit till finnbygderna. Stigen till 
Näckådalen, som gick över Kallbols fä 
bod, var brant och prövosam. Men ny-

Näckådals Anders Persson, Staffans ätt
ling i 7:e led.

1 S E G E R S  Skoaffär
får Ni kvalitetsvaror. 
till låga priser.

Orsa, Tel. 232

Kemisk och elektrisk permanent. Omsorgsiullt utförande.

Telefon 3 06

Nyheter lör hösten 
i hattar nu inkomna!

Riklig sortering. Hattar sys på be
ställning samt renoveringar utföras

ALBERT ANDERSSON
Mode- & Handarbetsaffär, Orsa, tel. 4

HENNING B R O B E R G  - LINBM GET
Telefon Holen 90

Välsorterad lanthandel med kvalitetsvaror 
£åga priser
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byggaren måste allt som oftast ta sig 
fram till bygden för att skaffa nödvän
diga ting, som kanske för det mesta bars 
hem på ryggen. Sonen, Sigfrid Staffans- 
son, växte upp och tolev stark och bar 
bördorna. Den gamle Staffan blev ” sjuk 
av Brännsoten” och var ” sjuklig 2y2 år” . 
Men han tycks in i det sista haft kraft 
och vilja att vandra. Det står om honom 
till slut, att ” han förmenas dödt på re
san mellan Kallbo hl och Nikodalens 
finnmarken i veckan för  Miöfasto sön
dagen, förmenas vara 82 år” .

Ättemodern, ” ärliga och gudfruktiga 
Hustrun Anna Sigfridsdotter” , var född 
” av ärliga och christeliga föräldrar i 
Fogelsjö och Mora finnmark år 1676” . 
Om henne står vidare antecknat, att hon 
”uti sin barn- och ungdom städse vistats 
hemma hos sina föräldrar och dem med 
lydnad och kärlek bemött” .

De första generationerna Staffans- 
och Sigfridssöner har g ift sig med kvin
nor från finnmarksbyarna Myggsjö och 
Untorp. Men senare har näckådalssläk- 
ten befryndat sig med släkter i Hansjö, 
Kyrkbyn och Holen. Och många av dött
rarna i Näckådalen har gift sig nere i 
bygden. Den betrodde kommunalmannen 
i Orsa, Nissa Erik Ersson, härstammar 
sålunda på mödernet från Näckådalen.

I våra dagar ser det hotande ut för de 
gamla finnmarksodlingarna. Ungdomen 
drar bort till andra trakter med skol
gången nere i bygden som första etapp. 
När man betraktar de gamla namnen på 
släkttavlan, önskar man, att det i stället 
kunde bli som Erik Axel Karlfeldt skri
ver i dikten Klagosång över en lantman:

A v flickor och gossar 
en ätt i oändliga led 
Skall odla de hedar och mossar, 
där släktfadern gladdes och stred.

E. G.

Här har vi Torrvals skolas högsta klasser.
Främsta raden: Helge Olsson, Ingrid Byrén, Rune Kusén, Klas Tupp, Stig Bäcker 

och Per Tupp.
Bakom dem: Karin Persson, Leif Källbäck, Margit Svensk, Birgit Lundstrand, 

Linnea Persson, Britta Forsberg, Erik Wik, Olov Olsson och Lennart Hansson. 
Lärare: Anders Byrén. Foto: O. S. april 1946.

BIRGER LUNDHOLM
Telefon 30

Boutredningar, Arvsskiften, Auktioner, 
Inkasseringar, Rättegångar, Lagfarts- 

och Inteckningsärenden.

F a r g o  lastvagnar  
Plymouth personbilar

för omg. leverans.

Bilreparationer - Biltillbehör 
Reservdelar

Orsa Motor- & Mek. Verkstad
Tel. 28 och 558

Biblioteken.
Hösten har kommit. Bruka de långa 

kvällarna till läsning av goda och in
tresseväckande böcker! Gör boken till 
Din vän och Ditt sällskap! Den både 
lär Dig och roar Dig.

Utnyttja biblioteken i vår socken! I 
Hansjö, Kårgärde, Skattungbyn och 
Åberga finns avdelningar av socken
biblioteket, som äges av kommunen. I 
samhället finns IOGT :s välförsedda bib
liotek samt ett ABF-bibliotek. I Mäss- 
backen finns även ett IOGT-bibliotek. 
Tag reda på vilka tider biblioteken ha 
öppet!

I de byar, där det endast finns skol
bibliotek för barnen eller inget bibliotek 
alls, kunna boksamlingar för äldre er
hållas från Orsa Sockenbibliotek eller 
Orsa Godtemplares bibliotek. Vänd Eder 
till Thore Kruse, Hansjö, tel. 368, eller 
E. Borgert, Samhället, tel. 39.

Orsa Marknad 1946
Herrkostymer 
Gosskostymer 
Trenchcoats 
Skidbyxor och Jackor 
Sport- o. Skidmössor 
Tröjor och Stipowers 
Vantar, Strumpor

Wettergrens Kappor 
o. Ulstrar, Flickregn- 
kappor från 4-12 år, 
Koftor, Västar 
Handskar, Vantar 
Handväskor, Scarves 
Kapp- och Klännings
tyger, Flaneller m. m.

£åga marknadspriser! Qod sortering!

E M M A  O L S S O N
Telefon 125, bostaden 585, Orsa
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Orsabarn på stockholmsresa.
Den, som aldrig varit ledare fö r  en 

skolresegrupp till Stockholm, kan knap
past göra sig en föreställning om det 
arbete och de hundratals detaljer, som 
måste ”klaras” vid en sådan resa. Det 
går ju  inte att komma någonstans med 
en grupp på 30 barn utan att det är an
mält och beställt i förväg. Man måste 
beställa plats på visst tåg. iSkall uppe
håll göras, måste man ha tillstånd att 
fortsätta resan med bestämt tåg o. s. v. 
Och i huvudstaden skall det ordnas med 
logi, matställen, tider fö r  besök på mu
seer och andra platser m. m. Så måste 
programmet pusslas ihop, så att för
flyttningarna mellan sevärdheterna samt 
mellan 4'essa och matställena går så fort 
och smidigt som möjligt. Spårvagnsmöj- 
ligheter, båtturer och busstider måste 
undersökas. Barnens 'ben och .fotter 
måste sparas så mycket som möjligt, ty 
skolresedagarna är ansträngande dagar 
både fö r  barn och ledare.

Nu menar somliga —  både bland lä
rare och andra —  att huvudstaden är 
olämplig som skolresemål av flera skäl. 
Bl. a. skulle resorna dit bidra att locka 
de unga till storstaden igen, då de bli 
litet äldre och ska ha en plats. Själv

Gunnar Hampus
Hansjö, tel. Orsa 506

Försäljning av cyklar 
och motorcyklar. 
Lackeringsverkstad. 
Reparationer.

har jag  en annan uppfattning på den 
punkten. E fter att ha lett flera skolre- 
sor till Stockholm tror jag mig rent av 
kunna påstå motsatsen: skolresan bidrar 
till att ta bort det där sagoskimret, som 
barnen gärna sveper in Stockholm i, in
nan de sett staden. Jag brukar före en 
skolresa fråga, hur många som skulle 
ha lust att ha plats och bo i Stockholm, 
då de blir äldre. Och det brukar vara 
många, ibland nästan alla. Jag frågar 
sedan strax före eller under hemresan, 
hur många som skulle ha lust att stanna 
i den stora staden och bo där. Det bru
kar i regel inte vara en enda, någon 
gång en eller ett par stycken. —  Att 
barnen i sin fantasi förgyllt upp Stock
holm, innan de varit dit, kommer också 
fram i många av deras spontana utrop 
under stockholmsvistelsen: ” Sån ful
skola de har i själva huvudstaden! Vi 
har mycket finare i Orsa.” —  ” Ja, och 
skolgården sen! Inte en grön fläck. 
Usch, om man skulle gå i den skolan!” 
—  ” Tänk, att slottet var så fult! Jag 
trodde kungen skulle bo i ett fint hus 
jag.” —  ” Tur att vi får åka hem till 
Orsa i mor-ron, för  här skulle jag då inte 
vilja stanna längre.” —  ”Nog har jag 
trott Stockholm skulle vara finare.”

Talet om att stockholmsresan skulle 
väcka barnens håg för storstaden tror 
jag alltså inte så mycket på. Däremot 
kan väl ingen förneka, att en sådan re
sa, rätt förberedd och ledd, kan vara 
av största betydelse fö r  barnen. Den 
vidgar deras kunskaper i både geografi, 
naturlära och historia. Den bidrar sä
kert att göra barnens horisont vidare i 
många avseenden. Trafiken lär dem att 
inse trafikreglernas nödvändighet och

Vi kan göra mera 
bara vi blir flera

Allt fler och fler hushåll inse nyttan av att göra 
sina inköp i KOOPERATIVA.

ANTAL MEDLEMMAR 3.500 
OMSÄTTNING OVER 4 MILJ. KRONOR 
26 BUTIKER I MORA, ORSA o. VENJANS SOCKNAR

Kooperativa Föreningen Ovan Siljan
Föreningen för lägre levnadskostnad

skärper deras uppmärksamhet. Och man 
får väl heller inte helt förbigå den gläd
je och det nöje resan skänker. För som
liga barn är det säkerligen också enda 
möjligheten att få  se vår huvudstad. 
Och även om de flesta skulle komma dit 
förr eller senare ändå, brukar det vara 
så, att man då ibara får se en liten del 
av det, som medhinnas under en väl
organiserad skolresa.

*
Syftet med denna lilla uppsats är 

egentligen att fästa lärarkauiraternas 
uppmärksamhet på en särskild form  av 
skolresa till huvudstaden: Svenska Tu
ristföreningens s. k. fasta skolre-sor. Jag 
provade en sådan resa med min klass i 
sommar och en annan orsalärare gjorde 
en sådan resa förra  sommaren. Båda 
kan vi rekommendera den. Läraren har 
under denna resa en mycket lättare upp
gift än på en vanlig skolresa.

Fördelarna är många.
Turistföreningen ställer för  det första 

färdledare till förfogande fö r  varje 
grupp. En ung student följde med orsa
klassen på rundturen med spårvagn 
(abonnerad vagn isärskilt för oss), på 
Skansen, på rundvandring i Gamla stan

Präktiga pjäxor
inkommel för hösten!

tsavteeLncj, Itad

AB. Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 37

För långa höstkvällar blir

C v *

den bästa underhållningen.

Stor sortering i all pris
lägen och fabrikat.

Orsa Cykel- & Biltjänst
Teleion 15G
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och i Storkyrkan, visade oss Stadshuset, 
N. K. m. m. Vår ciceron var alldeles 
utmärkt. Han talade tydligt och lagom 
fort och hade förmågan att intressera 
barnen. Vi slapp trängas med andra 
skolklasser och andra turister, vilket 
brukar föra med sig, att man inte hör, 
vad som sägs. —  Nu kunde läraren kon
centrera sig på sysslan som uppsynings- 
man, så att klassen hölls ihop.

En annan fördel är att måltidsställen 
delvis ordnas på den plats, där klassen 
befinner sig, så att långa resor och tids
förluster undvikes. Under skansendagen 
erhölls således lunch på Solliden. Och 
före drottningholmsresam, då klassen 
närmast före varit på slottet, var mid
dag beställd på en restaurant vid Tegel
backen, alltså alldeles vid den väg vi 
skulle gå till båten.

Priset är också billigt. Avgiften var i 
år kr. 4: 50 pr dag (resdagarna inräk
nade) och innefattade 3 måltider om da
gen, logiavgifter, rundturer, entréavgif
ter, båtresa Drottningholm eller under 
Stockholms broar, visningar och färd
ledare.

Trots att programmet är fastställt, 
har läraren ändock möjligheten att väl
ja  i vissa fall. Han få r välja muséum i 
andra dagens program, han får välja 
båttur. Och en eftermiddag är alldeles 
fri för eget programval.

För att intresserade skall få  en .före
ställning om programmet skall här med
delas åtminstone huvudpunkterna i det
samma.

Orsa—Stockholm.
På morgonen den 5 juli började vår skol

resa. Resans mål var .Stockholm. Vi starta
de från Orsa station kl. 5.30 på morgonen. 
Nästan alla mammor var vid tåget och vin
kade av oss. Vi var 31 st. med ledarna.

Första tågombytet blev i Mora. Sedan 
gick färden över Rättvik, där vi också fick 
byta tåg. Från tåget såg vi Rättviks kyrka

F ö r s t a  d a g e n :  Ankomst Uppsala
kl. 12. Domkyrkan, universitetet, kyrkogår
den, botaniska trädgården, slottsbacken. 
Ankomst Stockholm kl. 18.17. Inkvartering. 
Mat. (Uppsalabesöket ingick inte i det 
fasta programmet.)

A n d r a  d a g e n :  Rundtur spårvagn 4, 
Nord. museet, Skansen.

T r e d j e  d a g e n :  Humlegården, Sta
dion, Katarinahissen och Slussen, Gamla 
staden, Storkyrkan, vaktparaden, Riddar- 
holmskyrkan, Slottet, båtresa till Drott
ningholm.

F j ä r d e  d a g e n :  Stadshuset, N. K.,
Riksmuseet vid Freskati. 2% timme lediga 
för uppköp och besök hos bekanta. Gröna 
Lund.

F e m t e  d a g e n :  Hemresa.
Några av barnen berätta här intill 

några detaljer från resan.
Hjalmar Hedman.

och den långa ångbåtsbryggan. Dagen var 
varm och vacker.

Snart var vi i Krylbo. Där fick vi elek
triskt lok. Så tog det inte lång tid till Upp
sala, där vi skulle göra ett uppehåll på 
några timmar för att se på stadens sevärd
heter. Vi tittade på den stora domkyrkan, 
universitetet, botaniska trädgården m. m.

Så småningom fortsatte vi resan till 
Stockholm. Innan vi kom fram åkte vi ge
nom en lång, mörk tunnel. Och snart var vi 
framme på Stockholms centralstation.

Gerd Eskilsson.

Skansen.
På skolresans tredje dag åkte vi med 

spårvagn ut till Skansen. Där åkte vi först 
i den stora rulltrappan, vilken jag tyckte 
var en ganska rolig inrättning. Därefter åt 
vi lunch på restaurant Solliden.

När det var gjort, kom en ciceron från 
S. T. F. Han visade oss först på utsikten, 
och sedan besåg vi en del gamla gårdar och 
hus. Ett par som jag särskilt fäste mig vid, 
var ett gammait apotek och Artur Haze- 
lius gård.

Så gick vi till Björnberget och de övriga 
djurburarna. Några djur, som jag tyckte 
var särskilt vackra, var dovhjortarna med 
sina smäckra ben och vackra huvuden.

Därefter drack vi saft och åt bullar på en 
servering. Sedan fick vi gå för oss själva 
till kl. 19.55, då vi skulle samlas vid ut
gången.

Jag gick först till aphuset. Där fanns 
bl. a. en papegoja, som hette Josef. Den 
kunde säga enstaka ord och meningar. Om

Ingen marknad Radio, Grammofoner, Skivor
Skriv- och Räknemaskiner på fördelaktiga villkor.

utan ett besök som vanligt i Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel* & Sportafiär, tel. 281
Nva lanthandeln R e p re se n ta n t f ö r  A .-B . C y k e lfa b r ik e n  M o n a r k ,  V arberg

f  VM ■ I I L  l l l l t i A l t i v / l A l
Vulkanisering av cykeldäck.

Orsabor och m a rk n a d sb esö k a re!
Vi kan i år till marknaden trots varubrist bjuda Eder en god varusortering. Gör där
för ett marknadsbesök hos oss. Herrlröjor, Herrväslar, Gosslröjor, Slipowers i god sor
tering. Fillar, fullslora 21:-. Glas och porslin, Kaiieserviser, Fingervantar för barn, Lek
saker i sior och rikhaltig sortering.

Är M i behov av en kofta kom då till oss och se. Vi slå gärna till 
tjänst och ha vi en verkligt grann sortering för såväl stora som små 
damer och priser, som passa alla.

CENTRALBODEN
Bazar- & Korlvaruaffär, telefon 298, Orsa
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man t. ex. gav den något, räckte den fram 
benet och sade: ”Varsego” .

Sedan gick jag till ABA-SILAS stora 
flygutstälfning, vilken också låg inom Skan
sen. Där fanns mycket att titta på, men 
särskilt intresserade mig en stor flygma- 
skinsmotor, vars cylindrar var genomskur
na, så att man kunde se, hur kolvar och 
ventiler arbetade.

När jag hade sett, vad som fanns att se 
där, gick jag till utgången. Då vi alla var 
samlade, gick vi ut och tog en spårvagn 
”hem” . Och vi var nog alla ense om, att vi 
hade haft en både rolig och givande efter
middag.

Gösta Arvidsson.

En sjöresa till Drottningholm.
Det var på söndagseftermiddagen. Vi 

stod på kajen vid Tegelbacken och väntade 
på båten, som skulle föra oss till Drott
ningholm.

Om en stund såg vi en båt. ”Där kom
mer den!j, skrek en av pojkarna. ”Ja visst 
ja” , susade det genom klassen, ”där kom
mer den” . Men den båten gick förbi. Om en 
stund kom det en till. Den var det. När 
passagerarna gått av, fick vi gå ombord.

Solen sken, och det blev en härlig sjötur. 
Det var bara ett fel med den, och det var, 
att den var alldeles för kort. Och ändå var 
vi på sjön en hel timme. Drottningholm 
ligger väster om Stockholm, så det var Mä
laren vi åkte på.

När vi kom fram, gjorde vi en promenad

Av redaktör Rich. J:son Fjeldstad.
” Tidsandan är sådan” . Med denna 

besynnerliga formel slår man gärna 
ifrån sig ett rent personligt ansvar, då 
det gäller ungdomens avsteg från hem
mets regler eller samhällets krav: den 
är bara ett offer för tidsandan! Så gör 
andra, och så gör de våra. Det är 
ingenting att göra åt den saken. Och 
därmed har man på billigaste sätt löst 
ett mycket invecklat problem och löst 
sig själv från ansvar och skuld.

genom slottsparken, som var mycket vac
ker. Sedan gick vi och tittade på det kine
siska slottet, som Gustav III lät bygga till 
sin drottnings födelsedag. När vi kom till
baka till kajen, skulle båten snart gå.

Resan ”hem” var inte så lyckad som dit- 
resan. Det var då mulet, och det blåste 
ganska kallt. Ena stunden regnade det, den 
andra var det uppehållsväder. Och så var 
det så trångt om platsen på båten.

Då båten var framme i Stockholm, gick 
vi till vårt matställe på Drottninggatan och 
åt. Och sedan gick vi ”hem” och lade oss.

Inga-Britt Lundell

Det är bara tidsandan, då även småt
tingarna på småskolestaidiet därhemma 
vägra gå ärenden eller helt enkelt ford
ra så eller så i fråga om kläder och göra 
det på det mest uppstudsiga sätt. Det 
är tidsandan, säger mor och far ur
skuldande, och sådana är barnen1 ” nu 
för tiden” .

Och när hemmet står maktlöst gent 
emot den vuxnai ungdomens krav på nya 
cyklar, på pengar till nöjen, som far inte 
har så lätt.att avvara, eller då det gäl
ler de mycket omtvistade kampingut- 
flykterna under helgerna, så tvår man 
sina händer med samma befriande för
klaring: det är tidsandan helt enkelt.

Detta är alldeles fel. ” Tidsandan” 
har inte skapat sig själv. Den har da
nats av oss själva. Steg för steg. har 
detta skett, och eftersom vi nu mer än 
någonsin tänker och handlar kollektivt, 
i fioek och på allt sätt blir beroende av 
varandra, så smyga sig smittoämnena 
från den ena till den andra och detta så 
mycket kraftigare och intensivare, som 
hemmets förmynderskap begynt att dö 
ut och hemmets regelbundna och omut-

Sök ej försäkring (>»-<*,*,«•/
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

Orsa Erk. Sjukkassa
Adress: Box 687. Telefon 271 Exp. Socialvårdshuset.

Sjukpenning för ett och samma sjukdomsfall i 2 år, 2h av läkarvård, fri la- 
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet.

»ett stjärtiMP

Urmakare 
Gisst. Heigeson

K$a n A e ultci t  m e c l

L i n o l e u m f e r n i s s a ncktnmi-
i gammal god kvalitet. Torkar på 4 timmar.

ORSA FÄRGHANDEL v. FERNEMAN, TEL. 340
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liga goda vanor försvunnit. Har hem
met 'begynt släppa efter med hänsyn till 
vad andra bruka eller anse och ibarnen 
från tidig ålder sålunda förnummit 
svagheten hos far och mor, är fältet 
snart upprivet. Det behövs bara, att 
man vid ett eller annat tillfälle ger 
efter för  tjat och gnäll, så förstår p o j
ken eller flickan mycket lätt, att här går 
det att fortsätta.

Tyvärr inser hemmen alltför litet, 
hur viktig den bestämdheten gent emot 
barnen är, som bygger på de rätta prin
ciperna. Barn skall för den skull inte 
nekas allt, bara därför att man själv 
kanske fick försaka det mesta i sin ung
dom. Sparsamhet skall vara en dygd 
men inte en last. Men barnen bör m yc
ket tidigt få  klart för sig, varför far och 
mor inte går med på deras hugskott, 
som ofta kommit från kamrater i sko
lan eller från andra lek- och umgänges
vänner.

Det är ju så med 'barn, att de ofta bli 
lilycket betagna i vad andra 'har. De vill 
ha likadant. Men det är värre, om för
äldrarna eller de äldre syskonen intaga 
den ståndpunkten, att våra barn inte 
behöva vara sämre än andras, och så 
går man med på fordringarna. Försök 
inte att täcka svagheten med ” tids
andan” . Det är bara undanflykter och 
camouflage.

Det blir i regel tilltrasslat för  bägge 
parter. Föräldrarna belägras med ford
ringar, och barnen vänja sig att få  som

de vilja, vilket är dem till föga glädje, 
då de senare skall stå på egna ben. Det 
är inte lätt för ”bortskämda” ungdo
mar att komma tillrätta i livet. De få 
börja om, ifall de ha karaktär därtill, 
eller också förbli de i strid med omgiv
ningen, permanent missnöjda med all
ting här i livet och bilda surdegen i den 
” tidsanda” , som protesterar, klagar och 
trotsar p å . alla håll och kanter. Den 
sociala känslan för andra avtrubbas, och 
egocentriciteten behärskar.

Tyvärr är det nog ofta  så, att de 
hem som bäst behövde vara bestämda i 
fråga om ekonomiska utgifter, fortast 
göra eftergifterna. Det kan vara en ut
lösning av bittra minnen från egen upp
växttid, då allting fattades och man 
måste försaka det mesta, ja, allt. Men 
fråga är, om barnens fordringar äro av 
sådant slag, att ett nekande verkligen

TECKNING: Älg av 
Raimo Hentunen.

kan betraktas som ett svårt ingrepp i 
barnens liv —  säkert inte.

Det skadar sannerligen inte heller, 
om barnen, som komma hem från sko
lan och berätta att den eller de fått det 
så eller så, även få  blicken riktad på de 
barn, som inte ” lyckliggjorts” med de 
där märkvärdigheterna. Just nu böra 
våra barn och ungdomar få  klart för 
sig, hur det försakas intill och över 
bristningsgränsen ute i världen och att 
hundratusenden av deras jämnåriga 
skulle vara överlyckliga bara för att få 
äta sig mätta eller ha ett hem.

Vi skola älska våra barn men låta 
förståndet leda. Annars göra vi dem 
och samhället den största otjänst. Det 
kan bli tyranner av våra älsklingar, 
och det är ju  i alla fall inte meningen 
med hemmets uppfostran och omsorger.

Så fort barnen äro mogna härför, och 
det sker ganska tidigt, bör barnen få 
klart för sig, hur det är ställt med hem
mets ekonomi, dess nödvändiga utgifter 
för mat, kläder, ev. hyra, skatter m. m. 
Barn kan inte på annat sätt läras för
stå, vartill pengar användas, i synner
het om hemmet är välbärgat. De böra 
göras förtrogna med allt, som hör hem
mets värld till och på så rätt rent för- 
ståndsmässigt fås att ta reson. Slapphet 
och efterlåtenhet äro skadliga, men ett 
blankt nej på allt utan motivering är 
lika förkastligt. Barn och föräldrar 
böra i dessa ting lära sig att förstå var
andra. (Folkskolans Vän.)

3  sfoFfAM

H A N S  P E T E R S O N S

Bil- & Flygskolor
Telefon 242, Orsa

- STILFULL — ELEGANT — GENIAL —
i| Få 20 sekunder, med 6 enkla handgrepp, förvand- 

' - lar Ni vidstående bekväma sittsoffa till två
färdiga bäddar utan att flytta några sängitlader,

cfm
C A R L  A. P E T T E R S S O N ,  O R S A Skolorna, som ge resultat.

L Å W A R Damskrädderi och Tillskärarskola
Box 1054, Orsa Telefon 476

Utför all slags sömnad i damkläder. 
Anordnar längre och kortare kurser för yr
kesutbildning i tillskärning och sömnad.
B E G Ä R  P R O S P E K T !

Låwargårdens Pensionat rekommenderas!
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F R Å N  S K O L B Ä N K E N
När vi gjorde en koja.

En dag gjorde vi en koja i skogen. Vi 
tog stockar och reste upp stockarna snett 
som en lappkåta. När vi rest o,pp stoc
karna gick vi bort och bröt granris, och vi 
rev mossa och lade på kojan. När det var 
gjort, gjorde vi en dörr av bräder och 
ställde för ingången. Sen gick vi in i ko
jan och skulle se, om det var tätt, och det 
var tätt. Sen gick vi hem.

Anders Jemt. Klass 4.

Döss ik wa öst i Ettbjar.
Jen surnar wa ik öst i Ettbjar. Ä wa 

wilt roli tä wa dar. Ik fick fia aiti fjos 
bö mörgon ö kwäld. Milömå fick ik mjöka 
ö. Se figd i börti skojön mi tjiner wen 
mörgon.

Dem add jen tarra då, ö dar fick ik 
lidja nästa wera not. Ö se add dem jenå 
kattö, sö ik add ö läkta mi. Ik sett o na 
klädi, sö o wart sömo docka. Ik wa då 
bara jenå wikö. Ed wa nästa fär litä ed, 
dö ä wa sö roli då.

Birgit Hellström. Klass 5.

Nyrostat varje vecka
Brobergs Special

AB J. A. Broberg

Välkomna igen till Orsa Skoltid
ning med era uppsatser och teck
ningar! Jag tror att många av er 
inte kommit i gång ännu, eftersom 
vi inte fått så många bidrag som 
vanligt till det här numret. Men ni 
skickar väl in desto mer nästa gång. 
Det blir numret som kommer ut all
deles i slutet av terminen. Skicka 
in era teckningar och uppsatser före 
den 20 november! Och kom ihåg, 
att uppsatserna skall skrivas på bara 
den ena sidan av papperet och att 
teckningarna skall fyllas i med tusch!

På Riksmuseet.
Sista dagen under skolresan var vi på 

Riksmuseet. Där fanns uppstoppade djur 
och skelett av djur av alla möjliga slag 
från olika länder.

Det första man såg, då man kom in, var 
två stora elefantskelett. Det fanns en av
delning för däggdjur, en för fåglar, en 
för fiskar, en för valar o. s. v. Vi gick 
först in på däggdjursavdelningen. Där-

TECKNING: Marknadsstånd av Britta Knorring, klass 6.

ifrån kommer jag särskilt ihåg en flod
häst, som jag tyckte såg så dum ut med 
sin stora mun. Där fanns även giraffer, 
som räckte ända upp till taket. Och en 
känguru hade en liten unge i sin pung. På 
ett ställe stod ett lejon och em tiger. De 
verkade så levande, så jag blev riktigt 
rädd. Det fanns förstås många andra 
djur där också.

På fågelavdelningen såg vi de små koli
brifåglarna. Jag blev förvånad över att 
det finns så små fåglar. Vi hade talat 
om i skolan, att de var knappt 5 cm. långa. 
Men jag hade inte riktigt tänkt mig in 
i, hur små de är. Men det fanns även 
stora fåglar. Strutsarna t. ex. var om
kring IV2 meter höga.

I en stor sal fanns flera skelett av jätte
stora valar. I ett annat rum fanns ett 
skelett av em jätteödla, som funnits förr i 
världen men som nu är utdöd. Det räckte 
nästan upp till taket.

Efteråt iblev hela klassen fotograferad 
utanför med Riksmuseet som bakgrund. Så 
fick vi ett fint kort som minne från ett 
trevligt besök i denna väldiga byggnad.

Margot Granlund.

Tänker Ni på en klocka?
Se och fråga hos Thorby!

Stor sortering av 
b ästa  mä r k e n  i 
vackra mod e l l e r  
samt s a k k u n n i gt  
råd av fackman ger 
garanti för att Ni 
blir be l å t en  med 
köpet.
Allriskiörsäkring

C pt m  dt Läk unlex Marknadsdcigarna!
r

y\jijinkomme.t!

Glas och porslin, matserviser, kaffe- & theserviser. 
KAFFE - FRUKT - CH OKLAD. GOD SORTERING!V J

L U N D B L A D S  EFTR. O aL L ^lJL
Tel. 225, Orsa
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efcr

Armatur, Golv- & läs- 
lampor nu i nk omna .

Mora-Orsa Elektriska A.-B.
Orsa, telefon 192

Dö Ni a lendji tag i därlåtån när Larssonå
ö meni tä gö in, do i Ni o rett weg, um Ni i ajtä ö sku tjep tig ö klädi, fär tä 
int tålå um pelsa. - E smott um waror ajti wärd’n, fast ed sinnös int sö mitji 
dö Ni kumi in när wöss, fär wi bjodöm til ö skafföm em sö ed ska finnås tä 
wela åv. - Senast a mårknås tror i att ed ska wa fullt upp åv öllöm slagöm, bö 
åw kull- ö kelingkappöm, pöjk- ö karklädi ö öllt sö wi bruköm a. - Börti nön 
bud lär dem wa först mi nitt ö i nön ellör i dem billigöst, nögär a dem best 
warör ö nögär a dem sista nitt. När wöss i öllt dedå o jenö stelli, sö nu wit Ni 
war Ni sku åndla a mårknåden, ö ed i när

AUIJ. LarSSOn, Orsa Manuiaklur - Damkappor - Herrekipering. Teleion 21

v.

Lisbet Granholm, klass 3.

En saga.
Nu skall jag berätta en saga. Det är en 

sådan, som trollen och några feer är 
med i.

Jag var ute i skogen en sommardag. Då 
såg jag en stubbe, som såg ganska egen
domlig ut. Det var liksom en dörr uppe 
på den. Jag gick närmare och tittade, och 
då såg jag allt tydligare, att det verklig:en 
var en dörr där. Jag ställde mig uppe på 
stubben för att se, om den skull]e hålla. 
Men, aj, där brast dörren, och jag föll ned 
i en mörk håla! Där började jag strax 
att klättra uppåt igen, för jag var säker 
på att dbrren skulle vara trasig, så att jag 
skulle kunna komma ut. Men tänk er min 
besvikelse, när jag slog huvudet i dörren, 
så att det small] som det värsta kanonskott! 
Jag hade kommit till en av trollens bo
ningar. Om de saker, som trollen äger, är 
trasiga, lagas de, bara någon andas på

dem. Därför hade dörren blivit hel, när 
jag kom och flåsade mot den.

När jag slog huvudet i dörren, väckte 
jag själyaste trollkungen. Han hade tagit 
sig en tupplur för att hämta krafter till det 
kommande kriget mellan trollen och feerna. 
Han rusade nu upp och märkte, att det var 
ganska sent. Klockan var fem på efter
middagen. Jag kröp förskräckt in i ett 
hörn av trollkungens boning. Han rusade 
uppför den långa gången. När han skulle 
öppna dörren, hörde jag, hur man skulle 
säga, för att dörren skulle gå upp. Det 
lät så här:

”Trille Tralle Gno 
gav sig iväg för att sko.
Ingen rast, ingen ro, 
bara gno, bara gno” .

Och med ens gick dörren upp. Jag slank 
igenom jag också.

När jag kom ut, fick jag se någonting 
hemskt. Där stod tio tusen troll. Var och 
en hade en stav, som var full med ringar. 
Jag sprängt långt in i skogen. Där mötte 
jag feernas här. Den bestod av tio feer. 
De stodo raka och ståtliga. Jag gick fram 
till dem och frågade, varför de tordes 
kriga mot så många troll. Och de sva
rade: ”Jo, Vår Herre, som bor i himmelen, 
skall rädda oss” . Jag stod som förstenad 
efter detta svar. Strax därefter hörde jag 
krigstrummor. Jag förstöd att det var trol
lens trummor jag hörde. Och med ens blev 
jag varse trollkungens krona. Trollen ru
sade rakt på feerna men veko förskräckt

Ladugården.
I somras lekte Lanni och jag ladugård. 

Det var så roligt, tyckte vi. Vi hade häs
tar, kor och allt möjligt. Först rev vi gräs. 
Sen byggde vi ladugården. Vi hade bur
kar och gav djuren mat. Vi lekte, att vi 
var bondpigor.

Maj Agneryd. Klass 3 A.

tillbaka. Ovanför feernas huvuden svä
vade ett vackert sken. Det såg ut som om 
Gud själv följde med dem. Och trollen 
sprungo hem så fort deras ben buro dem. 
Men feerna gingo hem och ställde till en 
fest, som pågick hela natten. I huset, där 
de festade, hade de en predikostol. Dit 
gick var och en och bad.

Med ens försvann alltsammans för min 
syn. Jag sprang hem igen, för jag var 
rädd, att trollen skulle taga mig.

Bo Helin. Klass 4.

lu ck a n :

A llt
nel-

i ren görin gsm ed e l, även  k u p on g fria . S kur- o ch  dam m dukar, Pa-
o ch  sk u rborstar, G olvm op par, G olvd am m borstar. 11

P rim a fön stervad d , Tätn ingslister, F ön sterrem sor, vita o ch  i färger, 
G lansett, H. T. fön sterp u ts  m. fl. Fönstertvål.

HEDINS FÄRGHANDEL, telefon 155, Orsa
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TECKNING: Vi bollar av 
Lisbet Granholm, klass 3.

TECKNING: av Ulla Lindh, klass 5.
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V a l t e r s  L i v s m e d e l TU.  S .
Orsa, tel. 106

— C33etenti jHcnä-MiSta, ln.läyL*sIciLLci —

-det impregnerade amerikanska tyget- för närvarande det bästa, som går att 
anskaffa till arbetskläder, då det är både vindtätt och slitstarkt - finns nu i full 
sortering i sportrockar, lång-, golf-, spets- och skidbyxor.

Dagligen färska charkuteri varor Finns även i metervara till kr. 11:- __

per meter' n & ftijL iå tjr L sv*.__5yiacLaLLté.: (JCaiffe, Passa tillfället medan sorteringen är

Välsorterat lager av glas och porslin
som störst, då vi endast ha ett be- _  . 
gränsat antal plagg till förfogande. ” “ “  —  • '  —^

Den högfärdiga kungadotterns kläder.
Det var en gång en konung i rika Ara

bien. Han hade en dotter, som hette Lil'je- 
sköna. Hon var mycket vacker. Men hon 
var förskräckligt högfärdig. Varenda dag 
stod hon i spegeln och provade klänningar 
och dräkter i alla lysande färger. Hov
damerna fick ont i ögonen bara av att se 
på ståten.

Borta 4 skogen bodde trollen. Också de 
hade en konung. Hans dotter hette Svans- 
fin.

En gång, när prinsessan Liljesköna var 
ute med sina hovfröknar och gick i skogen, 
stod Svansfin bakom ett cederträd och tit
tade på dem. Liljesköna hade en ljusblå 
tyllklänning på sig.

Snabb som tanken sprang trollprinsessan 
hem. Hon skulle snart fira bröllop med en 
trollprins från grannriket.

”Far, far” , flämtade hon, när hon kom 
hem.

Hon råkade trampa trollkungen på hans 
förnämsta tå, stortån. Trollkungen vrå
lade av smärta, så berget skalv. Troll
skräddarna, som just höll på med att sy en 
brudklänning åt prinsessan, råkade klippa 
ett stort hål i mösstyget i förskräckelsen.

”Jag vill] ha den där klänningen, som 
människoprinsessan bär”, ropade hon.

Kungen tog då sin trollkula och tittade i 
den. Han såg prinsessan ligga i sin säng i 
slottet. Hon låg och sov. Bredvid henne 
på en stol hängde alla hennes klänningar.

”Hi, Hi” , sade trollkungen.

Och så skickade han i väg Kungl. troll
regementets 3:dje patrull för att ta alla 
klänningarna.

När de kom fram till kungsgården, så 
hade alla i kungaborgen somnat. Trollen 
gjorde en stege, som de ställde uppför väg
gen. Så klev de upp.

Inne i prinsessans rum stod en spegel. 
När trollen kom in i rummet, sade spegeln: 
”Vad vill ni?”

”Vi vill ha prinsessans kläder” , sade troll
generalen.

”Tag dem, tag dem”, sade spegeln, ”jag 
är så trött att jämt ha prinsessans spegel
bild i mig. Jag är så trött, så trött” .

Trollen tog prinsessans kläder och klätt
rade nedför stegen och sprang till skogs.

När de kom til]l trollberget, kom prinses
san Svansfin emot dem med öppna armar. 
Hon tog kläderna och gick in. Prinsessan 
utkorades genast till trollrikets vackraste 
troll.

Fast om du hade sett henne, så tror jag, 
att du svimmat.

Men prinsessan Liljesköna blev för
skräckt, när hon vaknade. Hon skulle just

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJ0L
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBBUK
Mässbacken Telefon 21

sätta på sig kläderna, då hon såg, att de 
var borta.

När kungen fick höra nyheten, bl]ev han 
ond och sade, att prinsessan till straff skulle 
få gifta sig med — en fattig torparson! 
Det hjälpte ej hur hon tiggde och bad. 
Hon måste!

Så fick hon nu gifta sig med torparens 
son Anders. Prinsessan fick följa Anders 
hem och bo hos honom.

Men prinsessan Svansfin stod hela da
garna och provade klänningarna. När hon 
kom till den tolfte klänningen, d. v. s. den 
gul]a klänningen, då sprack alla trollen, för 
de tål inte g'ult, som är solens färg.

En dag skulle den andra prinsessan gå 
ut för att samla bränsle i skogen. Då hon 
kom till trollberget, tänkte hon: ’Det är 
lika bra att jag går in och hälsar på Svans
fin en stund” .

När hon kom in i trollberget, stod inget 
troll att finna. Då gick hon igenom alla 
salarna. När hon kom till den, som var 
prinsessans rum, stannade hon i pur för
skräckelse. Där låg hennes försvunna klä
der huller om buller. Hon ryckte till sig 
dem och sprang, allt vad hon orkade, hem 
till Anders.

De reste så fort de kunde hem t il  kungen. 
När han fick höra händelsen, blev han så 
glad, att han kastade kronan upp i taket.

Så fick Liljesköna och Anders flytta 
hem till kungen och levde lyckliga till sina 
döddagar.

Gunhild Lif. Klass 4.

Höstens rikhaltiga sortering i 

A L B U M  finner i l  hos oss.

Den verkliga marknadsglädjen blir
ett SeriefOtO. Pris pr karta 3 :5 0 ,24 -4 8  bilder.

C ^ J teiS ci, t e L .  9 3
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TECKNING: När Greta och ja g  bollar av 
Märta Wik, klass 3.

En katthistoria.

I korsvägen 'bor en liten kattunge, som 
heter Kurre. Han vill inte vara hemma, 
utan han kommer till oss. Han kommer 
jämt, när ingen är hemma, där han bor. 
Han har en vit hakl|app och vita fötter, 
men på ryggen är han brun och svart-ran- 
dig. Det var en dag, när jag åkte spark. 
Just som jag skulle åka hem, var Kurre i 
korsvägen. Han kom efter och lekte med 
meden. När vi kom hem, fick Kurre grädde 
och en korvbit. Sen gick jag in i stora 
stolen och läste Tarzan. Då kom Kurre 
opp i mitt knä och somnade. Jag läste ett 
tag och sen la jag ifrån mej boken, och 
så somnade jag också. Sen vaknade jag. 
Då skulle jag hämta mjölken. Jag tog med 
mej Kurre, för han skulle gå hem. När 
jag kom opp på vägen, kom Tores pappa. 
Kurre viljle inte följa med honom, utan han 
följde med mej hem igen. När jag kom 
opp, sa tant, att jag skulle gå och lägga 
mej. Då kom Kurre efter och hoppade opp 
i sängen. Han låg stilla hela natten och 
gjorde ingenting. När jag vaknade, hop
pade Kurre opp pä näsan på tant. Hon sa 
åt mej, att jag skulle locka på honom. När 
jag hade klätt på mej, bar jag ut Kurre. 
Då sprang han till karlarna oppe i gropen.

Harry Söderlund. Klass 3.

Nisse och Busse.
Det var en trollunge som hette Busse. 

Hans far hade skickat honom ut att plocka 
mössan full med kattguld. Om det tog 
längre tid än tjugo trollminuter, skulle 
trollfar klippa av Busses svans. Busse kun
de inte trolla. Nu hade Busse gått i sko
gen fem trollminuter och inte hittat något 
kattguld alls. Då mötte han sin bäste vän 
Nisse. Nisse var en tomte, som kunde 
trolla. Busse frågade: ”Vill du trolla min 
mössa full med kattguld? Nisse svarade: 
”Ja då, det ska jag göra” . Så sa Nisse: 
”Hokus pokus filijokus” . När Nisse sa så, 
blev Busses mössa full med kattguld. Så 
gick de båda hem till sig. Men Busse kom 
en trollsekund för sent. Trollfar sa: ”Ef
tersom du kom bara en sekund för sent, så 
ska jag bara klippa bort ett par strån på 
din svans” . Det gjorde han. Men de växte 
snart ut. Då blev Busse glad igen. En dag, 
när han mötte Nisse i skogen, tackade han 
honom.

Lisbet Granholm. Klass 3.

På farmors födelsedag.
Vi åkte rälsbuss till Mässbacken. Där 

tog pappa utav våra cyklar, och vi cyklade 
till farmor. När vi kom fram, ställde vi 
ifrån oss cyklarna. Sen gick vi in i stu
gan. När vi hade varit där en stund, fick 
vi kaffe och tårta. En stund efter ritade 
jag och Sven ett telegram åt farmor, och 
vi plockade blommor. Pappa knäppte kort 
på farmor. Det kom två tanter dit. Sen 
knäppte pappa kort på alla. Vi hann inte 
så mycket, förrän vi skulle åka hem. Och 
så var det slut på farmors 70-årskalas.

Gunnel Eriksson. Klass 3 A.

Katten och igelkotten.
Det var en kväll. Då var katten ute, 

och då fick hon se en igelkott. De började 
att leka, men katten stack sig. Och då kom 
en groda fram, och hon blev uppäten. Då 
fick igelkotten kalas. Och så gick katten 
in och slickade sig.

Gösta Timander. Klass 2.

Odyssevs i Högslåsen. Forts, fr. sid. 2.

för kolarkojans dörr. Kolaren sköt b jör
nen.

Om trollen trivdes i den vilda Högst- 
åsskogen, så höll tomtarna med förkär
lek till i Hättberg. E tt flertal vittnes- 
gilla personer ha vid olika tillfällen sett 
tomtarna hålla gille i någon tom stuga 
i Hättberg någon mörk kväll frampå 
höstkanten. Men de höll inte ibara gille.

En kulla satt en höstkväll och kärna
de smör i en stuga i Hättberg. Borta i 
den väggfasta sängen låg hennes barn 
och sov. Omsider gick kullan i något 
ärende ut på gården. Men då hon kom 
ut på förstukvisten, hörde hon hur ”ho
ken” (den ihåliga delen av kärnan) välte 
inne i stugan och  rullade utefter golvet. 
Hon rusade in och fann kärnan stående 
på sin plats som förut. Men barnet borta 
i den höga, väggfasta sängen hade vak
nat och höll på att falla ned. —  Det var 
tomten, som hade varnat kullan.

Den som påstår, att det lika väl kun
de ha varit något annat buller, som flic 
kan hörde, gör sig skyldig till en löjlig 
orimlighet och visar, att han aldrig sett 
vare sig en tomte, en ”hok” eller en 
väggfast säng.

Även nere i bygden fanns det tomtar. 
En kväll, just då Difs-Per stod på Trut- 
tushol och vickade upp månen —  alla 
vet väl, att det alltid var Difs-Per i 
Issmarvål, som stod där uppe på Trut- 
tushol och vickade upp månen med en 
lång roa. Roan finns kvar, och att den 
inte har införlivats med hembygdsgår
dens samlingar, beror bara på att den är 
alldeles för lång fö r  vår lilla hembygds
gård. Difs-Per var en kraftkarl, och det 
finns ingen, som kan hantera den roan 
längre. Hur månen kommer upp nu för 
tiden är ett mysterium. —  Alltnog, en 
kväll, då Difs-Per just hade fått månen 
över kanten på Truttushol, gick en bon
de över sin gårdsplan, och han fick  i 
månljuset se en liten tomte, som bar säd 
in i hans lada. Tomten tog ibara ett ax 
åt gången. Han bar det på axeln, och då 
han stjälpte av det i ladan, sade han: 
” Puh, :så tungt jag har burit!” Bonden 
stod en stund och såg på, men så slog 
han sig på knäna, skrattade och sade: 
” Nej, du var mig en usel en till att bä
ra.!” Då blev tomten stött och började 
bära ifrån gården i stället. Det var en 
rik gård, men nu finns Ibara ett fallfär
digt härbre kvar av den. Så skoja inte 
med tomten!

Det här var bara en liten bråkdel av 
det märkliga, isom hände i skogen och 
i fäbodarna förr i världen. A tt det aldrig 
händer något nu, beror varken på trol
len eller tomtarna. Det beror på männi
skorna. De är annorlunda nu än då 
Difs-Per levde och verkade i Skuggan 
av Truttushol.

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

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

beställes nu som förr med bästa resultat hos oss.

Ö s t b e r g s  Damfrisering
Telefon 208, Orsa

V e r k l i g a  h e l y l l e s a k e r
Gensar, Slipowers, Pullowers, Golfbyxor, Vantar och 
strumpor. Underkläder i ren bomull. Kappor o. rockar.

Firma Barnkläder, Orsa, telefon 219, (Elsa Bengtsson)
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^  v7< / cL a^ s  l ie  v-

finnes hos oss 
på torget och i affären.

Musik- & Missionshokhandeln

PERM AMNTIVIIIVG
utföres av

Gnlly Lövberg
Telefon Holen 49

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

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Golf bordsdricka
frän

Storåbro Bryggeri, tel. 189

LiiYDAXGETS PENSIONAT
Teleion Holen 1 

Ny reg i i n !

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

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Märta Gareby.

(Beställ Höstpermanentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

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

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 38 Orsa

Prova min omtyckta kavring!

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS

Vördsamt KONRAD BERGLUND
Telefon 66

Låt reparera SKODONEN hos

E. Y o r l i n g
Omsorgsfullt arbete -  Moderata priser

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Lislverk,
Auktoriserad försäljare för 
Masonile Wallboard och Plywood,
B E G R A V N I N G S B Y R Å

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

HUGOS KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  
------- Te l ef on  318--------

John P e tte r s s o n s
Sadelmakeri, Tapetserareverksiad
Telefon 164

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

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

Skotepamiioner
uiföras omsorgsfulli av

M. Wikström
G:a Grewgården (milt emot Missionskyrkan)

Gummiskodon och Cykeldäck
r e p a r e r a s !

KIN G C E NTRALEN
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs
TRUNNA - ORSA

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

tarlÅO  Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

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

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor, möbler. 
Plywood och Wallboard.

Kallhoisfo rs -SaLckerlfaferllc
Tel. 37 M ä s s b a c k e n  Tel. 37

F re lin s  Konditori
Telefon 27
Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

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

Tapetsering
Rums- och Byggnadsmålning
Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

Målarmäst. Nas Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden flyllad till Slällberg

G. A S P L U N D S  
Bokbinderi, Orsa

f. d. Rob. Thollanders

Lindhs Matsalar
Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

Firma BERTIL JONSSON
O LJO N SBYN  -  T E L . ORSA 346

JU am.m.encLeeci<s !
Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

Blommor och Frukt
^ ä t m å n l u j a å t  ^ t å n

Lindqvist Eitr. Blomsterhandel
— John A. Levenius —

M ed  lem

Tel. Afiären 92, Trädg. 120 ankn. bosladen

Gör som Orsa 
Skoltidning, 
tryck hos

Beckmans Tryckeri
Telefon 247



OBSA SKOLTIDNING,

VÅRA GAMLA.

Abel Nordahl
Ligger du i Björktomts gästrum, vak

nar du kanske bitti om morgonen vid 
att'klingande ljud. Vad kan det vara? 
Det är grannen, Abel Nordahl, som re
dan börjat i sin smedja. I en vacker 
björkdunge på Harafoacken [har han 
Ibyggt sig en trevlig stuga och en liten 
smedja, som mest liknar en lekstuga. 
Där smider han många nyttiga artiklar, 
som han dels levererar till affärer, dels 
cyklar omkring i grannsocknarna och 
säljer.

Nordahl föddes 1863 på Tenning i Ore, 
men två veckor gammal flyttade han 
med föräldrarna till Fredshammars 
bruk , där de bodde i den s. k. 
Långkatekesen. Fadern var stångjärns- 
smed, hette And. Jofa. Nordahl och 
var född på Siljansfors. Abel var 
endast 10 år, när även han fick bör
ja i stångjärnssmedjan. Ibland natt
arbete. Han gick i skola hos Erik 
Eriksson och senare hos Eva Kvarn
ström, där han ibland fick tjänstgöra 
som monitor. Eriksson erhöll föräld
rarnas löfte att ta ut pengar på deras 
motiböcker med forukpt. iSå tillverkade 
han åt varje barn en liten avräknings- 
bok. De barn, som voro flitiga oöh 
snälla, fick då och då belöning: en fem- 
eller tvåöring. Ty, sade Eriksson, man 
kommer längre med att uppmuntra och 
glädja barnen än genom hårdhet. En 
gång skulle dock en pojke få  handplaga. 
Händerna på foänkloeket och läraren 
rustad med ett mjukt björkris. Men så 
dök händerna under bänken och kom 
upp —  med tjocka vantar på! Läraren 
blev så överraskad, att det hela upplös
tes i skratt.

Då Abel var 12 år, flyttade familjen 
till Sandarne, där enda systern ännu
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bor. De voro 7 pojkar, och alla folevo 
de smeder. Då familjen växte, blev 
kaffepannan för liten, men fadern visste 
råd, han bara ökade på den en våning. 
Vid 16 år blev Abel eldare vid ångpan
norna, ty där var vallonsmide vid ång
hammare. Lönen var 2 kr. fö r  12 tim
mars dagsarfoete. Senare arbetade han 
på järnverkstad i Ljusne och Söder
hamn. Där var timpenningen 17 öre. 
En styv järnsvarvare hade 25 öre. I 
Iggesund tjänstgjorde han som maski
nist på en foogserbåt. Lönen var 50 kr. 
i mån., fri bostad och vedbrand. I sam
ma ibolag men placerad i Movik fick han 
föra båten på egen hand. Då han en 
gång gjort en grundlig reparation av 
båten, fick han av disponent Arvid Lind
man en gratifikation på 40 kr. Nu hade 
lönen stigit till 800 pr år, foder åt 2 
kor, avkastning av 1 tunna potatis, fri 
bostad och veden för  2 kr. pr famn.

I Iggesund gifte han sig med Augusta 
Karlström, men 1903 blev han änkling 
med 6 barn, den äldste 15 år, den yng
sta 6. Till Skattungfoyn kom han 1906. 
Här gifte han sig med Anna Carlsdot- 
ter och fick ytterligare 3 barn. Och 
alla sina barn faar han fostrat fram till 
dugliga samhällsmedlemmar.

I sommar fyller Nordahl 83 år, men 
ännu springer 'eller cyklar han som en 
yngling i backarna. Ofta syns han med 
ryggsäck och yxa på väg till skogen att 
hugga ved. Sommartid far han gärna 
ut på fiske. Och varje dag hörs den 
glada klangen från hans smedja. Efter 
varje yrväder syns han med sin egen
händigt konstruerade snöskovel göra 
väg inte bara från sin stuga utan även 
in till Björktomt. En god och glad 
granne, en idogen, händig och förn öj
sam man. Sådan ha vi lärt känna Abel 
Nordahl.

A. D.

Skolnytt.
Lärarval. Till ordinarie småskollära

rinna i Skattungfoyn efter fröken Anna 
Dunell, som avgått med pension, har 
skolstyrelsen valt fru Anna Bogg, Orsa.

Då barnantalet i Kårgärde skola gått 
ned, så att 'en lärartjänst där måste 
dragas in, har skolstyrelsen förflyttat 
folkskollärare Sven Lilja att t. v. tjänst
göra vid parallellavdelning i Kyrkbyn. 
Samtidigt har fru Märta Karlsson åter
tagit sin tjänst i Kallmora.

Fru Dagmar Hansson, Hansjö, har 
valts till e. o. folkskollärarinna i Emå- 
dalen och fru Hildur Rosén, Hansjö, 
till e. o. småskollärarinna i Torrvål.

Har Du denna tidning?

Det är nr 2 av Orsa Skoltidning 
år 1931. Den är alldeles slutsåld. 
Nu vill mänga köpa kompletta sat
ser av O. S. för inbindning och för 
den skull köpa vi ett antal av nämn
da nummer. Vi betala 5 kronor för 
felfria exemplar. Inventera gamla 
gömmor! (Som synes stiger Skol
tidningens värde med åren.) Ring 
Orsa 479, om Du har och vill sälja 
novembernumret 1931.

Stipendiefonden.
Styrelsen för Orsa Skoltidnings Stipen

diefond har beviljat följande ansökningar 
om stipendier, samtliga gällande kurser 
vid Hermods Korrespondentinstitut:

Anders Lindh, Stenberg, fysik 
Karin Lidh, Stenberg, rättskrivning 
Ingrid Samell, Holen, aritmetik.

Av den stora skaran på över 100 sti
pendiater har redan 63 fullgjort sina kur
ser. För alla återstående gäller det nu att 
besluta .sig för ett energiskt och regelbun
det studiearbete under kommande höst och 
vinter. Sätt igång redan i dag! Och 
sluta inte förrän Du klarat av Din kurs 
och fått Ditt betyg.

Sven Lilja, tel. Holen 64.

P ä l s s p e k u l a n l e r !  Hom in och prova!
Vi ha nu fått in ett 40-tal nya dampälsar i olika skinnsorter: Electra, Opossum, 
Persianclou, White-coat, Lincoln-lamm, Lincoln-Schmaschen, Kalv, Kalvben, Spets
kanin, Nertzf. spetskanin, Sobelf. kid m. fl. - Vad Ni särskilt bör lägga på min
net är att våra pälsar äro fabriksnya och alltså ej hopsatta av skinn från inbytta 
plagg. - Ni får med andra ord en ny päls om Ni köper den från oss.

Au g. LurSSOU, Orsu Manufaktur - Damkappor -  Herrekipering. Telefon 21
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