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OBSA SKOLTIDNING.

VÅRT HJÄRTA OCH VÅR TUNGA i *

Av komminister Helmer Fält.

Ur en predikan i Orsa kyrka 12. sönd. efter 
Trefaldighet. Text: Matt. 12: 33—37.

Ett ord — vad är det? Lätt och lekande 
halkar det över läpparna, kanske nästan utan 
att man själv vet av det. Ett ord — vad be
tyder det? Det syns inte. Snart dör ljudet 
bort, och ingenting är kvar.

Och likväl! Såg du honom eller henne, 
som ryckte till, när ordet nådde örat? Du 
såg kanske ingenting mer. Men om du haft 
förmågan att se litet djupare ned i det un
derliga väsen, som en människa är, så hade 
du säkert märkt, att ordet icke dog bort med 
ljudet. En pil träffade ett människohjärta. 
Kanske slogs därinne ett djupt sår, fast det 
inte syntes utåt. Underliga, oemotståndliga 
känslor började bölja fram och åter därinne. 
Och med känslorna följde tankarna och vil
jan. En människas inre reste sig till försvar, 
till motstånd. Ovilja, ja hat och bitterhet 
vällde fram, och dessa känslor kom att för
pesta den människans liv och bestämma hen
nes handlande för veckor, månader, år fram
åt. Och dock var det bara ett ord, som gett 
stöten till alltsammans.

Eller ock var det det vänliga ordet, som 
trängde ned i ett sårigt människoliv. Det är 
icke mindre verksamt. Det kom som ett vän
ligt men bestämt handtag, det förändrade på 
något vis en människas värld, hjälpte en bit 
på väg. Var och en av oss vet alldeles sä
kert, hur hela vår värld kan förändras, om 
vårt inre förändras. Vi ser på samma gamla 
värld, men med nya ögon. Därför ser vi 
också nya möjligheter. Och varje möjlighet 
kan bli en verklighet. Det var i båda fallen 
bara ”ett litet oskyldigt ord”. Men det betyd
de dock så oerhört mycket.

Våra ord är verkligen ingenting betydel
selöst. Orden är i själva verket en stormakt, 
riktiga handlingar, som vi utför. De griper 
in i verkligheten och drar med sig följder. 
Därför har vi inte rätt att handskas med dem 
hur som helst. Detta tänker vi inte alltid på. 
Mången drar sig för att egentligen göra and
ra människor något orätt. Man håller sig 
liksom för god att i handling göra medmän
niskan något förfång. Men man håller sig 
icke för god att bruka de sylvassa orden 
om andra. Hur många människor har inte 
en nästan sjuklig benägenhet för skvaller och 
halvt förtal. Det är kanske ett sätt att häv
da sig själv. Ofta menar de kanske icke hel
ler så mycket med det, och de inbillar sig, 
att det inte betyder någonting. Men hur 
många människor har inte på den vägen bli
vit andligen avrättade! Skvallret är nog den 
simplaste form för samvaro, som vi kan leta
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upp. Ty det finns knappast någonting far
ligare än dessa smygande och tassande ord, 
som letar sig in i varje vrå och som så många 
människor vill lukta på och låta gå vidare. 
Det tycks ligga en säregen tjusning i att få 
vända ut och in på sina medmänniskor, där 
man vädrar någonting, som skulle kunna 
tillfredsställa en människas längtan efter en 
liten skandal. Man tycker kanske själv, att 
det inte betyder någonting. Men hur många 
människor har inte fått stora delar av sitt liv 
ödelagda just genom detta lättfotade och an
svarslösa ord, som vi kallar skvaller! Här 
skulle vi alla riktigt ordentligt behöva lära 
oss Luthers förklaring till det åttonde budet: 
”Vi skola frukta och älska Gud, så att vi 
icke beljuga, förråda, baktala eller illa beryk
ta vår nästa, utan urskulda honom, tänka och 
tala väl om honom och tyda allt till det 
bästa.”

------- -— Varför fäster Jesus så stort avse
ende vid en människas ord? Jo, han vet all
deles säkert, vad orden kan betyda både på 
gott och ont. Men för honom får orden en 
ännu djupare mening: de avslöjar något av 
en människas innersta: ”Varav hjärtat är 
fullt, det talar ju munnen,” säger han.

Oftast är det väl så, att vi människor söker 
drapera vårt innersta, så gott det nu går. Vi 
sätter upp en fasad omkring vårt liv. Vi 
snyggar upp yttersidan, så att det skall se 
vårdat och snyggt ut. Detta är en gärd av 
enkel självaktning. Men det finns en liten 
filur därinne, som hoppar över de högsta 
stängsel: vårt tal. Vi har fått för oss, att 
vårt tal inte betyder så mycket, och därför 
ger vi inte så noga akt på våra ord. Där 
låter vi ofta vårt innersta komma till uttryck, 
utan att vi tänker på det. Hur skulle det 
annars vara möjligt, att både fina och from
ma människor utan tadel och skrynka ofta 
nog kan ha en sådan benägenhet att mästra 
sin nästa, ett så pinsamt intresse för rent 
skvaller? De har förmått sätta upp fromhe
tens eller den yttre korrekthetens fasad om
kring sitt otämjda hjärta, men de glömde,
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att det fanns en liten filur därinne, som hop
pade över de högsta fasader.

Därför kommer i Jesu ögon våra ord att 
betyda så oerhört mycket. De blir nämligen 
för honom det mest direkta uttrycket för vad 
som bor därinne i hjärtat. ”1 måsten döma 
så: antingen är trädet gott, och då måste dess 
frukt vara god; eller är trädet dåligt, och 
då måste dess frukt vara dåligt. Ty av fruk
ten känner man trädet . .. En god människa 
bär ur sitt goda förråd fram vad gott är, en 
ond människa bär ur sitt onda förråd fram, 
vad ont är.”

När Jesus talade till folkskarorna, liknade 
han ofta sig själv vid en såningsman, som 
sådde ut ordet. Vi människor är alla i den 
meningen såningsmän, som dagligen bär fram 
av det, som vi har i vårt innersta hjärteför- 
råd. I Jesu ögon öppnade en människa, då 
hon talade, sitt hjärta på vid gavel. Orden 
avslöjade obarmhärtigt, vad som fanns där
inne av godhet och barmhärtighet eller hård
het och ondska. Just därför kommer också
våra ord att bli vår domare.----------- Ty när
verkligheten en gång uppenbaras, när allt 
som är sken i vårt liv försvinner, då finns 
bara det enda verkligt äkta kvar: vårt eget 
hjärta, det innersta förråd, ur vilket hela 
vårt liv till sist springer fram som vattnet 
ur källan.

Därför frågar Jesus också bara efter detta 
enda i vårt liv: hur ser du ut nere i hjärtat? 
Ingenting annat har något värde, så länge 
hjärtat är fyllt av ondska, och allt kommer 
att förvandlas, när hjärtat förvandlas. Från 
alla punkter i vårt liv, från alla växlande 
frågor och problem driver Jesus alltid män
niskan tillbaka till samma fråga: hur står 
det till nere i ditt hjärta?

Våra ord betyder mycket. De är en makt 
till ondo eller godo i vårt samliv med män
niskor, de är ett synnerligen tydligt tecken 
på, hur det ser ut nere i en människas hjär
ta. Men det hjälper aldrig med att söka 
tukta eller frisera våra ord. En människa 
blir, djupare sett, icke en bättre människa 
genom att lära sig ett städat språk. Ny blir 
människan, blott om hon får ett nytt förråd 
att ösa ur, ett nytt hjärta. Men den som för
sökt att förändra sitt eget hjärta vet, att här 
kommer vi människor till korta. Så vill 
Jesus också från något i mångas mening så 
betydelselöst som våra ord driva oss inåt 
mot livets hjärtpunkt, lära oss att se, hur 
allt i vårt liv hänger samman från det minsta 
till det största och lära oss att bedja: ”Skapa 
i mig, Gud, ett hjärta, som är heligt, gott 
och rent!”

n Bränd KALK och
T KALKSTENSMJÖL

^  av högsta kvalitéer till fördel- 
<̂a. aktigaste priser erhållas från

A.-B. SK\ITIYGBV\S KALKBBUK
Mässbacken Telefon 21
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ORSA SKOLTIDNING

M ed  orsasångare 

till Västra Aros.
En del av Orsa kyrkokör har deltagit i 

Siljansbygdens Körförbunds sångarresa 
till Västerås, Västanfors och Norrbärke 
den 8— 11 sept.

Då det säkerligen kan intressera en del 
läsare, ska vi ge några glimtar från den
na resa.

Resan började för orsasångarnas del på 
fredagsmorgonen kl. 5.42.

” När regnet från himmelen skvalar, 
vi samlas på Orsa station.
Vår resa till Västmanlands dalar, 
den börjar med nattlig motion” 

hette det i en visa, som sjöngs under re
san. Färden gick över Rättvik, Borlänge, 
Ludvika och Tillberga direkt till Väster
ås. Där möttes kören på stationen av en 
mottagningskommitté med Dalagillets 
ordförande dr Berggren i spetsen. Han 
hälsade välkommen och förrättade upp
rop samt överlämnade oss till våra vär
dar under västeråsvistelsen. A lla kör
medlemmar hade nämligen genom Dala-

RecL. Garpe häller upprop och dr B erg
gren  ger varje körmedlem en liten bok 
om Västerås.

gillets försorg inkvarterats i privata hem 
i staden. Efter middag och omklädning 
samlades vi i domkyrkan till generalre
petition. Och så hunno vi ta en titt på 
staden och dricka kaffe på dess förnäm
liga konsumrestaurang, innan vi samla
des i domkyrkan till vårt första framträ
dande.

En del av orsaborna vänta p å  att bli 
uppropade i Västerås.

Konserten blev för oss en upplevelse. 
Den väldiga katedralen var fullsatt, och 
alla kände vi, att vi måste göra vårt bäs
ta. Vår solist, som naturligtvis var Orsas 
Hanser Lina, och vår dirigent fick båda 
blommor av ett par små gagnefskullor, 
och efteråt avtackades vi av självaste 
domprosten, skedvisonen Ernst Enochs- 
son, som bl. a. påpekade ” att körens be 
sök på ett vackert sätt stärkt banden m el
lan Siljansbygden och stiftsstaden” .

Efteråt hade Dalagillet ordnat samkväm 
i den pampiga Excelsiorsalen. Kören 
bjöds där på thesupé av dess ständige 
gynnare byggmästare Anders Diös. Och 
strax efter midnatt ställdes stegen till

Västmanlands Läns Tidning, moraättling- 
en Anders Pers ”blad” , där vi fick se ar
betet i full gång på ett stort tryckeri. 
Detta var nånting för de flesta nytt och 
mycket intressant, och det var vid en 
ganska sen timme vi kom i våra sängar 
den natten.

Nästa dag var vi ivriga att få tag på 
en tidning för att se, vad de skrivit om 
oss och vår sång. Och det var ganska 
gott. V. L. T. hade t. o. m. två stora b il
der, varav den ena på första sidan med 
rubriken: ” Så ska folkvisor sjungas.. . ” 
—  ” Gårdagens konsert i domkyrkan v i
sade denna körs höga musikaliska kva
litet såväl beträffande samsjungning som 
renhet i intoneringen och en ypperlig ny
anserings- och fraseringskonst,” skrev 
tidningen bl. a. Och i Folkbladet beröm 
des särskilt altstämman, ” som gladde ge
nom sin fyllighet och värme” . Det beröm 
met kan nog orsaaltarna till stor del ta 
åt sig.

Kl. 10.30 samlades vi på Djäkneberget, 
där intendenten Drakenberg visade oss 
staden. V i vandrade så genom gamla 
stadsdelar till domkyrkan, som förevisa
des. Där bjöd  också domkyrkoorganisten 
H. Lindqvist på en kort orgelkonsert.

Snart var det tid att samlas på statio
nen för avresa till Västanfors och F a- 
gersta. I V. L. T. hittade vi en dikt om 
Siljanskören, som slutar:

D r A lfvén  får blom mor efter konserten  
i  Västerås.

Skolpojkar bew starko klädä!
Wi åm fendji em mitji slajko sö i fint semdo, ö dem i nimodögo ö fino po summö 
göng sö dem i starko ö warmo.
Nu dö ed bi mårknåd’n sku ni kum in ö sjo öllt nitt wi åm fendji em, enl bara a 
krippöma mo ni tro, ed a kämi em fin-finör kappor a kullömå ö kelingömå, ö öllo 
sörts klädå a karömå, bö stera ö mindör, ö dem i sö nimodögo sö ed görnt tä saj- 
åv ur dem jetta upo Orsmol, ni to ålentåv kum in sjo mäss vi tom saj åv tär ikkur 
ur dem jetta upo swensko.
Ö se sku nin’t glämåw att sku ni a bra varör sö sku ni gö börta

ALG. LARSSON, ORSA, telefon 21
Manufaktur -  Damkappor -  Herrekipering
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ORSA SKOLTIDNING.

” När kören till Fagersta far, 
jag står på stationen och gråter 
och ropar ett Välkommen åter!” 

Många roliga händelser och situationer 
har vi varit med om under vår resa. I 
Tillberga tappade en morabo sin cigarett 
mellan vagnarna. I dessa tider är ju  to
bak en dyrbar vara. Morabon, som för
resten var en f. d. orsabo, fann dock på 
råd, så att han fick fatt på dyrbarheten 
utan att krypa under tåget. Han sprang 
helt enkelt fram till lokföraren och bad 
denne köra fram tåget en bit. Och märk
värdigt nog gjorde också lokföraren detta, 
och cigaretten kunde plockas ur gruset 
mellan skenorna. Saken väckte stor 
munterhet på stationen.

Vid ankomsten till Västanfors möttes 
vi av kyrkoherde Forsell med en grupp 
scouter, vilka ledsagade oss till våra vär
dar. Kyrkan var fullsatt också där. Efter 
konserten var hela kören inbjuden till

J>l At*rtJist/sr-e

Aksel E. Roseen
Inneh. av Sv. Hantverksorg. mästarbrev

Utför alla slag av måleriarbeten till 
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samkväm med kaffe i prästgården. Där 
träffade vi också förre orsakantorn L in- 
deberg, som skickade hjärtliga hälsningar 
till Orsa.

Nästa dag, söndagen, gick resan till 
Smedjebacken. Här mötte en väldig m ot
tagningskommitté med självaste bruks
disponenten och kyrkoherden i spetsen. 
V i inkvarterades också här i privata hem.

Kl. 2 samlades vi vid kyrkan, som de
monstrerades av kyrkoherde Duhne, f. d. 
rättviksbo. Vidare besöktes Gammelgår
den. Efter middagen hade vi några tim
mar lediga. Några orsabor passade då på 
att göra en vandring till utsiktstornet, 
varifrån vi hade en vidsträckt utsikt över 
sjön Barken och trakten däromkring.

Även denna kväll var kyrkan så gott 
som fullsatt vid konserten. Efteråt var 
det supé på hotellet. I denna deltog även 
en del smedjebacksbor, bl. a. kyrkoherde 
Duhne, som dagen till ära uppträdde i 
rättviksdräkt, bruksdisponent Wijkander 
och musikdirektör Brodin m ed fruar. Tal 
höllos av kyrkoherden, som både väl
komst- och avskedstalade, av dr Alfvén, 
som tackade kör och solist, av rektor 
Romson m. fl. Och naturligtvis var det 
mycket sång. Bland annat sjöngs en visa, 
som behandlade olika situationer under 
resan.

På måndagen skedde hemresan. En 
lastbil åkte runt i köpingen och hämtade 
upp alla våra väskor, och många av vär
darna följde med till tåget. Så tog vi av
sked av våra vänner i Smedjebacken, och 
om några timmar var vi hemma i Orsa 
igen. Men då hade vi redan gjort upp 
planer för nästa sångarresa.

l:a  basen.

ci m  t n  e  c l
i ORSA KYRK0 K0 R.  
Övningar i Kyrkbyns folk
skola varje onsdag kl. 1930

Briggen Gerda.

Den som far till Gävle borde allt se brig
gen Gerda. Den som visade oss omkring på 
briggen påstod, att den nu var världens enda 
brigg. Den hade två stycken master, som 
voro rätt så höga. Längst fram låg skansen 
med några låga kojer, där besättningen bru
kade ligga. Sedan kom vi till kabyssen. Där 
bodde kocken, och där var briggens kök. 
Sedan fick vi se kajutan. Där inne stod en 
stor låda med en vev på sidan. Jag började 
dra på veven. När jag drog, började ett hiske- 
ligt oljud. Det var båtens mistlur. Jag fort
satte akterut. Där var ratten. Vid ratten 
skulle det stå två man. Blev sjön grov, fick 
man stötta rodret. Det som var fram på bå
ten kallas fören, på mitten midskepps, och 
längst bak är aktern. Under däcket var ett 
stort lastrum. Briggen hade två livbåtar. 
Den fördes på sin tid av kapten, styrman och 
åtta besättningsmän.

Alf Holmberg. Klass 6.

Låt henne få en ny 
skolklänning

Rutiga klänningstyger 
2:90
3 :-
3:50

Kooperativa Ovan Siljan
Specialbutiken, Orsa
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Centralboden
iy där finner Ni allt vad man just nu kan be
höva och till de allra lägsta priserna, bl. o. god 
sortering i yllekläder:

Damjumpers, -koftor, herrvästar, -tröjor, sli- 
pover samt flickkoflor och pojklröjor i alla 
storlekar.

Dam-, Herr- och Barnstrumpor.

För övrigt finnes Trikåvaror, Hushållsartiklar, 
Presenlarliklar, Leksaker, m. m, Täcken, Filtar.

Nyinkomna trevliga shoppingväskor & bitväskor.
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ORSA SKOLTIDNING

NÅGRA ORSA-MINNEN
Av kyrkoherde F. Widgren.

Det går bokstavligen icke en timma, utan 
att vi här i vårt nya prästgårdshem erinras 
om Orsa. ”1 en stor sal i övre våningen”, för 
att tala med Paulus, hänger där nämligen 
den pendyl, vi i avskedsstunden från Orsa 
församling fingo mottaga ur Otto Berggrens 
trofasta hand. Och varje timma och halv
timma slår pendylen hälsningars slag från 
Orsa!

Gyllene är pendylen och silverne dess 
klang. Och ur det gångnas brokiga MIZPA, 
där de l j u s a  minnena för vart flyende år 
allt klarare förgyllas av glansen från sjun
kande sol, tonar ofta, ofta här i prästgården 
den silverljusa klangen från tid, som var, 
stämmor, som tystnat, och röster, som förto
nat i sjunket Vineta. Och jag minns min 
gröna dal bland de blå bergen------------

Min första dag i Orsa var en gruvelig dag 
------------provpredikans! Jag satt i Prostgår
dens matsal och sökte mig på något så pass 
svårt som att frukostera före provet, då 
Hans Damms resliga gestalt skymtade i dör
ren och prosten kisade mot provpredikanten 
och sade: ”Dom ä unga nu för tiden, prov
prästerna, Damm!” Jag tyckte mig känna, 
att i n g e n  varit yngre än jag. Väl uppkom
men i predikstolen i, som det föreföll mig, 
främling, en domkyrka, stärktes just icke 
mitt mod, då en dam lämnade kyrkan, sedan
jag blott hunnit med ett par meningar!!-------
Återkommen till prostgården fann jag denna 
gömmande en icke föraktlig skara människor. 
Temperaturen sjönk. Jag mindes den gamla 
historien om den nervöse provpredikanten, 
vilken av körkvärden lugnades med orden: 
”Var inte rädd, Du! Du får’et assint inte i 
alla fall” . Då kom prosten. Och presentera
de: ”Dä här ä stockholmare. Och dä här ä 
västeråsare. Men — dä här ä Orsabor, så 
här ska Du vara lite försiktigare!” Det var 
första gången jag riktigt såg OTTO BERG
GREN, hjärtats och humorns prost. Och den 
verkliga psykologen. Jag tror, att pendylens 
silverstämma mycket ofta erinrat mig om just 
honom, och jag stannar nog även denna gång 
inför minnet av den silvervite prosten med 
hjärtat av guld.

Man har i vissa hem en sällsam känsla av 
harmoni. Klockan tickar så gemytligt och 
hemtrevligt, som ville den säga: ”Numquam 
horas numero, nisi serenas” — — — ”Jag 
räknar blott soliga stunder” .

Den känslan hade jag alltid i Orsa prost
gård. Det var som om solen alltid lyste

fram där. Skämtet satt skalkaktigt bidande 
som självskriven gäst, och Förståelsen och 
Uppmuntran kommo redan i tamburen som 
vänliga, osynliga tjänare och togo hand om 
oss. Kring en god människa är själva at
mosfären fylld av tysta goda tankars många 
osynliga tjänare. Och Prosten Otto Berggren 
var god.

Ett föredöme syntes han mig i förvaltandet 
av umgängeisens sakrament. På intet vis 
att fatta så, som skulle han med smidighet 
vinna allas hjärtan. Bort det! Det skulle 
helt strida mot hans rejäla, oskrymtade na
tur att kalla honom diplomat. Nej bevars! 
Nog kunde han säga sitt hjärtas mening. Ej 
sällan cum grano salis. Men han var alltid 
sann: sann mot sig själv, sann i sin kärlek 
till envar han mötte. Han praktiserade ett 
härligt, förgätet evangelium ur åttonde bu
dets förklaring: ”Vi skola urskulda vår näs
ta, tänka och tala väl om henne och tyda 
allt till det bästa” .

Och nu låter jag silverklangen tona:
Det var min första dopförrättning i Orsa 

prostgård. Prosten skulle just bila till en 
förrättning, då prostgårdens goda fé Hildur 
anmälde ett dop. ”Jag hinner absolut inte.
Du Widgren får ta dopet” . ------------Men jag
har inga prästkläder med!” ------------ Du får
låna mina gamla. Dom hänger i sängkamma
ren. Men Du får sno dej” — -------

Jag fann snart, att prostens prästrock var 
lika mycket i tok för vid som för kort för 
min lekamen. Kapitlet med kragen blev ej 
så mycket muntrare: min långa hals stack 
upp som en flaggstång ur en vit kantrabatt. 
Till all lycka kom Hildur: ”Titta sej i spe
geln! Vi måste försöka ta in rocken i ryg
gen” . ------- — Jag kom till spegeln, jag såg
------------ och h o n  segrade! Med en säker-
hetsnål lyckades vi hopfästa prästrocken nå
gotsånär i ryggen. Men nog hade prosten ett 
mångfaldigt uttryck i sitt ansikte, när han 
strax efter högljutt förkunnade för dopgäs
terna: ”Får man föreställa vår nye kommi
nister!”

Så mycket större lycka torde nog ej hel
ler mitt första och sista ”katolska” försök i 
Orsa kyrka ha gjort. En något estetiskt be
tonad ämbetsbroder av yngre årgång hade 
pläderat för den synnerliga effekt, som en 
vanlig svart prästkappa utanpå en vit mäss
skjorta skulle göra. Arrangementet skulle 
särdeles väl lämpa sig vid högtidliga jord
fästningar.

Nu var det begravning i kyrkan. Och, hu
ru och varför förstår jag numera ej, dåva
rande pastorsadjunkten samtyckte med mig 
att iföra sig bemälta ”skrud” . Vi stodo just 
redo att likt två svarta skator intåga i kyr
kan. DÅ KOM PROSTEN! Han kisade mäk
ta häpen på oss båda. Så sa han: ”Ä ni 
a l l d e l e s  tokuga?!!!!! Och gick.

En nyårsdag — hela den präktiga kyrkper- 
sonalen med den blide Mångs, den trygge 
Jemt och den karolinerståtlige Damm i spet
sen var sagda dag alltid bjuden till prostgår
den — tackade mig prosten för nyårsaftonens 
predikan med orden: ”Tack ska du ha! Du 
hade sån stilig början.” —■” ???” ”Ja, du läste 
så sant de orden: ”Ack, låtom oss lova och 
bedja vår Gud, när växlarna stunda och 
skrida” — — —

Thomas talade och förnekade. — ”Joo’ ru! 
Du skulle ha sett, va kamrer Löfgren på Gö- 
teborgsbanken såg intresserad ut!” —

En kulen och gråruggig höstdag mötte jag 
prosten i björkallén. ”Dä ä otäckt kallt och 
småknottrigt i dag” , började han. Jag kunde 
ej jäva fakta. ”Och damerna ä då alldeles 
tossiga att klä sej” , fortsatte han. Ingen in
vändning. — ”Dom har ju inget på sej! Nere 
vid station nu mötte jag en böna, och kan du 
gissa va hon hade på sej?” — Neej? — ”Två 
minuter! Ajö!” —

På pastorsexpeditionen var det alltid ord
ning, reda, gemyt och arbetsglädje. Jag 
minns en gång i mantalsskrivningstider, då 
prosten en afton förkunnade: ”1 morgon bitti 
börja vi kl. V2 7” . — ”Jaså?” — ”Ja” . Jag 
gjorde kanske som Israels barn just då: jag 
knorrade. Men infann mig på slaget följande 
morgon. Otto Berggren såg hemlighetsfull 
ut. Så öppnade han dörrarna till matsalen. 
Där kom ”prostgårdsflickorna” som Lucior
med kaffe och dopp !------------Jag tänkte på
vad en av grannprästerna en gång sagt: 
”Orsa-prosten är ljuvlig” .

Småaktighet och byråkratism fanns ej hos 
honom. Det var en gång en pedantisk äm
betsbroder, som tillställde oss följande epis
tel: ”Som personen N. N. vistas i Orsa un
der sådana förhållanden, att han där bör kyr- 
koskrivas, frågas härmed, huruvida pastors
ämbetet i Orsa vill emottaga rubricerade 
persons flyttningsbetyg, därest detsamma till
ställes pastorsämbetet direkt?” — Prosten 
kisade på brevet, kliade sig med sin conklin- 
penna i nacken, och skrev: ”S v a r :  Jaadå.” 

*
Jag märker att minnespendylen slår många 

slag på denna punkt. Det är nog alldeles rätt. 
Min orsatid hade icke varit min orsatid 
utan prosten Berggren. Han var som en far 
för mig, som miste min egen far något år, 
innan jag kom till Orsa. Och jag är viss om, 
att många liksom jag, så länge de vandra med 
oss andra här i livet, skola inför Otto Berg-
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grens minne instämma med Carl Larssons i 
By ord om ”Ågrens Johan” : Jag är glad att 
han har levat, och att jag har fått leva på 
samma gång som han” .

Stiftets nye biskop yttrade här i Bergsla
gen vid en förrättning, att de olika försam
lingarna liksom hade var och en sin sär
skilda gestalt och sitt särskilda anlete. Det
ta torde i hög grad gälla just Orsa. Och kla
rare än då ser jag nu i huru många punkter 
Orsa hade sina karaktäristiska.

Den yttre gestalten — — — ack så ståtlig 
och stolt! Orsa har sin givna p r o f i l !  Och 
likväl rymmes här en mångfald av särdrag. 
Jag tyckte ibland, att h e l a  Sverige fanns 
i Orsa.

Där var tycke av Upplandsslätt och Väst- 
manlandsljus över Hansjö. Det var sjungan
de Norrland över höstglödande finnmark. 
Där var björksusande Sörmland där borta 
vid Bäckas glittrande vikar. Det fanns glimt 
ifrån Småland över steniga backar kring 
Orsasjöns öga. Och där susade Värmland 
kring lid och tun i Slättberg och Orsbleek. 
Men Orsa var alltid Orsa.

Ty dess anlete var vänt upp mot bergen. 
Och jag kände det mången gång, som om 
orden i psaltaren blevo så s a n n a  i Orsa:
”Jag lyfter mina ögon upp mot bergen” -------
I en tid, då mångenstädes i våra församling
ar så mycken likgiltighet, ja, rent av frän
het mot de djupaste värdena möter, känns 
det sällsamt tröstande att höra minnesklang- 
en från en församling, om vilken, trots alla 
däremot stridande tendenser, ändock Fred
rika Bremers ord besannas: ”Som Dalälven 
går genom Dalarne, en stor, ljus tanke ge
nom ett allvarligt, mödofyllt liv, så går reli
gionens livsåder genom dalfolkets arbetsam
ma levnad.”

Jag tänker på kyrkopersonalen i Orsa. Vi 
voro ett hjärta och en själ. Och det vilade 
a n d a k t  över sakristian, när prästen kom 
in där om söndagsmorgonen. Och jag tänker 
på porträttet av Erik Blå där i sakristian: 
en bedjare med blicken lyft långt, långt bort, 
upp mot de eviga bergen. Eller jag minns en 
åldrig munna, som på sin 90-årsdag s j ö n g  
hela OLAUS PETRI psalm:

”Fader vår, barmhärtig god, 
som oss till Dig vill kalla, 
och stänka oss med Kristi blod, 
som rena kan oss alla” ------------

Eller jag ser framför mig ”utläsningarne” , 
då vi s j ö n g o  oss upp mot bergen, och ett 
trosvisst: ”Jag vet en port, som öppen står” 
ljöd starkt och klart, när porten till det 
gamla hemmet för sista gången slöts. Och 
jag tackar Gud, att det förunnats mig att 
under sju hela år få verka som präst i Orsa 
församling.

I tacksamt minne bevarar jag också den 
lilla grupp, som samlades till bibelstudium 
där borta på ”Berget” eller i Municipet. Än
nu hör jag gamle Edvard Johanssons åldriga 
stämma med skälvande patos vittna: ”Jag 
blyges icke vid evangelium, ty det är en

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

Guds kraft till frälsning för var och en som
tror” . ----------- Och så efter en paus: ”Ja, det
är det” . Flera av dessa vänner från bibel
studierna äro ”hemma” nu. De levde nära 
källorna. Och de predikade ofta mycket 
bättre för prästen, än prästen för dem.

Orsa framstår i minnet också som de 
många syföreningarnas församling, enkanner
ligen diakonisyföreningars. Missminner jag 
mig inte fanns det 7 eller 8 stycken av sist
nämnda slaget ute i byarna. Under ”säsong
en” var det syförening hart när varje dag. 
Vadan man förstår en ungpräst, som sade: 
”Det vill god mage till för att vara präst.” 
Ty visserligen dracks det kaffe!

Man träffar ibland präster, som finna sy- 
föreningsverksamhet både svårast och trå
kigast av allt i sin gärning. Dom har inte 
varit präster i Orsa! Där var det ofta något 
av fest att fara på syförening. I Bengtar- 
gården tror jag hela Slättbergs by var sam
lad ibland. Och det sjöng under kaffepan
nan på spisen, det sjöng i klaver et, och det 
sjöng ur glada strupar. Men så kunde också 
prosten konsten att ”läsa hårt” förstås. Den 
är rätt knepig: Man skall behändigt utbyta 
bokens namn mot mer kända sådana från 
socknen, man ”åker kälkbacke” med rösten 
långa stycken, och man sitter gravallvarlig 
och kall som en trottoarkant just som po
ängen kommer. Jag minns bara två, som 
kunnat konsten. Lustigt nog hette båda Berg
gren: Den ene Otto, den andra Ebba.

Men det blandades inte bara gott kaffe. 
Där var ofta en säregen, verkligt gripande 
blandning av humor och allvar, dessa stun
der. I Hansjö vandrade patriarken Bonander 
bland oss. Han gav mer än ofta ett stort 
stycke tungt allvar av evighetsvärde åt sam
mankomsten. Och sista gången han var med 
oss, gav han oss en fråga att besvara ”nästa 
gång” : ”Varför äro vi så rädda för Kris
tus?” ------------ Det blev ingen ”nästa gång” .
Då var han borta. Men jag tror mer än en 
av oss bevarar Bonanders fråga för att söka 
svaret, tills ------- ”nästa gång!”

Det vore ju oändligt mycket att berätta! 
Från finnmarken, från kyrkobrödrakåren, 
från scouternas friska gäng, från ungdoms- 
krets och gammelgård. Jag hinner blott ett 
besök som hastigast i den ståtliga byggnad, 
jag tre eller fyra dagar i veckan besökte: 
Orsa kommunala mellanskola.

Det gungade nog litet i knäna, första gång 
jag gick dit. Men jag får säga som gumman, 
som bytte tåg i Tillberga och fick hjälp av 
en främling: ”Var man kommer i livet, så 
möter man Gud och goa människor.” Jag 
fick hjälp av många. Men i synnerhet av 
tre: En hedersvaktmästare, en vän som kom 
att bedja för mig varje söndag i kyrkan, och 
s å ------------rektorn förstås.

Vaktmästarn lärde mig följande: ”Jag har 
varit kusk på Skultuna bruk. Och jag tror 
det är med skolbarn som med hästar: Bara 
vara vänlig och bestämd, bara!”

Min bedjande vän lärde mig att särskilt 
en psalm, som livet ut förbliver oupplösligt 
förknippad med Orsa:

”Jesus är min vän den bäste, 
vilkens like aldrig är.”

Och rektorn predikade flera gånger utan 
ord för mig. Bland annat en knakande kall 
vinterdag, då jag skulle haft ”utevakten” på 
skolgården. Jag upptäckte min försummelse 
först då ”rasten” led mot sitt slut. Ty där

på skolgården gick rektorn med pälsmössan 
över öronen, övertagande min vakt utan ett 
ord. Det är slikt man minns, när pendylen 
med silverklangen budar från Orsa.

”Vår Herre får allt ha särskilt fördrag 
med oss predikanter” , sade en gång en eku
menisk broder i en friförsamling i Orsa. Det 
är verkligen sant, som det är sagt. Och ald
rig skall jag glömma min malör en morgon
bön i Orsa kommunala mellanskola.

Jag hade kommit att en tid särskilt stanna 
inför ordspråksboken. Och jag tyckte mig 
visserligen finna tänkvärda ord just där. Så 
tänkvärda att jag för en morgonbön just valt 
ett ställe i sagda bibelbok. Sällan har jag 
väl menat så väl. Och misslyckats så skänd- 
ligt: Jag vaknade sagda morgon alldeles för 
sent och kom också alldeles försent till mor
gonbönen. Man stod och väntade på stora 
salen. Rektorn väntade. Vakthavande lärare 
väntade. Och skolans alla lärjungar väntade.

Då anländer jag, svettig och kippig, rusar 
fram och upp i katedern och begynner:

”Ja, sov ännu litet, slumra ännu litet, lägg 
ännu litet händerna i kors för att vila, så 
skall fattigdomen komma över dig och armo
det som en väpnad man” !!! (Ordspr. 24: 
33—34).

Och nu till sist återvänder jag till kyrkan. 
Det är väl ej så underligt för prästen?

Jag minns min sista dag i Orsa. Avskedets 
dag!

Om man någonsin känner sig hemlös, så är 
det en slik dag. Allt man äger och har av 
bohag och lösöre står där sammanpackat på 
en järnvägsvagn. Och det gamla kära hem
met, där pojkarna lekt och växt upp, där så 
många ljusa och goda minnen samlats, står 
gapande kallt och tomt. Det ropar tvärs ge
nom hela ens varelse: ”Jag är en gäst och 
främling” ------------

Och så alla trofasta händer, gamla och 
unga! Och alla blickar av vänlighet och tack 
och varmaste välgångsönskan!

Det är ett skälvande stycke domedag! Ty 
man känner allt som felats och brustit. Och 
man går ju sin väg bara en gång.

Min första dag i Orsa! Och min sista dag 
i Orsa! Däremellan ligga, likt höjder och da
lar i Orsanejden, dagar av ljus och dagar av 
mörker. Och jag minns min gröna dal. Och 
kanske faller småningom över den ”de pers
pektiv” , Orsa skoltidnings redaktör talade 
om, då han bad mig nedskriva dessa minnen.

Och allt fastare och klarare samlar sig des
sa perspektiv till ett stort och varmt TACK.

Och silverklangen från minnesklockan sti
ger famnande och samlande till Orsas och 
alla församlingars Herre:

”Tack min Gud för vad som varit, 
tack för allt vad Du beskär.
Tack för tiderna som farit, 
tack för stund som inne är.
Tack för varma ljusa vårar, 
tack för mörk och kulen höst.
Tack för ren förglömda tårar, 
tack för friden i mitt bröst.”

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

Orsa, Tel. 232
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Skogvaktare PER Eriksson berättar.

EN LOMJAKT PÅ SKÄFTEN
Vi låg uppe på Orsa besparingsskog och 

stamräknade utstämplingar. Försäljnings- 
posterna var stora — 20,000—30,000 i varje 
— och vi fick fira både en och två söndagar 
i drivningskoj an, medan en post räknades. 
En flottig kortlek eller en gammal tidning 
voro de enda förströelser, som stodo till buds 
under helgdagarna.

Så kommo vi en gång till Skålbygget och 
togo vårt högkvarter i en gammal koja vid 
sjön Skäften, varigenom vi blevo närmaste 
grannar med f. d. flottningsförman Englund 
från Ekshärad, han som kunde berätta om 
”hocket ohärrans vackert å rejält speleverk” 
de hade i kyrkan i hans födelsesocken. Eng
lund var nu pensionerad och skötte sitt lilla 
jordbruk där uppe i finnmarken. Räknare
laget vid Skäften brukade köpa mjölk i Skål- 
bygget för att få någon omväxling i den an
nars mer än nyttigt enformiga dieten.

Nu var det söndag. Skogvaktare Alm skul
le dagen till ära och laget till hugnad själv 
gå och hämta mjölken. Hans kollega Pet
tersson gjorde honom sällskap. När de kom 
fram till Skålbygget, stod Englund på ved
backen och betraktade med vemod i blicken 
en gammal uppstoppad lom, som låg slängd 
bland spånorna. Lommen hade i många år 
prytt chiffonjén i Englunds ”finrum”. Nu 
var den så illa åtgången av mal och av ti
dens tand, att den måste kastas bort för att 
ej ge anledning till tvivelaktiga uppskatt
ningar av innehavarens skönhetssinne.

”Se, goddag, Englund”, sa Pettersson, ”har 
du varit ute och jagat lom på söndagsmor- 
ron?”

”Nej! jag börjar bli för gammal att han
tera bössan numera, men för femton år se
dan sköt jag den här fågeln, då jag var på 
en fisketur. Sedan var det en strömbyggare, 
som konserverade och stoppade upp den, så 
den är ett minne från den tid, då det fanns 
både fågel och fisk häromkring.”

”Skulle du, Englund, vilja skänka oss den 
där fågeln?” frågade Pettersson. ”Kanske vi 
skulle försöka sjösätta honom en gång till, 
fastän hans yttre synes något derangerat.”

Englund biföll utan vidare framställningen. 
Kunde lommen så där mot slutet av sin till
varo användas till något nyttigt, så för all 
del, det mötte inga hinder.

Mjölken var snart expedierad, och återfär
den till kojan anträddes. Alm bar mjölkflas
kan och Pettersson lommen.

”Om vi som ett litet 'mellanstick’ skulle 
ordna till en liten trevlig lomjakt för våra

Ingen marknad
utan ett besök i

\y a  Järnhandeln

gubbar i kojan,” föreslog Pettersson. ”Du 
Alm har ju dubbelbössan med dig.”

Vinden var västlig, och om ”viltet” sjöla- 
des på en liksom för ändamålet skapad udde, 
skulle det av den svaga vinden föras mot 
sjöstranden vid kojan.

Beslut och handling äro — eller böra va
ra — ett hos skogskarlar.

Pettersson hade passat på att förse sig med 
ett ordentligt snöre vid Skålbygget. Med 
detta fastsattes en lagom stor sten under 
Jommens buksida. Och efter femton års 
inomhusvistelse gungade snart lommen än en 
gång fram över sjön med kurs på kojstran
den.

”Nu, Alm, måste vi gå försiktigt till väga,” 
menade Pettersson. ”När vi hunnit hem till 
kojan och lämnat mjölken, får du lov att 
göra dig ärende ut i skogen, så att någon av 
de andra blir tvungen att skjuta med din 
bössa.”

I kojan voro de hemmavarande fortfaran
de sysselsatta med att blanda och ge i en 
synnerligen högstämd svängknack. Efter en 
stund försvann Alm. Pettersson tog sin 
handduk och tvål och gick ned mot sjön för 
att fullgöra en del eftersatta toalettbestyr, 
vilket inte väckte det ringaste uppseende, då 
”överheten” var att vänta på måndagen. Det 
dröjde dock ej många minuter förrän P. 
litet lagom nytvättad kom tillbaka och lugnt 
meddelade koj laget, att nu fanns det tillfälle 
till lomskytte på Skäften.

”Han ligger så vackert på den här si’a 
sjön å kommer snart i håll från lannkanten. 
Dä skulle gå fint å ta in småbuskarna här 
strax ve koja å gå rakt på’n.” Pettersson 
gnodde sig i håret med handduken och pe
kade med tummen över axeln ned mot Skäf
ten.

”Alm med bössan!” ropade någon.
”Ja, han har visst gått uppåt skogen en 

sväng,” sa Pettersson.
Den med det hetaste jägarblodet grep bös

----  ■

Ur på avbetalning

De bästa märkesuren 
erhållas även på för
månlig avbetlalningt 
Hämta vår katalog, i

Orsa, Telefon 90

san, högg en näve patroner och så bar det 
i väg med hela raden genom buskarna med 
P. som sista man.

Mannen med bössan ålade som en panter 
igenom buskarna. Vid strandkanten stod lö
vet väggtätt mot vattnet. Vid slutet av 
buskaget skymtade vattenspegeln igenom. 
Och lommen — kors vad han var vacker — 
krängde förförisk därute i riktning snett mot 
land. Bössförarens hjärta bultade högt, där 
han klämde sig platt mot den fuktiga mos
san. Mellan ett par porskvistar stack skyt
ten ut den bruna gevärspipan, och kinden 
smög sig nästan omedvetet intill kolven. Den 
Berthold Schwarzska blandningens knallef
fekt studsade mot skogskanterna runtom
kring, haglen fräste i vattnet och ett eggan
de rökmoln drog bakåt kring de vapenlösa 
jägarna. Men — lommens huvud sjönk inte. 
En smäll till. Fågelns hållning var lika obe
svärad. Två hagelsvärmar till!!??! Oberörd 
gungade lommen vidare i sin gamla bana.

”Du kan visst inte hålla i bössan,” viskade 
Karlsson med djup åtrå efter skjutjärnet. 
”Ge mej doningen ska du få se på annat!”

”Ja, men jag har inga mer skott. Spring 
hem efter, du. Dä va alldeles för långt håll”, 
viskade den som sköt.

Karlsson satte i väg snabbt och ljudlöst 
som en tanke och var på några ögonblick i 
fyrfotaställning tillbaka, låg dikt invid skyt
ten nummer ett, tog geväret, lade skjutstöd 
på en bomslana och så brakade det löst på 
nytt. Det lät som om ett välbesatt skytte
gille tränat för fältskyttetävlan. Nu voro 
skotten slut.

Lommen seglade med oförändrad kurs, 
höghalsad och åtråvärd som förut allt när
mare land, där jägarna nu började ana nå
got övernaturligt i samband med det seg
livade kräket ute på sjön. Det hela syntes 
underligt. Alla hade de någon gång hajat 
till vid lommars hemska skrik, som lät som 
klagorop från barn i livsfara, och de hade 
sett lommar ute på ensliga skogstjärnar, vil
kas vatten var så svart som beck och ur vars 
trolska djup så mycket stoff hämtats till saga 
och sägen. Nu var det inte svårt att förstå 
sammanhanget! ”Hin Håle” var det, som 
tänkte göra visit hos räknarlaget vid Skäf
ten. ”Knack” och ”tjugoett” var nog inte av 
den riktiga sortens söndagsuppbyggelse. Nu 
visste ”Svavelsjöpetter” var han hade sina 
gossar. Den här söndagen hade det nog fö
rekommit ovanligt mycket svärord bland

Forts, å sid. 13.
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Största sortering hos

AB. Orsa Skomagasin
Orsa Tel. 37
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ORSA SKOLTIDNING

Åter har skolan börjat. Och både lärare 
och barn känner sig säkert glada över att 
de åter har fått börja ett läsår under 
lugna förhållanden i vårt land, medan 
krigets makter härjar i nästan alla Euro
pas länder.

Med skolarbetet följer också läxor och 
hemuppgifter av olika slag. Med den 
skoltid och de kurser vi nu har i våra 
skolor är detta något ofrånkomligt.

Allt efter barnens läggning och anlag 
sköter de sina hemuppgifter mycket olika. 
Och det skulle många gånger vara bar
nen till nytta och skolan till hjälp, om 
föräldrarna ville se till, att hemuppgifter - 
na .får sin tid. Jag menar inte, att de ska 
offra lång tid på det dagligen. Men de 
bör någon gång emellanåt söka intresse
ra sig för barnens uppgifter, de kan då 
och då ta reda på, vad barnen har i läx
uppgift samt förvissa sig om, att barnen 
varje dag använder en viss tid för sina 
läxor.

Några barn kanske inte alls gör något 
hemarbete utan struntar i både hemräk
ningen, historieläxan och rättskrivnings-  
stycket. Hemma förklarar de helt enkelt, 
att de inte har någon läxa, om de nu har 
föräldrar, som frågar om en sådan sak. 
Och i skolan kommer de med undanflyk
ter: ena gången har de läst läxan 15 
gånger men absolut inte kunnat lära sig, 
andra gången har de glömt boken i sko
lan och nästa gång visste de inte uppgif
ten. Sådana barn finns nu inte många, 
men de finns. Jag har blivit tillfrågad av 
ansvarskännande föräldrar, varför jag 
inte gav mera hemläxor. De hade sällan 
sett sina barn arbeta med någon hemupp
gift. Då jag upplyste, att jag skulle bli 
mycket glad, om deras barn i någon mån 
ville försöka klara av de uppgifter de ha
de varje veckodag (utom till måndag, som 
ju  är läxfri), blev förvåningen stor. Bar
nen brukade alltid säga, då de av föräld
rarna blev påminta om läxläsningen: ” Vi 
har ingen läxa” .

Det finns också några barn, som sköta 
sina hemuppgifter mönstergillt. Har de 
haft ett skrivstycke, kan man vara säker 
på, att där finns inga slarvfel. Och de 
ger sig inte, förrän de kan geografi- eller 
historieläxan riktigt säkert. Dessa barn 
är heller inte många, men alltid finns det 
några i varje klass.

Det stora flertalet läser nog sina läxor 
så pass, att de med lugnt samvete kan 
säga, att de läst dem, men något där
utöver är det ofta inte. En lärare blir 
många gånger förvånad, hur litet ansvar 
vår tids ungdom känner inför en uppgift, 
som verkligen kräver litet arbete. Detta 
gäller inte bara folkskolan utan även 
kommunala mellanskolans åldersstadium. 
Det ska gå av sig självt, annars ger man 
upp; man skummar htet på ytan men 
tränger inte på djupet (ibland kan detta 
gå till så, att man lär sig överskriften på 
stycket men inte m er). Det blir nånting 
löst, dimmigt, oredigt, där man borde 
kunna ge klara besked och redovisa b e 
stämda kunskaper. Den, som fått lära sig 
katekesens många stycken utantill med 
alla bibelspråk, blir litet förvånad, då av 
en skolklass på 20 barn endast 4 haft

Stora syster granskar arbetet.

energi nog att lära sig två rader utantill 
i naturläran, då dessa rader var den enda 
läxa de hade i ämnet (det gällde defini
tion av specifik vikt), då begreppen för
klarats i skolan, raderna understrukits 
och det tydligt sagts ifrån, att alla skulle 
kunna dem utantill. Men sådant kan en 
lärare få uppleva.

Då finns det bara en orsak: barnen ha 
inte gett sig tid att läsa sin läxa, i varje 
fall inte tillräckligt. Och det är just på 
den punkten föräldrarna ha en uppgift 
och ett ansvar.

Stundom har från föräldrahåll fram
hållits, att ” det är barnens sak att tänka 
på läxorna. Vill de inte göra det, får de 
själva ta följderna i form  av lägre betyg 
eller event. kvarsittning. Barn måste lära

M onica har skrivläxa.

sig ta ansvar. Och förresten ska lärarna 
också ha nånting att göra.”

—  Visst ska barn lära sig ta ansvar. 
Annars blir de aldrig nånting. Men måste 
vi ändå inte komma ihåg, att det är 
b a r n v i ha att göra med? Inser de inte 
sitt eget bästa, så kan vi inte därför låta 
dem ta vilka följder som helst. Om din 
pojke leker med en laddad pistol, säger 
du inte: ” Den där pjäsen är farlig. Men 
du får gärna ha den, bara du själv tar 
ansvaret för följderna.” Du tar helt en
kelt ifrån pojken den farliga leksaken. 
Gör du inte det, är det du själv, som är 
ansvarslös.

Och så var det lärarnas arbete. Menar 
då vederbörande, att barnen skulle läsa 
läxorna på lektionstimmarna? Detta är 
ju  dock alldeles omöjligt. Den tid, som 
disponeras i skolan, räcker ej för att in
prägla stoffet så grundligt, som måste ske. 
Det återstår då att låta barnen gå till
baka till skolan på eftermiddagarna och 
läsa läxorna under lärarens överinseende. 
V ill några ha det så, skall jag gärna ställa 
mig till förfogande under en försökspe
riod.

Det finns också i enstaka fall föräldrar, 
som själva göra hemarbetet i stället för 
barnen. Det brukar oftast gälla skriv- 
och räkneuppgifter. De borde förstå, att 
de inte hjälpa utan stjälpa barnen med 
ett sådant förfarande.

V id genomgången i skolan kan det ju 
hända, att barnet haft tankarna på annat 
håll eller att det trots allvarliga försök 
att följa med ändå inte förstått. Om bar
net sedan t. ex. inte kan räkna ett hem
tal, så är det bara bra, om far eller mor 
kan förklara och reda ut begreppen.

Men om nu någon av föräldrarna bara 
tar och räknar ut talet —  som naturligt
vis är lättast att göra —  och låter barnet 
skriva av det i sitt räknehäfte, som ibland 
kan hända, vad blir följden? Då barnet 
kommer till skolan med riktigt svar och 
riktig uppställning, tror förstås läraren, 

Forts, å sid. 14.

CUatm,a., ytaktiÅa B  J\. R N  SC SL A  0  E  R 1/U d ni d entai n&n wid nu,

Overalls, Jackor, Regnkappor, Sydvästar elÅ nä c//itc, iä tinX/e 430.
Höstnyheter i hattar och mössor.
Vantar, Strumpor.

Firma Barnkläder, Orsa, tel. 219 (Elsa Bengtsson) Orsa Lasfbilcenlral
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.ORSA SKOLTIDNING

F R Å N  S K O L B Ä N K E N
Skolresa till Mora.

En dag för ett par veckor sedan skulle 
vår skolklass fara till Mora. Vi åkte på 
en rälsbuss, som gick vid halv-niotiden på 
morgonen. Solen sken, och vädret var 
strålande vackert den dagen. När vi kom 
dit, fick vi åka på en landsvägsbuss, som 
gick förbi Utmeland och sedan till Malung. 
Vid Utmeland steg vi av, och sedan gick 
vi bort till Vasamonumentet. När vi kom 
in i monumentet, såg vi bl. a. en stor tavla, 
som visade, hur Tomt Mats’ hustru M ar
git välte ett bryggkar över luckan till 
källaren, som Gustav Vasa var nere i i 
två dagar. Den tavlan var det något un
derligt Jjied. När man tittade på Tomt 
Margits fotter, var det som om de följde 
med, när man gick.

Sedan när vi hade sett på den tavlan, 
fick vi gå ner i källaren. I den var det 
mycket mörkt. Teglet, som den var gjord 
av, var från 1400-talet.

Därpå gick vi bort till folkhögskolan. 
Den var ett internat, så att eleverna fingo 
bo där och ha det riktigt bra. När vi kom- 
mo in dit, var det alldeles fullt med tavlor, 
som hängde på väggarna. Bl. a. var det 
många tavlor av Åke Johansson. Prins

Det är roligt att se sitt eget namn i 
tidningen, eller hur? Det är roligt för 
far och mor och kamraterna att se Ditt 
namn i tidningen. Var därför ivrig med 
att göra Dina uppsatser och teckningur 
så trevliga, att vi helt enkelt inte kan 
låta bli att ta in dem i Orsa Skoltidning. 
Du är alltid välkommen med goda bi
drag! Nästa nummer blir ett julnum
mer. I  början av november bör du börja 
med bidragen.

Ett arm bandsur att lita på

Omega Suverän
Se det hos Urmakare

Gust. Helgeson
Tel. 399 Orsa

Eugen hade målat en skånsk kyrka, som 
stod mitt ibland gröna träd. Den tavlan 
var mycket vacker.

Därefter gick vi bort till Helmers kon
ditori och festade opp all den goda ma
ten, som vi hade med oss. Det var myc
ket skönt att få  vila sig en stund och få 
sitta i de fina fåtöljerna och njuta. När 
vi hade ätit oss riktigt mätta, fick vi gå 
bort till Zornmuséet och titta. Professor 
Gerda Boethius hade ordnat Zorns tavlor, 
som hon tyckte de passade. I första rum
met såg vi, hur Zorn hade ritat, när han 
var ung. Sedan såg vi, hur han hade må
lat med vattenfärg, bl. a. tavlorna Storm 
på sjön och Morakulla. Därefter hade han 
övergått till oljefärg, som han ju gjorde 
mästerligt, bl. a. tavlorna Osämja, mid
sommardans, julotta, självporträtt, gon
doler i Venedig, charkuterist, vallkulla och 
Gustav V i frack. Därefter gick vi opp på 
övre våningen, där Zorns samlingar var. 
Där såg vi gamla svärd, sköldar, pilspet
sar, armborst, yxor o. s. v. Sedan såg vi, 
hur Zorn hade bott i sin ateljé i Stock
holm.
Slutligen for vi hem.

Bengt Karlsson. Klass 5.

Vid apgården.
När vi var till Furuvik på skolresa, var vi 

och såg på alla djuren, men mest var vi hos 
aporna. Vi köpte gott och satt och matade 
dem med. Där fanns fyra stora babianer, 
och när de såg, att de mindre aporna fick 
gott, blev de elaka och jagade efter dem och 
skrek. Sen gav vi dem våra smörgåsar, och 
då slickade de av smöret och slängde iväg 
brödet. Sen gick vi till några andra apor, 
som hade små ungar, och när de hoppade, så 
höll ungarna sig fast under magen på mam
man sin. Så var det två små ungar, som 
lekte med varandra. De jagade varandra 
runt, runt och klättrade i taket och i trä
den och de hängde i trapetserna och gungade 
och flög. Dem tyckte jag var roligast att se. 
Bredvid dem var det ytterligare en sorts 
apor, som voro svarta och ganska stora. Gav 
man en utav dem en smörgås, så började de 
andra att slåss med den, som fick smörgåsen. 
Men vi gick snart tillbaka till de andra apor
na, som hade ungar, för de var roligast. På 
kvällen åkte vi till Gävle och låg där under 
natten, och sen nästa morgon för vi hem till 
Orsa igen.

Karin Sigås. Klass 6.

Barnens
Marknadsleksaker

finnes hos oss på forget 
och i affären.

Musik- SI Missionsbokhandeln

Välkomna till Hanssons
för att se det nya höstmvdet!

Vi ha nu fått in en fullständig sortering Damkappor o. Ulslrar 
med ett verkligt bro urval av vackra modeller.

I kostymer och överplagg, ulstrar och trenchcoats ha vi en verk
ligt förnämlig sortering i vara välkända, godo kvaliteter och mo
derna modeller.

Kvatité titt varje pris!

oasn
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Blåbärsplockning.
Jag och mamma har varit bort och plockat 

blåbär. Vi foro till Skav-åsen. Där fanns 
det mycket blåbär, vi fingo en och en halv 
korg med bär. När vi foro hem, såg jag en 
orm, som låg på vägen. Men när jag kom, 
så kröp han in i buskarna. När jag kom 
hem, rensade jag bärena. Så gjorde mamma 
sylt. Det blev så gott. Det blev åtta bur
kar. Nästa dag for Olle till Trullbo och fick 
en hel kunt.

Martin Svennar. Klass 3.

M j  jtUyt t i l l  Lästen, 7

Lät

Nya Damfriseringen
(Annie Malslofva)

ombesörja den.

OBS!  ENDAST Ä K T A  OLJOR.

Plättkalaset.

Hans var en pojke på sju år. En dag 
var han och grannens Per ute och lekte 
indianer. ” Ska vi inte röva något?”  tyck
te Per. ”Jo, naturligtvis, det gör ju  rik
tiga indianer” , sade Hans. Per frågade 
Hans, om han visste något ställe, där det 
fanns något att röva bort. ” Vänta, jag 
skall nog tänka ut ett ställe” , sade Hans. 
” Jo, nu vet ja g !”  utropade han. ” Vi smy
ger oss in i mammas kök. Där finns det 
litet av varje.”  Sagt och gjort. De gick 
till köksdörren, och Hans kikade in genom 
nyckelhålet. ” Det tycks inte vara någon 
inne” , sade han. Per öppnade-dörren, och 
de gick in. På bordet stod ett helt fat 
med de härligaste plättar. ” Vi tar dem!” 
skrek Hans förtjust. ” Ja, det gör v i!” 
sade Per. Med ens hördes steg i korri
doren. ” Mamma kommer!” viskade Hans, 
och de smet ut. Pojkarna sprang ned til! 
vedboden och började äta.

När modern kom in, blev hon mycket 
förvånad över att plättarna var borta. Hon 
vet i salen. Pigan kom och frågade, vad 
som stod på. ” Plättarna är borta” , sade 
Hans mamma. ” Det är väl er odygdiga 
telning, som varit framme igen” , sade pi
gan. ” Ja, kanske det” , utbrast modern. 
” Han finns nog i närheten” , sade pigan, 
” ty frun var ju  ute så liten stund.” ” Vi 
måste gå ut och leta efter honom, annars 
kanske han hinner äta upp alla plättarna” , 
sade modern. Hon och pigan gick ut. 
” Jag går till vedboden och Elsa till ga
raget.”

När pojkarna hörde steg utanför, sade 
Hans: ” Vi klättrar ut genom gluggen
oppe vid taket!” Pojkarna hann nätt och 
jämt igenom gluggen, förrän modern kom 
in. Plättarna hade de inte hunnit få med 
sig, så modern tog dem.

Men gluggen, som pojkarna hoppat ut 
genom, ledde till garaget. Pojkarna ham
nade i klorna på pigan, och de fick sitt 
välförtjänta straff.

Stig Christiansson. Klass 5.

En historia.
Det var en gång en pojke, som hette Kalle. 

Han och hans mor och far bodde långt inne 
i skogen. Kalle var mycket ute och klättrade 
i träden. Och en gång, när han satt på en 
gren, fick han se något så stort. Det var en 
älg, och när den stod bredvid trädet, hoppa
de han ned på den, och älgen sprang. Men 
sen vände älgen och sprang tillbaka. Kalle 
tog i sig i trädet. Sen klättrade han ner från 
trädet och sprang in till mor och far och ta
lade om äventyret för dem.

Gunnel Trygg. Klass 4.

M a r k n a d s b e s ö k a r e !
Reservera tid för Edra 

uppköp hos

J. Å B E R G S
S l a k t e r i a f f ä r

Herrkostymer 
Gosskostymer 
Trenchcoats 
Skidbyxor SI Jackor 
Sport- o. Skidmössor 
Tröjor o. Slipowers 
Vantar, Strumpor

Låga marknadspriser!

Kappor, Ulstrar 
Flickkappor fr. 7-12 år. 
Koftor, Västar 
Handskar, Vantar 
Handväskor, Scarves 
Kapptyger 
Klänningstyger 
Flaneller m. m.

God sortering!

Telefon 125, Orsa
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ORSA SKOLTIDNING

För långa höstkvällar blir

en god radio
den bästa underhållningen.

Stor sortering i alla 
prislägen och fabrikat.

ORSA
CYKEL- ^  BILTJÄNST

Telefon 156

En vådlig färd.
En dag skulle pappa, Gertrud och. jag till 

Vattnas för att hämta hö. När vi åkt ett 
stycke, upptäckte vi, att vi hade tappat hö
gaffeln. Pappa hoppade av trillan för att gå 
tillbaka och söka efter den. Efter en stund 
började Blända, så heter hästen, att titta 
bakåt. När hon såg att inte pappa var med, 
så började hon springa. ”Ptro!” ropade jag 
och drog i tömmarna. Men hon sprang ännu 
värre. Gertrud blev rädd och började skrika. 
Jag sade till henne att vara tyst, för hon 
skrämde hästen, när hon skrek. Slutligen 
lyckades jag lugna hästen vid början av en 
backe. ”Jag åker aldrig med den här hästen 
mer” , sade Gertrud, när pappa hann upp oss. 
”Det där var väl inte farligt” , sade pappa. 
Vi ska nog vänja henne av med att göra så”. 
Sedan fortsatte vi. När Blända skulle gå 
över ett dike, blev hon skrämd av en skata, 
som satt i en tall och skrattade. Hon tänkte 
hoppa över diket, men pappa höll så hårt i 
tömmarna, att det inte gick. Efter detta för
sökte hon inte att bråka mera under vägen.

Ulla Back. Klass 6.

Barnpiga.
Jag har varit barnpiga hela sommaren åt 

en liten flicka. Hon heter Ulla Kristina. Ett 
och ett halvt år är hon och en riktig bråk- 
stake. När hon skall sova, stoppar hon fing
rarna i mun. Hon måste också ha hår att 
hålla i, annars kan hon inte sova. Då jag 
skall ut och gå med henne, springer hon 
ut på vägen. När hon for hem till Stock
holm var jag glad, att jag slapp vara barn
piga längre. Jag skall fara och hälsa på 
henne under jullovet.

Gunhild Lif. Klass 3.

I sommar.
I sommar har jag gått i simkurs. De för

sta gångerna fick vi sitta i sanden och göra 
simtagen, men det tyckte jag inte om. Det 
fick vi göra en tid framåt. Sen fick vi flytta 
till Tuben. Först fick vi vara i lilla bassän
gen, där det var så grunt, att vi slog knäna 
i bottnen, så vi blödde, när vi kom upp. När 
vi kom i stora bassängen, var det mycket 
skojigare. En fredag tog jag järnmärket. 
Sen hade vi en avslutning för simeleverna. 
Då hade vi tävling, som det var 15 med i, och 
jag kom tvåa.

Monica Rosén. Klass 3.

ORSA-BROD
De i wa börti sågstugön.

De i wa börti såjön ö grusöd, fick i fi 
Benjoms-Jerka ö Karns Åndösa bört å fistja 
um kwelda. Wi wåm burti Djopstjånnå, fär 
Karns Åndös add jetjo dar. Öse for wi dit. 
Ö de wi addöm keme dit, sö to wi löst jetjo, 
fer o wa läst, ö se rodd wi löngt ajto tjånnön, 
ö se for wi em ö restöm fistjön, ö se kokäd 
Benj oms-Jerk ån avöss, ö Karns Åndos 
kokt perone, ö se åt wi. Se sömnöd i, ö de i 
waknöd i ring 10 tide upo kweldön, war ik 
ö Benjoms-Jerk ajk ö wess körpa. Ö de Ben- 
joms-Jerk odd west, sö skuld Karns-Åndös 
wessa. Ö bara ån odd west, sö lagd wi wöss.

Karl-Erik Vik. Klass 4.

När jag var till Trullbo.
En gång fick jag följa till en stor fäbovall, 

det var 3 mil dit. Där var det en bred å, 
som vi åkte över med hästen. Jag var där 
och metade fisk. Jag fick inget napp. Jag 
kastade ut reven igen, då fick jag en liten 
liten fisk. Det var roligt att följa med. Vi 
var kvar hela natten, och vi låg i en hölada.

Aulis Lammi. Klass 3.

( V k U  V| cy V i t  i /
. . . tillverkning av fåtöljer och soffor i tidsenliga modeller. 

. . . renovering och omstoppning av möbler, madrasser m. m. 

. . .di rekt  från tillverkaren köper Ni bäst och billigast.

GUN NAR OHLINS Tapetse ra rv e rk sta d
oLokal: Andra våningen i C. F. Carlssons Akdonsfabrik.
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ORSA SKOLTIDNING.

TECKNING: D å vi hittade 
ett fågelbo av 

Nils Svensson, 
klass 6.

Annas äventyr i skogen.
Anna kom gående vägen fram. Hon 

hade varit och hämtat mjölken åt mor. 
Just nu gick hon och klämde på den blanka 
enkronan, som hon fått på gården. De 
hade sagt, att hon var duktig, som gick 
den två kilometer långa vägen varenda 
dag och hämtade mjölken. Usch, nu var 
hon snart framme vid skogen! Anna måste 
erkänna, att hon var rädd att gå genom 
skogen. Det gick ju  så många berättelser 
om att det fortfarande fanns småfolk kvar 
i skogen. Plötsligt hoppade hon till. Hon 
tyckte precis, att hon hörde ett knäpp nå
gonstans i skogen. Men vad var detta? 
Nu knakade och brakade det som om hela 
himlen skulle ramla ner, och hon hörde en 
späd röst som ropade: ” Skynda dig, Anna, 
göm dig fort, innan bergagubben får tag 
i dig!”  Anna blev så förskräckt, att hon 
inte visste, vad hon skulle göra, men i 
sista minuten gömde hon sig bakom en 
kullfallen tall. Nu kom ett stort troll med 
smycken på händer och fotter. Anna för
stod, att det var bergagubben. Han klev 
förbi med väldiga steg, och var han kom 
åt, drog han med sig ett träd.

Nu hade bergagubben gått förbi, och det

var åter tryggt i skogen. Anna skulle 
just till att resa sig, då en liten älva med 
krona på huvudet kom fram till henne. 
” Vem är du?”  frågade Anna. ” Jag är 
älvornas drottning” , svarade den lilla va
relsen. Anna fick nu veta, att berga
gubben hade tagit en av älvorna till fånga, 
och nu ville älvdrottningen, att Anna skulle 
hjälpa älvan ut ur sitt fängelse. Anna 
gick bort mot den stora bergväggen. Hon 
öppnade den tunga porten och gick in. 
Usch, vad här var kusligt! Plötsligt fick 
hon ögonen på en liten kista. Hon gick 
fram och försökte öppna den, men den var

Kvalifetsradio
av märkena

Telefunken och Marconiphone 
Radioreparationer

Hans Peterson, Orsa
Telefon 242

Mofa berättör.
Jen göng dö mofa wa bort ö ögg rese bört 

i budä, ad an tänt braso ö skuld läggse ö 
söva. Då an add söve jett tag, kåm jen 
tömtkall ö frågöd: ”A  du nö warmt watten, 
Järk?” Dö an såg nido gov, warä jaldn där, 
ö an kringöd si slättja.

Leif Källbäck. Klass 5.

En spökhistoria.

En kväll satt vi hemma och berättade 
spökhistorier, och då berättade en av oss så. 
Det var en gång i en by ett spöke, som var 
alldeles vitt, och som gick omkring i byn. 
Alla var rädda för det, och ingen vågade se 
efter, vad det var. Men så tog en karl mod 
till sig och gick ut på natten och gömde sig 
bakom en vägg. Strax därefter kom spöket. 
Karin gick då fram till spöket och tog i det. 
Han fann då, att det var en gammal käring, 
som gick och knyckte ved.

Sigvard Lundberg. Klass 6.

låst. Nu hörde hon ett underligt pip in
ifrån kistan. Det måste vara älvan, tänk
te hon. Hon tittade sig omkring och fick 
se en nyckel, som hängde på väggen. Anna 
tog nyckeln och satte den i kistans lås. 
Den passade precis. När Anna lyfte på 
locket till kistan, fann hon den stackars 
älvan. Nu blev det ett jubel bland älvor
na. De skyndade alla i väg därifrån, och 
Anna följde efter. Så småningom kommo 
de till en glänta i skogen. Där stannade 
de, och älvdrottningen kom fram till Anna. 
Hon tackade henne, för att hon hade hjälpt 
dem, och så gav hon Anna en liten vissel
pipa av silver. Anna blev naturligtvis 
glad, tackade älvdrottningen och skulle 
just till att gå, då hon kom i håg en sak. 
Hon gick tillbaka till älvdrottningen och 
och frågade, hur hon skulle använda vis
selpipan. ” Om du någon gång behöver vår 
hjälp, så ska du bara blåsa i visselpipan, 
och vi skall komma och hjälpa dig” , sva
rade älvdrottningen. Anna tackade än en 
gång, och så begav hon sig på hemväg. Nu 
hade hon då verkligen varit med på ett 
riktigt äventyr. Gittan Persson, klass 5,

LLLLen,\s vcie
är endast det bästa gott nog. Vi erbjuda Eder en god sortering

Babyborsiar
Babybyxor
Bäddunderlägg
Nattkärl
Selar

Stolar
Vadd m. m. 
Barnsalva 
Barnpuder 
Barntvål

Broschyren
”Barnet”
utlämnas
kostnadsfritt.

— Sti l les  BABY-SET b a b y p la g g  -

O rsa Färghandel, tel. 340
— Y. F E R N E M A N -

B A R N V Å G A R  
V Ä R M E  LAAVPOR  
S O LL J U S L A M P O R

uthyras och säljes.
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.ORSA SKOLTIDNING

Vid det samkväm, som hölls på Excelsiorsalen i Väs
terås efter Siljanskörens konsert den 8 sept., deltog f. d. 
orsabon Jämt Hans Jonsson, numera bosatt i Hedensberg, 
ett par mil norr om stiftsstaden. Klädd i sin orsadräkt 
sjöng han en ”hemlandssång”, som han själv diktat och 
även satt melodien till.

Här följer först dikten på orsamål, och för de många 
”utsocknes” läsarna är det väl bäst att ta med verserna 
på svenska också.

Um än wi bim twingader iåiå 
iio ema ö putå iäi bre, 
wi kännom wai järta will wåra, 
wi witum, war ema a we.

Wi livum åv dirbaro minne, 
wi sömnum åv Embigdens söng. 
wi willum, dö tidi i inne, 
elst wajla jån emo jen göng.

Om än vi bli tvingade tara 
från hemmet att sträva för bröd, 
vi känna var hjärtat vill vara: 
i barndomens hem till vår död.

Vä leva på dyrbara minnen,
vi somna vid hembygdens sång.
vi vilja, då tiden är inne,
vid hemkyrkan vila en gång. ,

JÄMT-HANS JONSSON.

/ )  É F L  « - - - - - - - - - — ^ — F - - - - 7“ - - - fL _r  \ru .r  ¥ r r  c _ _ ^  /  j _ _ _ _ _ i  / _ _ j _ _ _ c j l  _ _ «_ _ _ _
e T

Um än wi bim lynnena dar /&-

j, lo
'rä jr  o c- ma. o jm -täjär br@., Jfä

> r  t
kinnumtfar järta. yriU trä- rä, wi

(T.

- f r

vxiitivi war ema. a iTi

E n  l o m j a k t  .  .  ._________ Forts, fr. sid. 7.

männen kring kortleken, och nu var deras 
åkallan hörd över hövan. Nej, kortleken 
skulle då användas vid första fläskstekning, 
om den ens dugde till det. Det kunde kan
ske osa svavel om kolbullarna då. Och nästa 
söndag skulle då säkert gå i postillans tecken.

Karlsson stack handen i byxfickan. Där 
låg spelvinsten, syndapengar, heta så det 
glödde i fickfodret. Han skulle då lämna 
tillbaka vart enda ”dift” bara de kom in i 
kojan igen.

Liksom lockad av skottlossningen kom Alm 
springande. Han visste ingenting om den 
dystra domedagsstämning, som gripit män
nen, och han öste nu ur sig otidigheter med 
en fart och i mängd, som det otillåtna böss- 
lånet och de förbrukade patronerna knappast 
kunde anses värda, och på ett språk så späc
kat med kända vardagstoner, att det strax 
återkallade jägarbröderna till verkligheten 
igen. Deras självransakan och omvändelse
beslut följde det lätta vinddraget från jakt
platsen, for över koj taket och spriddes utan 
minsta verkan bland tallar och granar i vida 
Orsaskogar.

”Nog ska du få rätt för skottena utan att 
behöva va så vidlyftig i mun,” menade Karls

H a n s  P e t e r s o n s
B I L S K O L A

Tel. 242, Orsa

atau j m  cjet tejuitat

son, som gjort av med mesta ammunitionen. 
”Men hur är det fatt? Lommen har inte en 
hel skinnbit på kroppen, dä vet ja, för fjära 
rök åv’en ve vart enda skott, å ändå sim
mar han som han vore nyfödd.”

Skott kan vara utan verkan på lommar, 
det händer, men det språk som fördes vid 
sjökanten borde ha fått till omedelbar följd, 
att ett vanligt djur av arten ifråga ögon
blickligen dykt i djupet och helst bitit sig 
fast i bottnen. Häri låg det underliga.

”Jaha!” sa Johannes från Mora, han som 
sköt först, ”ni kan bläcka allt timmer i Or- 
saskogen på att fågelkräket har minst åtta 
dussin hagel i kroppen. Men, ser ni gubbar, 
när ja gav’en dä första tjoge mä mitt första 
skott, så fick han kramp i halsen, den fulin
gen, och sen va’n inte kropp te å dyka.” 

”Vi springer efter ekan” , rådde en, och 
vips blixtrade ett par klack järn mot skyn 
och försvann.

Med vattnet forsande om stäven på ekan 
kom roddaren och ”sög” ett kraftigt tag om 
det omåttligt skottsäkra vilddjurets ståltråds- 
upphållna hals och lyfte upp jaktbytet. Ste
nen och en lång tafs överflödigt snöre talade 
tydligare än alla utläggningar.

Och den stenen var det säkra vittnesbör
det mot Alm och Pettersson, vilka på grund 
av de högeligen försvårande omständigheter
na blevo utsatta för en munväderscyklon av 
dittills oanad intensitet.

”Såna rackare!” sa Karlsson till slut. ”För 
bösslånet och patronerna får ni allt hjälpas 
åt å ta småmört ur Skäften.”

Alla skrattade, och om det är sant, att ett

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 !

gott skratt förlänger livet, så var hagelskot- 
ten ingalunda bortkastade.

Lommen fick följa med upp till ”corps-de- 
logiet”, där den kastades bakom väggen. Vir- 
kesposten blev så småningom färdigräknad 
och minnet av lomjakten bleknade.

Laget skulle sedan flytta tre kvarts mil 
norrut för att där fullgöra ett nytt arbete av 
samma slag. Alm hade någon av de sista da
garna passat på att förflytta den nu så gott 
som förgätna lommen från platsen bakom 
väggen till en undangömd vrå under kojbrit
sen.

Halvar hade först blivit färdig med stuv
ningen av ryggsäcken och gick ut ett slag, 
tills de andra skulle bli klara.

”Se till att Halvar inte kommer in på 
en stund, medan jag gör en liten påspädning 
i hans ryggsäck,” bad Alm. ”Håll sedan 
munnen på er, gubbar” . Ålm var som skapad 
för hastiga ändringar i redan utförd pack
ning, varför lommen snart befanns liggande 
under Halvars filt.

Så stormade räknar laget ut ur kojan, Hal
var kastade säcken på ryggen med fart och 
Alm låste dörren.

Efter en promenad på tre fjärdingsväg ge
nom obanad vildmarksterräng och med tung 
packning på ryggen blev det sedan allmän

Höstens rikhaltiga sortering i

ALBUM
finner Ni hos

TEGMANS
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ORSA SKOLTIDNING

uppackning vid framkosten. Men när Halvar 
tagit upp filten, låg den illa medfarna lom- 
men med huvudet vemodigt snelagt mellan 
snörningsvecken i ryggsäcken. Den min Hal
var antog vid åsynen av det oväntade fyndet 
och de kraftuttryck, som fälldes, försatte 
sällskapet i en munterhet av det ohejdade 
slaget, och lommen hade så när hamnat i 
den flammande brasan. Pettersson avstyrde i 
sista momangen det tilltänkta brännoffret 
med den motiveringen, att oset skulle för
pesta hela kojan. Lommen slängdes i stället 
i en buske utanför kojan. Halvar var trum
pen i flera dagar, och alla hans försök att 
avslöja spektaklets upphovsman blev utan 
resultat, ty samtliga skyllde på varandra.

Arbetet blev i sinom tid färdigt även för 
denna utstämpling, och hemfärden kunde 
anträdas. Till närmaste järnvägsstation var 
det fyra mil, så vi måste gå ned till Skål
bygget och övernatta där.

Halvar var nu ytterst försiktig. Han pac
kade sin ryggsäck, hängde den strax på ryg
gen och gav vid avfärden lommen en både 
bitter och triumferande blick, där den låg 
under busken i allas åsyn.

När alla knogat förbi, tog Pettersson — 
som placerat sig sist i raden — upp resterna 
av Englunds gamla lom och lade dem i sin 
egen påse.

I Skålbygget fick Halvar, som var äldst, he
dersplatsen — logiets enda säng, och då han 
nu kunde känna sig trygg för lommen, som
nade han strax. De övriga skulle ligga på 
golvet, och medan det bökades och breddes 
med halmen till den stora syskonbädden, 
passade Pettersson på att överflytta den 
gamla sjöfågeln från sin egen påse till bott
nen på Halvars säck.

I arla morgonstunden var det knappt om 
tiden, och avfärden blev litet brådskande. 
Halvar knogade gladeligt i väg med sin bör
da utan att ana ”liket i lasten” . Sista momen
tet i lommens odyssé innefattar en järnvägs
resa Furudal—Orsa.

Den definitiva upplösningen av denna hi
storia förblev den Halvarska familjens ”inre 
angelägenhet”, men nästa gång räknarlaget 
startade en ny taxeringsturné, kunde Pet
tersson inte låta bli att fråga vännen Halvar 
om han även nu hade en konserverad stor- 
lom som reskamrat. Halvar svarade något 
mycket fult.

Gardiner och Möbeltyger
i vackert urval.

CARL A. PETTERSSON
O R S A

Småprat.
I Stockholm

har man i år haft en kampanj för att lära 
folk att inte skräpa ner omkring sig. Det 
skulle behövas lite varstans. Titta omkring 
en kiosk! Titta utanför en affär! Se hur 
folk, när de köpt en godsak, riva av papperet 
och slänger det ifrån sig utan vidare var 
som helst! Ibland sitter en papperskorg all
deles intill. Men den ser man inte. — I 
Tingshusparkens östra del står det två soffor 
alldeles intill varandra med en papperskorg 
emellan. Men hur brukar det inte se ut 
omkring de sofforna? Apelsinskal, sönderri
vet papper, cigarrettaskar m. m. i massor. 
Och korgen tom.

Är det rena tanklösheten? Eller fattas 
varje tillstymmelse till skönhetssinne? Nog 
fattas nånting i utvecklingen. Att de ned
skräpande skulle tänka ett uns på att någon 
måste plocka upp efter dem är väl för myc
ket begärt. Ofta är det väl ungdomar, som 
inte är riktigt torra bakom öronen och inte 
vet, hur man ska uppföra sig, kanske därför 
att de hemma har fått göra hur som helst. 
En del av dessa ungdomar menar nog också, 
att det ligger nånting duktigt i attf vara så 
där nonchalant. De vill inför kamraterna 
visa, att de inte behöver ta nån hänsyn, att 
de växt i från föräldrars och lärares för
bud. Denna inställning hör ju till över
gångsåldern och växer i de flesta fall snart 
bort. De kommer i regel förr eller senare till 
insikt om, att det där nonchalanta, som de 
trodde vara tecken på ”världsvana” , i stället 
bara bevisade, att de saknade världsvana och 
umgängesvana. En fin människa är alltid en 
hänsynsfull människa.

Men ibland kan man även få se gamla — 
och man ville gärna tro förståndiga — män
niskor handla lika dumt och skräpa ner lika 
friskt omkring sig som de halvvuxna ung
domarna.

Tänk om alla dessa skräpande människor 
kunde komma underfund med att det går 
lika bra att leva, även om man inte gör en 
sophög omkring sig, var man går eller sitter. 
Bort med sophögarna omkring sofforna i par
kerna! Bort med skräpet på gatorna! Måtte 
sophögsmänniskorna snart nås av kultur och 
civilisation! Måtte de snart få ögonen öppna 
för papperskorgarna! Och finns det inte en 
papperskorg till hands, håll då papperet i 
handen så länge eller stoppa det i fickan, 
tills en korg uppenbarar sig!

Nu är det möjligt
att en viss skolstyrelseledamot kommer och 
påstår, att det är lärarna, som i skolan lärt

Skolbarnens . . .  Forts. fr. sid. 8.

att allt är gott och väl. Barnen kan ju, 
och då kan han gå vidare. Men efter 
några veckor kommer katastrofen. Det 
finns nånting, som heter provräkning. Då 
kan inte far och mor sitta bredvid sin 
pojke eller flicka och hjälpa dem att lura 
läraren längre. Jag hade en gång en p o j
ke, som alltid räknade alla hemtal rätt. 
Första provräkningen klarade han nätt 
och jämt till ett B, vilket jag tyckte var 
litet märkvärdigt, men det kunde ju  vara 
en tillfällighet. Först vid andra provet 
kom skrällen: han kunde inte räkna ett 
enda tal rätt. Tydligen hade föräldrarna 
och inte pojken räknat hemtalen, och det 
måste han nu också erkänna.

Hade nu pojken själv försökt med hem
talen men trots föräldrarnas ”utrednings- 
hjälp” ej kunnat räkna dem, skulle lära
ren genast ha vetat om bristen och kun
nat avhjälpa den.

Slutligen ett par ord om tiden för hem
uppgifterna.

Det är inte förståndigt att tvinga bar
nen ta itu med läxorna strax efter hem
komsten från skolan. Låt dem då vila sig 
ett tag! Låt dem leka eller syssla med 
kroppsarbete (vedbärning e. d.), som de 
bruka hjälpa till med! —  Det är heller 
inte klokt att spara läxläsningen till strax 
före sängdags. Det går naturligtvis sämre 
att inprägla en sak eller lösa en uppgift, 
om man är trött.

V ill du, att ditt barn skall utvecklas på 
bästa sätt, se då också till, att det får till
räcklig sömn. Om det skall hinna sova 
de behövliga 10 timmarna, bör det vara 
i säng klockan 9. Skolans ordningsstadga 
förbjuder också barn att vistas ute efter 
den tiden. Och i många socknar i vårt 
land ha formliga överenskommelser träf
fats mellan föräldrar, skolstyrelser och 
lärare om att hjälpas åt att upprätthålla 
denna bestämmelse. På vissa ställen är 
tidpunkten t. o. m. fastställd till k loc
kan 8.

Lärare och föräldrar ha samma in
tresse: att barnen måtte utvecklas till 
friska och duktiga människor. Låt oss 
samarbeta! Hjalmar Hedman.
Så gick det, när svordomslasten påtalades 
för något år sedan. Det var resultatet av lä
rarnas fostran, sa han. Ja, det är synd om 
barnen! Och tänk föräldrarna, som så bemö
dar sig att fostra sina barn till antisvärjare 
och antinedskräpare, och så måste de skicka 
barnen till skolan, där lärarinnan i småsko
lan förstör det mesta och folkskolläraren för

barnen att skräpa ner så där omkring sig. stör resten.

Mät ska hö
Allt vad Ni behöver härför finnes hos oss: 
Fönsterinsättningsmaferiel - Tvättmedel - Bors
tar; stor sortering - Skur- och putsdukar.

Kupongfria tvättmedel i stor sortering.

H ed in s  F ä r g h a n d e l ,  O rsa
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TURISTHOTELLET
R E K O M M E N D E R A S

Tel. 241 ORSA

PERMANENTNING
ulföres oy

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons Åkdonsiabrik
Orsa Tel. 188, bosf. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Goll m åltidsdricka
frän

S loråb ro  B ryggeri, tel. 169

LINDANGETS PENSIONAT
Teleion Hoien 1

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

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Sigge Sundström.

CBestalL Perm anentningen
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 o m ty c k ta  kavring!

Höstens I I  1  T  T \ R
nyheter i H i l l  I  1  I I

Hanna Månsson & C:o, Orsa

Låi reparera SKODONEN hos

E. N or lin g
Omsorgsfullt arbete -  Moderata priser

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

Orsa Motor- & Mek. Verkstad
Bilreparationer - Biltillbehör 

Reservdelar 

Tel. 28

Byggnadssnickcricr
Inredningar, Trappor, Listverk,
Platsförsäljning för
Plywood, Wallboard och Masonile
BEGR AV NI NGS BY RÅ

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

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

|ohn Petterssons
Sadeimakeri, Tapetserareverkslad
Telefon 164

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

B i l l i g a  priser !

Skntepawiioner
utföras omsorgsfullt av

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

Gummiskodon och Cykeldäck
repa reras!

K ING C ENTR ALEN
Tel. Orsa 299 och Fnrudal 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

(PytanJLu Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

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

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor, möbler. 
Plywood och Wallboard.

Kallholsfo rs <Sulclcerlfabrilc
Tel. 37 Mässbacken Tel. 37

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

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

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

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden flyttad till Slättberg

ROB. THOLLANDERS 

Bokbinderi, Orsa

i A
C a f é  & M a t s a l a r

Tel. 269 RekommenderasI Orsa

K r a n s a r

buketter och kistdekorationer 
bindas smakfullt och till hu
mana priser av friska blom
mor från egna odlingar.

IL  W I K N S B S
Handelsträdgård, Orsa, tel. 305

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN -  TEL. ORSA 346

{ r l'i. n m m ! ti t1 nu*!

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

lör marknaden
Stor sortering i

Äpplen, Päron, Plommon m. m.

Lindqvist Eitr. Blomsterhandel
— John A. Levenius —

Tel. Affären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

9** som Orsa Skoltidning
Tryck hos

Beckmans Tryckeri
Telefon 247
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Skolnyt t .
Femtio år

fyller lärarinnan vid Stackmora skola fru 
Elin Larsson den 17 okt.

Barnen öka.
Antalet nybörjare vid Kyrkbyns folkskola 

var i år 39 st. Till detta antal kommer 11 st. 
i Trunna skola, som hör till samma skolom
råde. Det blir alltså tillsammans 50 st. Till 
jämförelse kan nämnas, att avgångsklassen i 
våras endast hade 20 elever.

Det stora antalet nybörjare har gjort, att 
parallellklass måst inrättas. Denna klass un
dervisas av fru Märta Karlsson, som erhållit 
tjänstledighet från sin ordinarie plats i Kall- 
mora för att uppehålla den extra ordinarie 
tjänsten i Kyrkbyn. Som e. ord. lärarinna i 
Kallmora tjänstgör fröken Gunvor Larsson, 
Stackmora.

Boknytt .
YNGVE ÅSTRÖM: Skolans mor
gonböner. Betraktelser för folk
skolans högsta klasser och ung
domskolor. Lindblads förslag. 213 
sidor. Pris: häft. 3: 50, inb. 4: 75.

Som även i titeln framhålles är detta en 
bok för ”folkskolans högsta klasser” . En hel 
del av betraktelserna angivas såsom lämpliga 
endast för folkskolans sjunde klass och äldre 
elever. Men även av de övriga torde en hel 
del ligga över vanliga folkskolebarns hori
sont, både ifråga om innehåll och språk. Jag 
tror knappast, att vår 6-klassiga folkskola 
har så mycket att hämta ur boken, även om 
en del betraktelser skulle kunna användas i 
sista klassen. För 4:e och 5:e klasserna kan 
möjligen en del betraktelser användas, om 
läraren fritt berättar deras innehåll och där
vid gör nödig ”översättning” för ett lägre

stadium. Annars hakar det nog upp sig på 
uttryck som ”bygdens kulturella nivå”, 
”mörkrets kulmen” o. a.

Det sagda innebär inte något förklenande 
omdöme om betraktelserna som sådana. Av 
det fåtal jag hunnit ingående studera har jag 
tvärtom fått det intrycket, att de är alldeles 
utmärkta. De bygga ofta på korta berättel
ser, hämtade ur bibeln, historien eller nu- 
tidslivet. Och de verka välgörande fria från 
sådan sentimentalitet, som ungdomen i över
gångsåldern brukar vara så rädd för.

Boken rekommenderas för folkskolans 7:e 
klass, fortsättningsskolan och kommunala 
mellanskolan. Hj. H—n.

O. BERGENGRAN: SVENSKA SPRÅKET. 
Del 1: Tredje och fjärde skolåren. Del 2: 
Femte och sjätte skolåren. Del 3: Sjunde 
skolåret. Svenska bokförlaget 1944.

Med denna läro- och övningsbok har för
fattaren sökt ge impulser till en enhetlig mo- 
dersmålsundervisning. Han har uppdelat 
övningarna i arbetsområden, så att barnen 
med varje sådant område få undervisning i 
rättskrivning, uppsatsskrivning och språk
lära. Därjämte finnas till varje område an
visningar på lämpliga tal- och läsövningar 
samt ordlistor, ägnade att öka barnens ord
förråd. Diktamensövningarna äro hämtade 
ur de vanliga läseböckerna eller ur läse
stycken, skrivna på modern svensk normal
prosa. Läroboken vill vara och är också en 
kurs i svenska språket. Den förutsätter inte 
någon bestämd undervisningsmetod och torde 
gott kunna ersätta de flesta hittills använda 
språkläror, rättskrivningsläror och språk- 
byggnadsövningar, vilka kunna vara bra var 
för sig. Det är dock bättre att kunna ha allt 
samlat i en bok och i ett logiskt sammanhang 
än att behöva tre olika böcker, ofta av olika 
författare. H. L.

Björnen.
En morgon sa pappa: Vi ska gå bort och 

meta. Då gick jag upp och klädde på mig, 
och sen åt vi frukost och gick. Då vi kom 
fram, fick jag en stor laxöring, men sen fick 
jag ingen mer. Men pappa fick många. Vi 
gick runt tjärnen, och sen skulle vi gå hem. 
På vägen var det en myr, där det brukar 
finnas hjortron. Vi gick dit, men inga hjort
ron fanns. Men då kom en stor björn över 
myren. Vi kröp bakom en buske, så inte 
björnen skulle bli rädd. Björnen var så stor. 
Och så gick vi hem.

Ivan Bruhn. Klass 3.

A L L A  B A R N
som deltogo i årets simkurs och 
därvid erövrade olika slag av sim- 
märken uppmanas att snarast häm
ta dessa hos Beckmans Tryckeri.

O r s a  S k o l t i d n i n g
(N:o 60 — 29 sept. 1944) 
utgives av Orsa Lärareförening.
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