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Ibland drömmer jag att någon gång få se det heliga 
landet. Men jag ville komma dit som pilgrim. Med 
staven i hand ville jag gå, sökande öde vägar.

Den som första gången kommer till Orsa, borde 
komma dit den väg, som Gud själv har stakat, över 
Siljan. Siljan skall inte ses på avstånd. Den skall 
upplevas. Den skall ta dig fången på en vit båt en 
lång, solvarm dag. Du styr ut från Leksand, och när båten 
glider norrut genom, Österviken, tänker du på den 
gamla dalvisan:

  Vid Leksand, ,dar möter man Siljanom, 
den sjö sig så vida utsprider.

När aftonsolen blänker över Gesundabergets 500 
meter höga hjässa, styr du in mot Rättvik, där Ler- 
dalshöjden sover lik e,n väldig jätte under 
ett rutigt lapptäcke av åkrar och gårdar.
Mot kyällen är du i Mora, där Gustav Vasa 
står,,, på sin trotsiga kulle med kyrkan och 
klockstapeln till bakgrund. Och när solen 
skall till och gå ned; far du genom en 
k,ort bit av Österdalälven in i »den granna 
Orsasjön», som Karlfeldt säger. Och nu 
börjar allvaret. Du ser en mörk vägg i norr, 
höga berg med milsvida skogar; i väster 
underliga fjälliknande konturer bakom Våm- 
hus- och Bonäslandets tallklädda sanddy 
ner; i Öster en väldig bergrygg, Diger
berget, med ängar och byar, där rutorna glimma i 
hundrade små gråa stugor uppe »under himlens höga 
takås.» Och mot det djupa blå norrut en vit kyrka; 
lik en ensam jungfru står hon där, man nästan vän
tar, att bergakungens portar skola öppnas och hon 
skall sjunka i de blå. skuggornas famn.

Nu går solen néd. Små vågor leka violetta och 
guldglänsande i de sista strålarna över fjällen, så blir 
det plötsligt blågrått allt, en kylig vind-kommer fä
rände från skogshålorna bland bergen, som växa allt 
närmre, allt högre och allvarligare. En lång, låg 
strand skymtar mellan talrika öar. Då draga vita 
dimmor kring stränderna, och en ensam stjärna gungar 
i landdyningen som en låga över vattnet. Nu är 
sagans och sägnernas timma, och vill du drömma dig 
bort till fjärran tider, så skall du söka dig väg fram 
till kyrkan. Därinne i den djupaste skymningsvrån 
kan du finna en gammal klocka, ärgig, sägenom- 
spunnen. Deri är gjuten 1531, klockupprorets år. 
Liksom alla andra socknar måste ju även Orsa lämna 
ifrån sig en av sina klockor till gäldandet av den 
lybska skatten. A tt, detta ej skedde utan motstånd 
veta vi av historien, och Orsbönderna stodo ej andra 
dalkarlar efter i öppet trots mot konungens vilja. 
Men då. de till slut måste underkasta sig konungens 
vilja, synas de ha beslutat att i stället för den utläm
nade klockan gjuta en ny. Att denna gjordes så lik

den gamla klockan som möjligt är säkert, och ett 
tydligt vittnesbörd därom är, att man på den nya klockan 
bevarade de medeltida helgonnamn, efter vilka den 
gamla klockan enligt katolsk sed uppkallats, då den, 
som bruket var, fick sitt dop. Vi läsa nämligen på 
klockans s. k. skriftband namnen Jaspar, Melchior, 
Balthasar, Detta är legendernas namn på de vise 
männen, som i sägnen alltid äro tre, ehuru bibeln 
icke nämner något antal. Dessa trenne helgon kalla- 
des i Sverige fordom Väderhelgon eller Väderherrar 
och anropades emot missväxt öch ond väderlek.

Det är anmärkningsvärt, att Orsaklöckan redan i en 
grå forntid fick bära väderhelgoneris namn. Det varslar 
om, hur man sedan äldsta tider,'fått kämpa i dessa 

karga bygder mot missväxt och hungers- 
nöd. Gustav Vasa, som ju hade mycket 
att göra med dalkarlarna, talår om »de 
fattige stackar, som bo i Dalarne, synnerligen 
uti Orsa.» Under 1700-talet var tidtals 
missväxten så svår, att man: måste vädja 
till konungen om hjälp. Orsa benämnes i 
skrivelserna »denna fattiga dalaorten.» I 
Hälsingland fanns, förr ett ordstäv: i Orsa 
där tigga de. Ännu leva i socknen gamla 
män och kvinnor, som minnas de svåra 
frost- och missväxtåren i sin barndom. Ja, de 
finnas än, som en gång smakat barkbröd.

Orsakerna till denna missväxt med ty följande fattig 
dom är vål troligen att söka i det förhållandet, att en 
stor del av sockenarealen upptages av väldiga myr 
marker, och att stora delar av den odlade bygden, 
icke minst på bergssluttningarna fortfarande äro mycket 
vattensjuka. Det finns myrar i socknens norra del, 
vilkas areal kan räknas i kvadratmil, och som tack 
vare sitt höjdläge 4- 500 meter över havet väl aldrig 
kunna uppodlas, om än utdikas. I den mån en sådan 
utdikning sker, växer skogen och klimatet förbättras.

Orsa socken är en av Dalarnes såväl till folkmängd 
som areal största församlingar. Befolkningen har till 
växt kraftigt under sista århundradet. Invånarantalet 
utgjorde på 1840-talet 3,800 mot 8,300 nu. Arealen 
är 17,8 kvadratmil. Men fordomdags har socknen 
varit ännu större och omfattat hela nuvarande Ore 
församling, som avskildes 1607, och Hamra kapellag, 
som införlivades med Loos socken i Hälsingland 1863.

Namnet Orsa lär ha uppkommit av det fornsvenska 
Ör, som betyder grusbank. Örälven eller Oreälven 
skulle då betyda grusbanksälven, ett mycket beteck 
nande namn, och Ore-os skulle då blivit namnet på 
landet vid samma älvs mynning i Orsasjön. Av Ore- 
os eller Or-os blev sedan Orsa. Ett gammalt socken 
sigill bär namnet Oras, och den äldsta kända prästen 
i Orsa, som hette Olavus, nämnes i ett köpebrev från 
1325 som »Pastor ecclesiae Orosum.»



Oreälven är ett kraftigt vattendrag. Jämte sina bi 
floder Emån, Unån och Tenningån samt dessas till 
flöden genomflyter den stora områden såväl av den 
egna socknen som av grannsocknen Ore österut. Na 
turen, kring' Orsasjöns kitteldal är sällsamt stark. I 
socknens norra del nå bergen en ansenlig höjd, 
stundom ända till 700 meter över havet, och många 
åsar och toppar lyfta sig överträdgränsen: Andjusvarden, 
Bögsjövarden, Laxsjöknopp, Trondhatt m. fl. De höga 
bergen omväxla med djupa dalar. Skönt i sin vildhet 
är Helvetesfallets djupa klyfta, vid Storstupet spänner

Storstupet.

en 40 meter hög järnvägsbro sin båge över djupet, 
och Skattungbyn har ay Verner von Heidenstam blivit 
kallad »ett Norge i smått.» Det var i Skattungbyn, 
»denna här byn», som Richard Dybeck upptecknade 
folkvisan Kristallen den fina, och det var till en gam
mal Orsamelodi han diktade orden:

Toner än från forna dar 
ljuda där kring skog och dal.

Orsafolket är ovanligt musikaliskt, i varenda by finnes 
åtminstone en spelman och säkert i var tredje stuga 
en fiol. Att lyssna till de gamla låtarna är att se 
bygden och dess liv i toner. Mången vinterkväll, 
nar snon har knarrat under slädmedarna, har jag 
tyckt mig höra Orsapolskornas tonfall och rytmer i 
bjällrornas klang, och när starar, orrar och lärkor spela 
om våren, då förstår man, vem som lärt de gamla 
dessa drillar och underliga figurer, varmed de »ut- 
krusa» de egendomliga melodierna, ofta vemodiga 
som suset i skogen.

Det är ett vackert folk, som bor i denna vackra 
natur. Ett resligt släkte med öppna rena anletsdrag. 
I detta land, »där byarna ligga som städer på bergen», 
äro människorna vana att arbeta i höjdernas fria luft 
och låta blicken gå vida ut över vidderna. Sådant

skapar frihetskänsla. Och ett fritt folk har bott här 
uppe. Fattiga ha människorna varit, men emot fattig 
domen ha de städse kämpat med den frie mannens 
håg. Det var en tid, då varje bonde redde sig själv. 
De enda varor, han behövde utifrån var råg, ström 
ming och salt. Men annars gjorde han själv sina 
kläder och skor, sina redskap och bohag. Han var 
sin egen snickare, byggmästare och smed, garvare, 
skräddare och skomakare. Penningar var det ont om 
denna tid. Man idkade byteshandel. Varje socken 
hade sin sockenindustri. Morafolket gjorde klockor, 
Älvdalsfolket laggkärl, Våmhusfolket spånkorgar och 
hårarbeten. Orsafolket högg i sten, slipstenar. Än i 
dag säger man i Mora, när fullmånen går upp över 
Orsabergen: Nu (h)issar Osskalln upp slipstien! Till 
de gemensamma sandstensbrotten i Kallmora vandrade 
man i takt till spelmännens gånglåtar på bestämda 
tider från alla byalag för att arbeta i noga indelade 
lag och med en efter hushåll noga beräknad bryt 
ningsrätt. Orsa gamla sockensignet är en slipsten 
med slipho. Ett dylikt signet, inhugget i en jättestor 
slipsten av baptistveteranen Näs-Pers far, är inmurat i 
kyrkans yttre korvägg. Land och rike ikring drog 
Orsakarlen med sina slipstenar. Att det vandrande 
Orsafolket förstod att sätta sig i respekt visar följande 
sägen, som jag en gång hörde i Västmanland. En 
Orsakarl hade ställt sin med slipstenar lastade vagn 
vid ett vägskäl och spänt ifrån hästen samt lugnt gått 
till vila i en gård rätt långt ifrån nämnda vägskäl. 
Man varnade honom för att lämna sina stenar utan 
tillsyn, då löst folk fanns i trakten. Men Orsabonden 
bekymrade sig intet därom. När natten kom, smög 
sig en man fram för att stjäla en slipsten. Men då 
han tog i den, fastnade han och kunde inte komma 
loss. Han stod där ännu på morgonen då Orsabonden 
kom. »Tackskall du ha, för att du vaktat mina stenar,» 
sa’ Orsabonden, »nu kan du gå din väg!» Då änt 
ligen. släppte den stackars mannen sitt tillämnade 
byte. Orsafolkets rykte för skrock och trolldom lär 
inte ha varit så alldeles utan grund. Därom vittnar 
det också i denna sockens historia så mörka bladet 
från häxprocessernas tid. I Orsa kyrka hänger por 
trättet av den enögde kraftige kyrkoherde Elvius (från 
Elvdalen), som beordrades till Orsa för sitt nit om 
häxors utrotande. Och än i dag användes vid natt 
varden en oblatask av silver, som skänktes till kyrkan 
»av tacksamhet att Gud hade hört sin församblings 
bön och stäfjat det fruktansvärda Satans Raserij så 
med unga som med gamla i socknen», som inskrip 
tionen lyder.

Orsafolket är ett folk begåvat med intelligens och 
fantasi, ett i allmänhet gladlynt folk, lättsamt att 
umgås med, gästvänligt och trofast. En viss miss 
tänksamhet och oppositionslusta har Orsakarlen gemen 
samt med allt dalfolk och ett inrotat hat mot allt 
främlingsstyre. Dalkarlarna befriade Sverige inte av 
fosterlandskärlek utan av oppositionslusta, har någon 
sagt. Heidenstam har nog träffande tecknat detta 
kynne i kapitlet »På kyrkovallen» i Karolinerna. Star 
kare än oppositionslustan är nog frihetskänslan. »Hålla



H E M M E T ...S K O L A N ....B A R N E T .
Hem, skola och barn. Om dessa tre ord och be 

grepp vill jag en stund samla våra tankar. Vad 
är då hemmet? »En plats, där man skall sova och 
äta,» säger någon. Ja, väl. Men hemmet torde nog 
betyda mer än så. Hemmet är hela samhällets grund 
val. Där fostras den generation, som i framtiden skall 
leda världens öden och länka nutid till framtid. Vad 
är då skolan? En institution, som vid sidan av hemmet 
vill hjälpa till att fostra och dana karaktärer. Skola 
och hem ha sålunda samma uppgift och till och med 
samma objekt -  barnet.

Från början måste det sålunda vara klart för oss 
alla, att barnauppfostran är gemensam för hem och

skola, och att den är oändligt viktig. Övertygad är 
jag, att vi alla önska våra barn det allra bästa. Jag 
ser i barnet något stort, men som ännu är outvecklat 
och ofullständigt, ett konstverk, som skall danas fram 
genom hemmens och skolans försorg, eller för att ta 
ännu en bild, en planta, som vi fått att ansa och 
vårda, för att den i framtiden skall bära blomma och 
frukt. Vi må ock göra klart för oss, att det inte är 
något marmorblock eller annan död materia, vi skola 
mejsla fram något stort ur, utan här ha vi att göra 
med levande väsen, utrustade med kropp och själ och 
en oändlig mångfald av orosanlag. Barnets såväl 
kropp som själ ligger så att säga i vår hand, och på

skola vi på våra fri- och rättigheter». Friheten är 
dalkarlens fosterland. Därför kan han bli allting, 
dalkarlen, baptist, aktivist, kommunist, bara det är 
»friheten», som vinkar.

Orsafolket är snarfyndigt. Man får alltid rappa, 
roliga svar. På en skidfärd mötte jag en gång, ut 
tröttad, en skjutsbonde. »Du kör åt fel håll!» ropade 
jag åt honom. »Nej, Ad» svarade han ögonblickligen. 
Min kära hustru frågade en gång gamle Ryttar-far: 
»Hur kom det sig, att ni hann så mycket förr i världen?» 
Svaret kom genast med en finurlig glimt i ögonvrån: 
»Å, dem skaira (skurade) int sö kringt!» En vacker 
gammal gåta må anföras: Mikler estär kajt ufter soartu 
bjare. Många hästar springa uppför svarta berget. 
Det är gnistorna i den öppna spisen, dessa härliga 
eldstäder, som höllo luften frisk och folket sunt i de 
små stugorna. Den lilla gåtan rymmer en varm stäm 
ning av hemlivet kring härden, där de unga togo i 
arv av de gamla livets bästa lärdomar. Det var ofta 
»minnen från templet och klockors malm», som klingade 
igen i de gamles fostran av de unga. En blick i 
kyrkböckerna, som i Orsa äro bevarade ända sedan 
30-åriga krigets dagar, visar, hur flitiga prästerna varit 
att undervisa folket i kristendomens huvudstycken. 
Det berättas också, att kyrkan alltid var så full av 
folk, att när prästen skulle gå för altaret »det var 
allt förenat med mycken plats och vånda att tränga 
sig fram».

Men i mitten på 1800-talet bröt en ny tid in. Den 
kännetecknas dels av frikyrkorörelsens genombrott, 
dels av det allmänna ekonomiska uppsving, som blev 
en följd av den stegrade skogsavverkningen. När på 
1860-talet storskiftet nådde Orsa och folket började 
upptäcka, dels vilken rikedom, som gömdes i sko 
garna, dels huru lätt dessa värden började komma 
i främmande händer, föddes tanken att genom av 
sättande av en del av den jordägarna åbelöpande 
skogsmarken till en allmänning få till stånd en fond, 
som skulle lindra skattebördorna och skapa ett värn 
Och en hjälp mot missväxt och nöd.

Denna tanke var icke ny. Den hade förut prakti 
serats i Lima och Transtrand. Men nu avstod även

i Orsa varje jordägare en tredjedel av sin skogsmark 
till en gemensam s. k. besparingsskog. Denna skogs 
mark, som utgör 112,680 tunnland, harmed åren ska 
pat åt socknen en fond, som år 1928 uppgick till 
10,962,459 kr. och vars avkastning under årens lopp 
har kommit och alltfort kommer Orsafolket till godo. 
Man talar icke längre om det fattiga Orsa utan om 
»det rika Orsa». Ja, socknen är rik, men folket är 
fattigt. Det är sant, att man i Orsa inte har några 
kommunalskatter, att »fonden» bestrider utgifterna 
för kyrka, skola och fattigvård. Att man byggt 
vägar och grävt diken. Men det är inte sant, som 
mången tror, att Orsafolket vräker sig. i lyx och be 
kvämlighet, att rikedomen verkat förslöande på fol 
kets arbetsförmåga och initiativkraft. Man får inte 
glömma, att fonden är en gemensam egendom, till 
kommen för socknens gemensamma bästa, och man 
måste beundra den storslagna offervillighet, varmed 
den enskilde jordägaren beviljat anslag till ändamål, 
av vilka han personligen har ingen eller bloit en in 
direkt vinning. Så t. ex. har Orsa socken en utom 
ordentligt väl omhuldad kommunal mellanskola, för 
att inte tala om de järnvägsföretag, vari socknen varit in 
tresserad, och som väl givit förlust i millioner men va 
rit till oändlig välsignelse för fattigare grannkommuner.

Den, som lever sitt liv med Orsafolket, ser litet av 
rikedom men mycket av enkelhet, arbetsamhet och 
gammaldags god sed och fromhet. Men en sak ser 
han icke mer. Nödens och missväxtens svarta spöke är 
försvunnet. Skogens millioner utdika för varje år allt 
flera myrar, klimatet förbättras, kornet fryser icke mer, 
det lönar sig att odla jorden. Och om livet ändå 
kan vara allvarligt nog och kampen för det dagliga 
brödet hård och prövosam.så lever ändock Orsabonden 
i en trygghet, som aldrig fäderna kände. Och när 
man betänker detta, så är det som om bönen blivit 
hörd, bönen som »de fattiga stackar» uppsände, när 
tonerna från Väderherrarnas klocka sjöngo stjärnkalla 
kvällar och frosten lade sin obarmhärtiga ishand över 
spirande tegar eller mognande sädesfält.

Axel Hambraeus.



oss vilar ansvaret till stor del, hur hamonisk och full 
ändad denna individ skall träda fram.

Låt oss då först ta en liten funderare på huru vi 
bäst kunna bistå och utveckla de i växt stadda, späda 
barnakropparna. För skolarbetets framgång och för 
allt sysslande i övrigt är det ju ytterst viktigt, att 
barnen äro fysiskt starka. Månne då några brister 
råda härutinnan? Förvisso. Då det nu gäller kroppen, 
ha vi ju särskilt två viktiga sidor att ta hänsyn till, 
dels de olika betingelserna för organens och muskula 
turens utveckling och härdning, dels krafttillförseln.

För att ett organ, en muskel, skall kunna bli 
spänstig och stark måste det eller den vara i rörelse. 
Detta är en naturlag, vi måste följa och ha blicken 
öppen för. Det friska barnet vill nog också gärna ta 
ut denna sin rätt om möjligt. Vad vi ha att göra är 
att leda denna rörelselust in på sunda banor, helst 
där det även kräves en smula tankeverksamhet, samt 
att barnet får röra sig så mycket som möjligt i friska 
luften. Klema ej för mycket med barnen i det fallet! 
I skolan såväl som i hemmen fela vi nog. Vi lärare 
nödgas hålla barnen i stillhet under en arbetstimme 
och i en luft, som vid timmens slut är allt annat än 
hälsosam. — Apropå detta skulle jag vilja påpeka 
en sak, varigenom även föräldrarna skulle kunna bi 
stå oss med att få bättre luft i skolsalarna. Det är 
inte bara genom utandningen, som luften blir för- 
skämd, ulan även genom utdunstningar och smuts. 
Låt barnens kroppar få komma i beröring med vatten 
åtminstone en gång i veckan och håll deras under- 
och överkläder rena! Det inte bara hjälper oss att få 
bättre luft i skolsalarna, det blir för barnet självt till 
den allra största nytta. Tillåt mig även i detta sam 
manhang få påtala ännu en fråga, nämligen inrättande 
av skolbad. Hjälp till att lösa denna fråga snart! 
Det gäller ju våra barns hälsa och välbefinnande. — 
Nu tillbaka till skolsalen. Det är ju naturligt, att 
skolsalen bör helt utrymmas, då rasten kommer, och 
ut med barnen i det fria. Så framt inte sjukdom före 
finnes, håller jag före, att för befrämjande av kropps 
utvecklingen och som en motvikt mot det stillasittande 
arbetet är rörelse ute — ej i tambur — helt nöd 
vändigt och allena välgörande, även om 20 graders 
kyla skulle råda, och ovädren rasa. Detta påstående 
stöder jag på mångårig erfarenhet. Jag har ock fun 
nit, att sjuklighet och svaghet förekommer i betydligt 
större utsträckning i klasser, där det klemas med 
barnen i den vägen, och där rastens rekreation ut 
bytts mot bråk och skrän i en osund tambur. Ni 
skulle se, vilken olikhet förresten att komma in till en 
klass, som kommer från det friska livet därute, eller 
som tillbringat rasten inne. Det blir blott vinst ur 
alla synpunkter. Detta ville jag nu ha sagt, därför 
att mången gång missförstånd och missnöje uppstått 
från föräldrarnas sida. Det är ju barnens bästa, vi 
åsyfta. Genom att vänja barnen vid renlighet och 
frisk luft från barndomen även i hemmen, är ju 
en god brygga lagd för vårt samarbete till barnens 
bästa.

I våra dagar tränger ju kroppskulturen segrande 
iram även på gymnastikens och idrottens väg. Till

fullo uppskattas nog inte detta ännu av alla, utan 
klander och förtal — oftast bakom ryggen — för- 
spörjes, och lärare och lärarinnor, som med liv och 
lust arbeta för denna sak, få ofta till tack mycket 
obehag. Låt oss här förstå varandra! Tänk en smula 
på vad saken gäller! Det är ju barnens utveckling 
till en spänstig och god kroppshållning, en övning i 
lydnad och takt, i lystring och påpasslighet m. m. 
Är inte detta något, som vi önska se hos våra 
barn? Låt oss därför hjälpas åt i denna strävan 
och inte bara streta emot! Visserligen kan det ibland 
krävas lite kostnader, t. ex. till gymnastikskor och 
lämplig klädsel för att kunna röra sig fritt, till skidor 
och skridskor etc., men tror ni inte, att denna utgift 
blir räntebärande? Jag tror, vi skörda mångdubbelt 
igen. Spara då hellre på åtskilligt annat, som gör 
mera skada än nytta!

En annan fråga, som har med hälsan att göra i 
viss mån, är: »Hur skola vi kläda oss?» »Vad har 
detta med vår gemensamma uppfostringsfråga att göra?» 
frågar, någon. Inte så litet. Kläderna spela en bety 
delsefull roll för hälsan för att ej tala om deras bety  
delse ur moralisk och etisk synpunkt. Ur hälsosyn 
punkt böra vi ju låta förståndet tala en smula och 
inte bara modejournalerna med sina penningmandater, 
som så grymt ockra på den svenska fåfängan. Borde 
åtminstone inte våra barn vara förskonade från detta 
modetyranni och klädas ur hygienisk och hälsosyn 
punkt? Vår kalla Nord kräver ovillkorligen, att kläd 
seln måste något lämpa sig efter de klimatiska för 
hållandena. Nu medgives, att man kan också vara 
för rädd i det fallet, skämma bort sig och bli för öm 
tålig, om man bär för mycket kläder, men lika farligt, 
om ej värre, är det att utsätta sig för alltför påfre 
stande härdningar. Vad värme döljes i t. ex. dessa 
tunna strumpor och sleifskor och tunna kläder i övrigt, 
halva bröstet bart etc.? Låt oss vakna upp och bryta 
litet mot tidsandan, och låt oss först och främst tänka 
på hälsan hos vårt uppväxande släkte! Skall det vara 
omöjligt att kunna få upp ögonen för den saken och 
rädda våra barn från årslånga, för att ej säga, livs 
långa lidanden i reumatism och andra åkommor som 
en följd av fåfängan? Låt oss göra ett gemensamt 
försök, ty alla veta vi, att én står maktlös och bara 
betraktas för efterbliven. Jag vet nog, att jag här 
hamrar på ett hälleberg, därför att frågan berör de 
äldres föredöme så nära, men stå vi då till svars med 
att bara låta det gå och med vår resignation bidraga 
till hälsans undergrävande hos vårt uppväxande släkte, 
som ännu inte förstå, förrän det är för sent, vad sa 
ken gäller.

Jag lämnar spörsmålet om organens och musku 
laturens utveckling och härdning och övergår att 
tala om krafttillförseln. Detta blir ju sålunda ett ka 
pitel om mat och dryck, ty utan detta bränsle i vår 
kropp skulle utveckling ej vara möjlig. Vår kropp 
kräver närande föda. Men härutinnan ha vi bestämt litet 
att rådgöra med varandra om. Vi stöta så ofta på 
problem, som även i hithörande fall borde venti 
leras och lösas. För oss lärare är det inte alltid så 
lätt att på tillfredsställande sätt lösa problem, som i



V  Ä  X  L  I  X  G  A  R .
Höst:

Nu falla de gula löven, de falla för höstens vind 
i virvlande yster ringdans från susande björk och lind. 
De tälja sin tŷ sta saga, de tala om svunnen vår, 
om flyktande solig sommar med fägring, som snabbt förgår.

Nu prassla de torra löven, och livet har flytt sin kos. 
Dock njuter jag än av doften från sommarens sista ros. 
Och ännu i stilla stunder jag hör ifrån skogens sal — 
ett eko av fågelsången, som tonat kring berg och dal.

Vinter:
Fall, du skimrande vita snö, ned över berg och dalar, 
svep din mantel kring frusen sjö, smycka i skogens salar. 
Bygg av kristaller ett sagoslott, hölj allt smutsigt och naket. 
Jorden slumrar och sover gott i det tysta gemaket.

Vår:
Nu smälta alla drivor i solens milda sken, 
och tussilago blommar från varje åkerren.
I alla gröna backar, i våta hasselsnår
små blåa sippor niga och viska: “Det är vår".
Nu porla alla bäckar, nu brista alla band.
Och lösta vågor rulla på nytt från strand till strand, 
Det spiras och det knoppas i alla rosensnår. 
Allt vaknar upp i solen och jublar: “Det är vår“.

Sommar:
Månen vandrar över vida vatten
och sitt silver över nejden strör.
Stämningsfull och ljus är sommarnatten, 
skällors klang kring berg och åsar dör. 
Näckrossållad ligger tjärnens spegel, 
och från ängen dofta blommor små.
Över fjärden glida vita segel; 
tusen stjärnor tindra i det blå.

Einar Nordland,

tanke på detta uppstå i skolan esomoftast, i all syn 
nerhet som vi strängt taget icke ha med saken att 
skaffa. Vi överraskas ibland utav, att barnen komma 
till skolan utan att ha fått något till livs, och inte heller 
medföres något att äta. Utan mat skola dessa till 
fredsställande fullgöra sitt skolarbete. Hur skall detta 
kunna gå? Ibland kunna vi få det mindre hugnesamma 
svaret, att vederbörande, som skulle ha skött om bar 
nens utrustning, ej var uppe. Nog borde väl ändå 
omtanken och ansvaret om barnets väl vara litet större? 
Skulle fattigdom vara orsaken, kunde nog den saken 
redas upp ganska lätt, om bara lärare finge reda på 
verkliga förhållandet.

För den fysiska utvecklingen som ock för själsliga 
kraftprov kräves emellertid, att organismen får sitt be- 
bestämda kvantum av föda. Men även för mycket av 
detta kan skada. Barn tänka nog inte så mycket, om 
det är till nytta eller skada för kroppen. Smakar det 
bara jämförelsevis gott i munnen, så får magen vara 
nöjd. I det fallet fela nog vi äldre också. Må vi 
inrikta vår tanke på att ge barnen sund och närande 
föda. Hämma njutningsbegäret i tid, innan det rövar 
från oss både kassa och barnens hälsa! Jag tänker 
då närmast på vad med ett vanligt uttryck kallas 
»snask». Dagligdags ställas vi lärare inför spörsmål i 
den vägen. En del barn medföra förvånansvärt ofta 
sådana saker som karameller, tuggummi, choklad m. m. 
Hur verkar detta? Se för det första på dessa barns 
tänder! Verkningarna i magen kunna vi ej se, men 
fördelaktigt torde nog ej ett överdrivet »snaskande» 
vara. Därtill kommer »den svenska avundsjukan» att 
blossa upp hos de stackare, som ej ha råd eller av 
föräldrar nekas köpa och förtära sådant. Ur uppfost- 
rarsynpunkt vore nog bäst, om vi kunde enas om att 
få bort detta missförhållande i skolan. Uppmuntra

hellre barnen gärna med en karamell eller dylikt, när 
de komma hem, och giv dem enkel, närande föda 
under skolarbetet och det ordentligt, och ej att för 
glömma hälsosam dryck.

Så en sak, som tillsynes inte alls skulle behöva bli 
föremål för vår gemensamma överläggning här, är 
ciggarettrökningen. Det torde nog vara bekant, att 
vi även inom skolan och särskilt fortsättningsskolan 
få ta itu med dylika förseelser också. Jag säger icke 
utan skäl »förseelser,» ty barn ha enligt ordnings- 
stadgan inte rättighet att röka. Nu blir ju detta åter 
en ytterst grannlaga fråga, emedan kanske just för 
äldrarna äro läromästarna. Med en smula efter 
tanke tror jag dock, vi kunna enas om, att barnen 
böra avhålla sig från detta. Det skadar den unge till 
såväl kropp som själ, varför vi noga böra övervaka, 
att åtminstone föreskrifterna efterlevas. Jag tillåter 
mig citera några punkter, som ordningsstadgan före 
skriver, och som vi gemensamt böra hjälpas åt att 
lära barnen efterleva. § 5 mom. 4. Svordomar och 
andra yttringar av råhet i tal och uppförande vare lär 
junge förbjudet. Han skall ock avhålla sig från varje 
bruk av tobak. 5. Varje spel om pengar och pengars 
värde vare förbjudet. 6. Lärjunge är förbjuden att 
efter kl. 9 e. m. besöka dansbana och andra offent 
liga tillställningar, biografer inräknande. Att efter 
sagda tid utan giltig anledning vistas på vägar och 
allmänna platser vare likaledes förbjudet.»

Då det gäller själsutvecklingen och karaktärsda- 
ningen öppna sig för oss en oändlighet av problem. 
Hur intressant det än skulle vara att gå in på dessa, 
vågar jag dock inte ta Skoltidningens utrymme i an 
språk för detta nu. Men skulle ett tillfälle yppa sig 
en annan gång, vill jag gärna återkomma.

Joh. Boström.
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BARNENS EGEN AVDELNING
H A R E N  O C H  Ö R N E N .

En liten jösse i sitt bo
länge väntat på sin mor.
Han ej finner någon ro,
därför han på utflykt gnor.

I långa skutt han sig beger
till ett rovland strax bredvid.
Men från höjden örnen ser,
huru jösse sig beter.

Nu han sänker sig så snabbt.
Jösse dock har faran sett,
och på nå’n sekund väl knappt
han på flykt sig har begett.

Nära nog det var för haren,
att han blivit örnens rov.
Örnen tänkte: »Nog jag tar’en,
lätt så lätt i mina klor».

Kvick som tanken ner han pila
i sitt hål invid en tall.
Bakom öra han sig klia,
När han tänkte:» Nu jag lydig vara skall».

Karl-Rikard Holmlin, Klass 6, Kyrkbyn.

S K I D T Ä V L I N G E N .
Nu trampar ingen och går,
man åker skidor och gör upp spår.
Nu ska’ det bli tävling igen.
Där åker Kalle, Britta och Stina.
Alla åka de höga och fina, 
men just som de åka i backen, 
längst ned i snön ha de nacken.

Nu skola prisen delas ut
åt Pelle, Putte och Knut.
Pelle får stavar, Putte får kniv,
och Knut får tröja till sitt liv.
Se’n gå de stolta och glada hemåt igen, 
tills nästa tävling blir, 
min lilla vän.

Allan Forsgren, 11 år, Nederberga skola.

S O M M A R S Å N G .
När sommarsolen lyser, 
och snön ej ligger på, 
ej mera tomten myser 
små gossar stå och meta vid var å.
Och små barn så röda 
gå och plocka blommor små, 
som på vintern varit döda, 
när den kalla snön låg på.

Ingegerd Bengtsson, Klass 5, Kyrkbyns Folkskola.

V I N T E R I D R O T T .
Ibland kan man få höra denna fråga: »Vad skall 

jag göra?»
Om vi då skulle tala litet om vinteridrotten. Nästan 

varje gosse och flicka har ett par skidor. Spänn då — 
en dag när det är bra skidväder — skidorna på, och 
far ut på en liten skidtur. Skidor kan man åka nästan 
var som helst, i backar, på landsvägen, i skog och på 
slätter. Skolan anordnar varje år en skidtävling med 
priser. Var med och åk, kanske vinner er skola lag
priset! Det finns mycket att säga om skidåkningen, 
men vi skola nu tala om en annan vintersport, näm
ligen skridskoåkningen, som är en trevlig sport.

Bed far slipa dina skridskor, gå sedan ned till isen 
och åk! Ännu trevligare blir det, om du har en klubba. 
Om du ej har någon, gå då in i skogen och leta! 
Nog finns det en krokig trädgren som passar till klubba. 
Sedan kan du spela bandy, som är mycket trevligt. 
De, som ej spela, kunna leka tafatt.

»Vad skall jag göra, när det är tö, och jag inte 
kan åka skidor?» Tag då fram din spark eller kälke 
och drag i väg till någon backe, sätt dig på och åk! 
»Hej, vad det går!» Men se upp för alla bilar och 
hästar!

Men man kan sporta ändå och ha roligt, fast man 
ej har spark och skidor. Man kan bygga fästningar 
och ha snöbollskrig, men då skall man akta sig för 
att kasta ut ögonen på varandra. Man skall också 
akta sig för att kasta mot något fönster. Hur mycket 
roligt kan man inte ha; kom då inte och säg: »Vad 
skall jag göra?»

Nej, se det snöar, nej se det snöar, 
det var väl roligt, hurra!
Nu få vi vinter, nu få vi vinter, 
som vi ha önskat, hurra!
Nu ta vi kälkarna fram, 
och skidorna på,

  Och sen vi åka i backen, 
hej, vad det skall gå.

Åke Gustafsson, Klass 6, Kyrkbyns skola.

När vintern är kommen, är det livat för alla barn. 
Då plockas alla kälkar och skidor fram och allt, som 
hör till vinteridrotten. Sedan åka alla barnen till kälk- 
backen. Där är ett hurrande och stojande i backen. 
Se, nu kommer en liten flicka! Det är Karin. Hon 
åker skidor. Oj, vad det går! Men se, nu ramlar 
hon omkull! O, vad hon har fått mycket snö på Sig! 
Men hon reser sig upp och far vidare. Och se, där 
komma två gossar, som åka kälke. Det går riktigt 
bra! Nu är det vår tur att åka. Vi ha en kälke, som 
vi sätta oss på, och så bär det av. Tjohej, så fint 
det går!

Men nu ringer matklockan, och alla barnen lämna 
backen och gå hem och äta. När barnen äro på väg 
hem, säga de åt varandra, att när de ha ätit, så fara 
de ned på isen och åka skridskor. Sedan träffas



barnen på isen, där de ha väldigt roligt. Där åka de 
kana och åka i kapp och ha det trevligt. Barnen 
skola ha skidtävling. Till den hålla de på att träna 
sig. Både gossar och flickor skola vara med. Alla 
barnen lära sig åka i väldiga backar och stora duttor. 
I morgon skall skidtävlingen bli, och barnen äro klara. 
På skidtävlingen går det ju riktigt bra. I vinter ha 
barnen haft mycket vinteridrott. När sommaren kom
mer, längta barnen till vintern, så att de kunna gå 
till kälkbacken. Barnen ha också gjort i ordning 
skidor och kälkar till nästa vinter.

Sally Asplund, Kyrkbyn, Klass 5.

VAD JAG VILL SE PÅ SKOLBIO.
Jag tycker, att skolbiograferna äro för långtråkiga. 

Det skulle vara mera liv i dem. Man kunde väl t. ex. 
få se en världsomsegling på en tremastad stor brigg 
eller en krigsfilm, så att man fick se, när flygmaskinerna 
kastade ner explosiva bomber. Så skulle jag vilja se, 
hur det ser ut i Chikagos opiumhålor. Men helst 
skulle jag vilja se en världsomsegling och se, hur det 
ser ut i Kina och Japan med Fusijama och Indien 
med dess pärlor och smycken. Och Australien med 
dess konstiga växt- och djurvärld. Och hela Söder- 
havsöarna med deras kanibaler vore roligt att se liksom 
Afrika med Sudans savanner med lejon och giraffer. 
Så ville jag också se det stora Amerika med New- 
York och Panamakanalen och banditerna i Mexiko 
och Kaliforniens trädjättar. Vidare ville jag komma 
på bion till Alaska och guldsökarna. Sedan skulle 
jag se Grönland och på bion lära mig åka hund
spann samt fånga sälar och valar. Därpå skulle bion 
föra mig till England med världsstaden London och 
sedan hem till Sverige och Dalarna.

Kurt Grew, Klass 6, Kyrkbyns Folkskola.

P Å  S Ä T E R N .
Jag har aldrig varit i en svensk fäbod. Men jag 

har bott på en norsk säter i Hallingdal en hel sommar. 
Jag vill berätta litet om, hur del var där.

Först och främst var det ett väldigt knog att kom
ma dit. Från stationen finns det ingen riktig körväg. 
Den är full med stora stenar och så brant, att den 
inte kan gå rakt upp, utan den måste slingra sig upp
för berget. Men hallingarna kunna köra där ändå 
med sina viga blackar. Till en början går den genom 
en skog av krokiga fjällbjörkar. Mellan björkarna 
lyser det av solöga och skogsnäva. Sedan man 
strävat uppför backarna en lång sträcka, blir det slut 
på skogen, sedan blir det bara käringris, kråkris och 
enbuskar. Inuti enbuskarna växer det vilda storm
hattar, och i gräset mellan dem är det fullt med gula 
violer, så det är lika vackert här uppe som nere i 
i björkskogen. Här finns det flera små, grå säter- 
stugor. De äro så låga, att man kan nå opp att 
plocka blommor på torvtaket. Inne är det så trångt, 
så det ryms bara en säng, ett bord, en öppen spis 
och en väggfast bänk. Men där är trevligt ändå, för 
det är så rent och fint. När det är vackert väder, står

dörren alltid öppen, och genom den har man den 
allra vackraste utsikt. Närmast stugan är en stor 
sluttning, där det växer gräs och en mängd fina blom
mor. Så blir det en djup dal med en forsande älv. 
Bortom den ser man den ena höjden över den andra. 
De närmaste äro gröna med vita snöfläckar. Längre 
bort lyser det blått och vitt om vartannat, så långt 
man kan se.

Fast stugan är så liten, är »fjöset» mycket stort. 
Därinne fanns 16 kor och 2 kalvar.

Flickan i gården, där vi bodde, hette Annbjörg och 
var 12 år. Var morgon kl. 5 gick hon med korna 
långt bort över fjällen på bete. Klockan 10 på för
middagen kom hon hem med dem. Då hjälpte hon 
sin mor att mjölka, och korna hade så mycket mjölk, 
så den rann av sig själv ur juvret. Efter mjölkningen 
fingo korna vila en timme. Så bar det av igen bort 
över backar, bäckar och myrar. Ibland följde jag 
med ett stycke, men jag blev snart så trött av att 
kliva opp och ner över stenarna, att jag vände hem 
och låg och latade mig i solen utanför stugan. Men 
Annbjörg kom inte med korna förrän kl. 9 på kvällen. 
Då måste hon åter hjälpa sin mor att mjölka, innan 
hon fick gå in och vila. Det var en riktig säterjänta det.

Nu Annbjörg med kuerne går 
under sang 
kling klang!
Og far går hjemme. 
og slår.

Ruth, Syversen, Hansjö, klass V.

LIVET I FÄBODARNA.
När vintern nått sitt slut, och snön smält bort, 

kommer våren med blommor och fågelsång, och allt 
börjar spira och knoppas uti naturen. Då börjar fä
bodlivets härliga tid. Dag efter dag ser man långa 
tåg av fäbodkullor och nötkreatur draga upp till sina 
fäbodvallar, vilka ligga djupt inne i skogen ofta flera 
mil från bygden. De flesta av fäbodstugorna äro 
gamla och gråa, men en och annan är rödfärgad och 
försedd med tegeltak. Här uppehålla sig fäbodjäntorna 
så långt in på hösten, som kreaturen kunna föda sig 
i skogen.

Om man en vacker sommardag kommer till en 
fäbod, när solen står högt på himlen och hela fäbod
vallen ligger i solsken, ser man ingen människa där. 
Alla dörrarna äro stängda, och man skulle kunna tio, 
att stugan vore obebodd. Blickar man sig omkring, 
ser man kanske en katt ligga och spinna i solskenet 
och små kalvar som hoppa och skutta i en inhägnad. 
Utanför stugan är det vanligen städat och fint. Fön- 
strerna prydas av vita gardiner, och i träden hänga 
kläder till torkning.

Fram emot aftonen hör man ljudet av lurar och 
koskällor. Småningom blir ljuden allt starkare. Så 
till slut ser man hela skaror av kor, getter och får 
komma springande, och hela fäbodvallen blir uppfylld. 
Nu drivas korna in i sina bås för att mjölkas, och 
när mjölkningen är färdig, separeras mjölken. Sedan 
kärnas det smör av grädden och ystas ost, och av 
vasslan kokas det messmör.

Stiger man in i den enkla stugan, ser man vägg
fasta bänkar, som utgöra vallkullornas sovplatser, 
och vitskurade bord. I ett hörn står en stor öppen 
spis prydd med friskt björkris, och på båda sidor om



dörren hänger stora handdukar, som kunna vara två 
meter långa. På fönsterhyllan ligger vanligtvis en 
bibel och en psalmbok, kanske från farfars tid, och 
en almanacka.

Bröd, smör, strömming, mjölk och kött är vall 
flickans kost.

På lördagskvällarna brukar det vanligtvis komma 
främmande upp till fäbodvallen med grammofon och 
fiol, och då blir det muntert och glatt där uppe. På 
söndagsmorgonen övertar en äldre kvinna vallningen, 
och vallflickorna få stanna hemma vid fäboden.

När hösten kommer och de skola lämna stugan, 
skura vallkullorna och göra i ordning efter sig. Så 
komma byns unga karlar dit upp och hämta sina ostar, 
smörbyttor, messmörskrukor och kreatur. Så får stugan 
stå obebodd, tills våren kommer.

Fäbodlivet är ett härligt liv om våren och som 
maren. Men när hösten kommer med långa, mörka 
nätter, och nordanvinden börjar tjuta, och regnet slår 
emot fönsterutorna, grips vallflickan av längtan hem 
till den kära bygden och till vänner och bekanta.

Bengts Anna Hansson, 12 år, Slättbergs skola.

S A G O R .
I N D I A N P O J K E N .

Långt ute på prärien i Sydamerika bodde för 
många tusen år sedan en liten indianpojke vid namn 
Blixten. Han var 13 år och var skicklig att kasta 
lasso och skjuta pilar. Han var svartfötternas höv 
dingson, men han skulle snart bli hövding, för hans 
far hade fått en pil i sig och låg på dödsbädden. 
Blixten hade också en bror, som var 12 år, och han 
traktade efter Blixtens liv, ty också han ville bli hövding.

När Blixtens fader var nära döden, gav han Blixten 
en häst, som kunde tala. Så dog Blixtens far. När 
de begravt fadern, kom Blixtens bror, som hette Svart 
öga, med stammens män fram genom gräset, för 
Svartöga hade mutat dem, och de tänkte mörda Blixten. 
Men Blixten hann undan med sin förtrollade häst 
långt ifrån Svartfötternas by till Andernas sluttningar, 
där han levde av jakt.

Så gingo åren, tills en dag, då Blixten var nitton 
år, hästen talade om, att den var en förtrollad inka-

K O R SO R D  1. K O R SO R D  2.

Vågrätt:
1. Slätt och flod i Italien.
3. Samvets . . . .
7. Träd.
8. Har handen.
9. Får skolbarnen under sommaren.

11. Ett par.
12. Bränsle.
15. Träd.
16. Järnvägsstation i Sverige.
19. En vän . .
20. Vad väcker den, som blir misshandlad?
21. Ytmått.

Lodrätt:
1. Bröd av blod.
2. Gossnamn.
3. Förkortning av klockan.
4. Flod i Ryssland.
5. Von.
6. Skratta.

10. Utväxt på huden.
13. Flicknamn.
14. Vad man har på bröd.
16. Den, som ej får åka, får . .
17. Dryck (läses baklänges).
18. Fisk.

Klas Johansson.

Vågrätt:
1, Pojknamn.
6. Träd.
6. Vanligt hundnamn.
7. Namn.

11. Djur.
13. Underlättar börda.
14. Förkortning av taga.
15. Stad i Sverge.

Lodrätt:
1. Blir det, då man skriker.
2. Mindre farkost.
3. I skrivböcker.
4. Stora fåglar.
8. På bio.
9. Pojknamn.

10. Biflod till Volga.
12. Gör tjuven.

Evert Liljeström.

G Å T A  1.
Hur kan en gråsparv äta upp en tunna havre for

tare än en häst? Förklara det!



kvinna, som av ett vidunder hade blivit förtrollad till 
en häst, men om Blixten slog ihjäl vidundret, skulle 
hon bli kvinna igen. Då talade Blixten om, att han 
ville slå ihjäl vidundret. Dagen därpå red Blixten 
iväg förbi Svartfötternas by, där han låg och spanade, 
på dem. Då fick han reda på, att hans bror var död, 
och att de skulle välja en hövding om några dagar. 
Så red han upp på Andernas kedjor och kom fram 
till vidundrets boning. Det blev en hård strid, men 
till slut sköt Blixten en pil genom vidundrets hjärta, 
och vidundret dog, men med ens blev hästen för
vandlad till en vacker indiankvinna. Då tog Blixten 
vidundrets skatter och red med indiankvinnan, som 
hette Vildmarkens ros, till Svartfötternas by. Där blev 
han vald till hövding och Vildmarkens ros blev Blixtens 
hustru. Men inne i Blixtens wigwam hängde den för 
indianerna dyrbaraste skalpen. Det var vidundrets 
skalp. Så levde han och hans maka lyckliga, tills de 
dogo. Då blevo deras kroppar lagda under hyddan, 
men deras andar blevo indianernas store ande och 
hans maka.

Så gick det till, då indianernas store fader kom till.

Karl-Rikard Holmlin, klass 6, Kyrkbyn.

EN LITEN RESA.

I den djupa, tysta skogen bodde en gång en lingon
familj. En lingonfamilj, som bestod av far, mor, tre 
systrar och en bror. Deras hem var i en liten stubbe 
betäckt med mossa. Mossan var deras plyschmatta 
inne i lingonsalongen. I salongen fanns det ett bord 
och tre stolar, som för oss endast voro små stenar. 
Där stodo sängarna. Det var förresten det enda rum 
utom köket, som lingonfamiljen Grönling ägde. Bar
nen hade följande namn: Lina, Mia, Dora och Pelle. 
Pelle var en riktig liten bråkstake. Han stoppade 
fingrarna i mors syltburk, rev hål på sina byxor, slog 
sina systrar och rev sönder älvornas slöjor, när de 
trådde dansen om kvällarna.

Nu var det morgon. En härlig strålande morgon 
men mycket varmt. Det hade blivit liv och rörelse i 
skogen, bäcken dansade så muntert mellan stockar 
och stenar, taltrasten härmade alla de ljud, som nådde 
hans öron. Lina, Pelle, Mia och Dora badade i dagg
dropparna — men usch, så kallt det var! Pelle ville 
inte tvätta sig, han tyckte, att det var onödigt, han 
ville helst vara neger, sade han. I dag hade alla 
barnen utom Pelle fått lov av far och mor att göra 
en utflykt i skogen. Pelle hade varit framme med 
fingrarna i mors syltburk, så han fick snällt stanna 
hemma och hjälpa mor att plocka bär. Om en stund 
voro de tre systrarna färdiga med ryggsäckar på ryggen 
och grova kläder. För de tänkte bege sig långt bort, 
ända till bergakungens slott, och då fick man ju lov 
att ha grova kläder på sig. Och så bar det iväg. 
Pelle han sparkade och bråkade, ty han var instängd 
i en skrubb och kunde inte komma ut.

Färden gick över berg och dalar, men aldrig kommo 
barnen till något stort guldslott med ädelstenar och 
diamanter, som de hade drömt om. Men istället kom 
det en stor fågel flygande och frågade, om de inte 
kunde följa med honom till leksakslandet. Jo, det 
ville de förstås. Och så klättrade Mia, Lina och Dora 
upp på den stora fågelns rygg, och så bar det iväg. 
De sågo slätter, byar, kyrkor, städer och vägar som 
små leksaker långt där nere på jorden. Så kommo 
de till en vacker stad, där allting var så smått, ja,

det måste vara leksakslandet. Fågeln flög ner på ett 
av de små palatsen, och först då märkte barnen, att 
de voro så ovanligt små. Men den stora fågeln flög 
ner på en av gatorna, satte barnen där och sade: 
»Om tre timmar kommer jag och hämtar er». Och 
så flög han.

Barnen sågo sig rådvilla omkring och visste inte, 
vart de skulle vända sig. Då fingo de syn på en 
guldkaross med en liten vacker flicka, som bjöd dem 
följa med till slottet, ty hon var prinsessa. Systrarna 
fingo följa med till slottet, och de fingo en hel hög 
med gottor, karameller, glace, tårta och pepparkaks- 
gubbar. Och när de tre timmarna hade gått, kom 
den vackra fågeln och hämtade dem. Snart sutto de 
på den stora fågelns rygg, tre små glada flickor med 
en varsin stor docka i famnen. Nu syntes deras skog. 
Rakt ner som en raket flög fågeln. Flickorna stego 
av och tackade fågeln. Och så fort benen buro, 
sprungo de sedan hem och omtalade allt det vackra, 
som de sett. Men stackars Pelle, han bestämde sig 
för att aldrig vara elak mer. Och från den stunden 
sitter Per alltjämt och väntar på fågeln, som skall föra 
honom till leksakslandet.

Britt Nyqudst, klass 6, Kyrkbyns Skola,.

DVÄRGEN BILL SAMOS.

Det var en gång en gammal ek, som stod djupt 
inne i tiomilaskogen. Den var minst tusen år och 
var ihålig, så att det blev ett litet rum inuti den. I 
det rummet bodde en liten dvärg, som hette Bill Samos. 
Han var inte längre än ett treårs barn och hade en 
stor puckel på ryggen, så att han var väldigt ful. Från 
eken ledde en liten stig några hundra meter bort, och 
där låg en liten kristallklar källa. Det porlade så 
vackert vid den,, att Bill brukade sitta där på en sten 
hela timmar och bara höra på. Ibland lät det som 
om någon suttit därnere och spelat på en gitarr eller zittra, 
än lät det vemodigt och sorgset, än var det glatt och 
hurtigt, och än var det glada drillar, liksom när lärkan 
eller de andra fåglarna kvittra.

En dag, när Bill satt där och lyssnade och drömde, 
hörde han en röst, som sade: »Varför ser du så sorgsen 
ut, Bill Samos?» Bill tittade upp, och då fick han 
se en liten, liten varelse med ett par vackra mörkblå 
ögon och långa, ljusa lockar, som räckte ända ned 
till hälarna, och på sig hade hon en liten vit klän
ning av det allra tunnaste och finaste tyg, Bill någon
sin sett. »Skulle jag inte vara ledsen, när jag inte 
kan finna lyckan,» svarade Bill. »Om du gör, som jag 
säger, skall du snart få lyckan. I morgon bittida skali 
du taga mat med dig för en dag. När du har gjort i 
ordning din mat, skall du taga två bitar bark. En 
bit skall du taga av en björk och en bit av ek. Sedan 
skall du lägga bägge i en skål fylld till brädden med 
vatten. Så skall du ställa ut den på den stenen, som 
du nu sitter på, och efter en timme skall du gå ut 
och taga in skålen igen. Då är en av bitarna för
svunnen, men den, som är kvar, skall du lägga ned i 
samma ränsel, som du har maten i. Sedan skall du 
börja vandringen. Först skall du gå två dagsresor 
rakt mot norr, därefter tre åt öster och sist en halv 
dagsresa åt norr igen. Något mer talar jag inte om 
för dig nu.»

Efter fem och en halv dagsresa kom Bill Samos 
fram till ett stort slott, och utanför slottet fanns en



stor damm. På en skylt utanför slottet stod det, att 
den, som badade i den dammen, blev vacker, och den, 
som var sjuk, blev frisk. Men det kostade så mycket 
pengar att få göra det, att Bill aldrig trodde sig kunna 
få det. Men så kom han ihåg barkbiten. Han tog 
fram den och lade den framför sig, och se, strax var 
den fylld av det renaste guld. Bill tog upp det och 
gav det till portvakten, gick in på slottsgården och 
gick ned i dammen. När han efter fem minuter kom 
upp igen, var han en ung och kraftig yngling i guld
glänsande kläder. Han gick in i slottet, och där fanns 
det två prinsessor, den ena ljus och den andra mörk, 
och båda blevo väldigt förtjusta i honom. En dag 
sade kungen, att om Bill ville ha en prinssesa, skulle 
han få välja själv. Bill visste inte, vilken han skulle 
taga, ty båda voro de snälla och söta. Men så kom 
han ihåg, att barkbiten, han hade, var mörk och av ek, 
och så tog han den mörka prinsessan, som hette 
Gunilla, och de gifte sig och blevo så lyckliga och 
fingo tre små rara prinsar.

Gunnel Hellman, klass 6, Kyrkbyn.

P E L L E  O C H  G U L L A N .

Säg mig den stad, där en var går väpnad men 
lever glad, som om blott fred där rådde!

P IL K V IS T  O C H  Ä P P E L K O R G E N .

Britt Nyquist,

Evert Liljeström.

Pilkvist hade varit in till sta- Då han gick hem, drog han 
den och köpt äpplen. korgen på en kälke.

När han kom hem till bron, skulle Men just som han hade tagit i 
han taga av korgen. korgen, gick bottnen ur och alla

äpplena ramlade i snön.

O. S. I. F.
Brev från Redaktionen till skolbarnen.

Kära små tidningsmedarbetare!
Tack ska ni ha allesammans, som skickat in bidrag till tid 

ningen! Det är så ledsamt, att vi inte har kunnat plocka in dem 
alla. Men vi har sparat alla de övriga bidragen, som voro roliga 
och trevliga allesammans, och måhända får ni i ett annat nummer 
läsa några av dessa.

Så hoppas vi, att ni alla tycker, att det var förfärligt roligt att 
vara medarbetare i en riktig, tryckt tidning, och gärna skickar in 
bidrag till nästa nummer också. Kom ihåg, att det här är er egen 
tidning och ansträng er riktigt för att göra den så rolig och un 
derhållande som möjligt! — Här ovanför ser ni en rebus och två 
korsord sgåtor. Dem ska ni försöka att lösa, och skicka se 
dan in lösningarna, före den 15 maj 1931, i särskilda kuvert 
märkta Korsord 1 och Korsord 2 och Rebus, adresserade till 
Orsa Skoltidning, Orsa. Till insändarna av de först öppnade 
rätta lösningarna utdelas ett pris bestående av en rolig bok.

Bland skolbarnen i fOrsa skoldistrikt har nyligen 
bildats Orsa Skolors Idrottsförening. Den vill försöka 
utveckla intresset för gymnastik, simkunnighet, idrott 
och idrottsliga lekar. För att främja skolidrotten an 
ordnar föreningen tävlingar, då föreningens aktiva 
medlemmar få fullgöra prov för skolidrottsmärket.

Vill Du bli medlem av föreningen och tillsammans 
med en hel mängd av Dina kamrater genom lekar 
och idrott göra din kropp frisk och Ditt sinne glatt, 
gå då genast till Din lärare eller lärarinna med en 
25-öring och bed honom eller henne anmäla Digl 
Har Du förra året fyllt åtminstone 10 år, så får Du 
också försöka Dig på att erövra ett idrottsmärke. 
Vilka proven äro, talar Din lärare om för Dig. Jag 
vill dock särskilt påminna Dig om provet i simning, 
som Du ej kan komma undan. Kan Du inte simma, 
träna då flitigt torrsim på gymnastiktimmen och om 
kvällarna hemma på golvet, så skall Du få se, att det



går som en dans i sommar att simma de stadgade 
25, 50 eller 75 meterna.

För att ingå i O. S. I. F. som aktiv medlem måste 
Du vara elev i folkskolan eller fortsättningsskolan. 
Det finnes emellertid också passiva medlemmar, som 
med 50 öre i terminen understöder skolidrotten, och 
sådan medlem kan vem som helst bli. Har Du en 
idrottsintresserad pappa eller farbror, så tala om det för 
honom! Då hjälper Du Din förening, som inte kan 
köpa alla idrottsmärken, bollar, stafetter och mycket, 
mycket annat för bara din lilla 25-öring.

Thore Kmse.

Jag väntar . . .
Frostig och vit sveper dimman kring Hinsmyren, 

och månen står full och grann över granarna på 
Slättbergshöjden. Älvdalsfjällen stå mörka och maje 
stätiska likt silhuetter mot horisonten, och från korg- 
makarlandet på andra sidan Orsasjön lysa och glimta 
lamporna från de många gråa stugorna utefter stran 
den. »Det liknar ett pärlband, som gnistrar och blän 
ker, när lyktorna tändas igen», som det står i envisa. 
De gamla spådde barvinter i år efter den rika rönn- 
bärsskörden, och ändock ligger snön redan metersdjup 
över vidderna, och snötyngd och praktfull står skogen.

Det är vackert därute i kväll. Alltför vackert för 
att sitta ensam inne och rätta smutsiga uppsatser och 
rättskrivningar. Jag sitter vid mitt nötta arbetsbord 
och kastar längtansfulla blickar ut genom den isbe- 
lagda rutan. Klockan går på tolv, och ändå ligger 
halva högen kvar orättad. Det röda bläcket börjar 
tryta och tålamodet desslikes. Det är ingen avunds 
värd lott att vara byskollärare häruppe i skogarna. 
Den ständiga semestern — som slagordet lyder — 
tar på nerverna och har snart gjort min hjässa kal, 
innan den ens kommit sig för att gråna. En lärares 
arbetsdag slutar klockan två, får man höra ibland av 
elakt folk. Ack ja! Klockan två på natten. — Man 
behövde nervsystem som en flygare och tålamod som 
Job, om man skulle få uppleva pensionsåldern. Eja, 
vore jag där!

Det blir kallt i natt, Kvicksilvret har krupit ned 
till — 32 grader, och luften är grön som såpa. Det 
knakar och smäller i knutarna, så att det ger eko i 
hela den gistna resvirkeskåken. Det är tur, att man 
har veden gratis en sådan vargavinter, annars finge 
man nog sitta och frysa också. Tyst! Det tassar och 
går i våningen uppöver med lätta barfotasteg. Är 
det lärarinnan måhända, som går i sömnen, eller är 
det någon från de döda, som går igen, nu när spök- 
timman gått in? Kanske är det någon stackars skol 
lärare, som inte ens fått ro i sin grav?

Det svider så otäckt i mina ögon, och ögonlocken 
bli tunga. Jag släcker lampan och låter månen lysa 
in över mitt tarvliga bohag. Uppsatserna få ligga 
över till en annan natt — en mörkare.

När jag sitter i ensamheten vid min brasa och ser 
bränderna förkolna och falna, kommer jag alltid att 
tänka på Dan Anderssons kolarhistorier och visor och 
särskilt då den lilla dikten »Jag väntar», vars första 
strofer lyda:

»Jag väntar vid min stockeld, medan timmarna 
skrida, medan stjärnorna vandra och nätterna gå. Jag 
väntar på en kvinna ifrån färdvägar vida, den käraste, den 
käraste med ögon blå». Vi förstå dig så väl, Dan Anders 
son, du var ung och kär — kanske för första gången 
— när du skrev den där dikten. Vi förstå dig, ty

även vi ha väntat på kvinnor, både blåögda och brun 
ögda — och somliga vänta väl än. Hurudan var 
månne Dan Anderssons käresta, som han satt och 
väntade på borta vid stockelden? Hur såg hon ut hans 
ideal? Var det en kvinna av idag, en blaserad Greta 
Garbo-typ kanhända, med nakna pudrade armar, må 
lade läppar och trötta glåmiga ögon under färgade 
ögonfransar? Eller liknade hon kanske mera en röd- 
kindad Orsa-kulla i vacker hembygdsdräkt och med 
långa flätor? Ja, vad tror du, ärade läsare? Själv 
tycker jag mig se henne, där hon vandrar fram upp 
över åsarna på väg mot kojan och kolelden. Hon är 
en käck liten tös, frisk och solbrynt, med utslaget 
hår, röda läppar och vackra vita tänder. Gången är 
rask och vig, blicken är öppen och varm, och den 
enkla sportdräkten sluter sig behagfullt lätt och mjukt 
kring den smidiga gestalten.

»Jag väntar», kvad Dan Andersson. Ja, vem vän 
tar inte! Vi skollärare t. ex. ha nu i tio långa år gått 
och väntat på lönereglering och kunna alltså fira de 
svikna löftenas jubileum. Inget politiskt parti tar sig 
an vår sak — inte ens bondeförbundarna. Förlåt oss, 
käre läsare, om vi hörs bittra och missbelåtna ut 
ibland, men nog kan man väl ha rätt att känna sig 
besviken på livet och det kall man valt, när Greta 
Garbo tjänar tre miljoner om året bara genom att gå 
och kråma sig framför en filmkamera eller när Harry 
Persson och andra sjåartyper tjänar upp sig till mil 
jonärer på ett enda slagsmål.

Jaom! Jaom! Ja-o-u-å-i-y-ä-ö! En ruggig katt 
stryker förbi och för oljud. Vi är alltså redan inne i 
mars månad. Han väntar väl han också, förstår jag.
— Katter är lömska varelser, som skulle utrotas från 
jorden, och jag hatar dem intensivt, ty de äro skade 
djur, som uteslutande leva av sångfågelkött och varm 
gräddmjölk. Det skulle naturligtvis vara skottlön på 
dem såväl som på andra rovdjur. Det skall bli min 
första motion, när jag väl kommer in i riksdagen, 
näst den om lärarnas likställighet med andra statens 
tjänstemän. — Jaom! Jaom! Ja-o-u-å-e-i-y-ä-ö! Är 
du nu här igen, ditt leda liv! Jag öppnar försiktigt 
på fönstret och letar i hastigheten rätt på ett stort 
knotigt björkvedsträ och dammar till, så att det säger 
smask. »Bra träffat, min klinga!» Nu skriker inte den 
katten mer, och inte förökar han sig heller. — O, 
fasa! Var det skolrådsledamotens katt! Nu får jag 
nog inte något nytt spjälstaket runt skolan i år heller, 
och vatten — och värmeledning törs jag knappast 
tänka på. »Pavo, Pavo, olycksfödde gubbe», ringer 
det beständigt i mina öron.

Vasaloppet var lyckat i år tyckte väl åtminstone 
Mora-borna. Heder åt Orsa-pojkarna, som gingo före 
och spårade nästan hela vägen åt de riksbekanta 
storlöparna. När Kusen var nästan framme vid målet, 
släppte han fram Anders Ström — Mora-karlen — 
så att han fick åka fram och skörda lagerkransen och
— äran, men det var väl endast på sin plats, eller 
hur, Mora-bor?

Jag väntar — —. Nere i samhället och även 
uppe i byarna gå de och vänta på en badinrättning 
av något slag, och det vore något för höga veder 
börande att tänka på. Men hur skall detta ske, och 
var är mannen, som kan lösa denna gordiska knut? 
Han skall kallas den främste i socknen, och vasatris- 
san i en gyllene kedja skall hängas om hans hals. 
Tänk, om skolbarnen finge sig ett härligt bad ett par 
gånger i månaden! Vilken skön luft skulle det inte 
bli i skollokalerna, och barnen skulle bli pigga och 
vakna. Nog behövde vi ett badhus — om aldrig så 
enkelt — på en befolkning av åttatusen personer.

Författaren Lo Johansson skriver i en artikel, att 
dalmasarna härstamma från träskfolket och att deras
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förfäder en gång bott på tuvor och holmar ute i 
sjöarna och träsken. Misstag, käre Lo Johansson’. 
Då skulle väl inte så många dalmasar vara rädda för 
vatten.

Ingen håller mera på Orsa och Orsa-borna än jag, 
och den, soin säger något ofördelaktigt om dem i mitt 
sällskap, riskerar att när som helst ramla på en knyt 
näve. Hm! Och ändå måste jag tyvärr erkänna, att 
det ligger ett visst berättigande i det riksbekanta ord- 
stävet: »Är du från Orsa, din lortgris?» »Och då kan 
man förstå, om man också inte är fallen för att be 
gripa».

Det finns nämligen personer, som bott på sin gård 
eller i sin stuga i många tiotal av år och ändå inte 
kommit underfund med att det finns gångjärn på 
fönstren. Vidare finnes det många, som bott invid 
sjöar eller älvar i all sin tid men inte komma sig för 
med att bada. Det stora flertalet sockenbor ha kan 
ske aldrig gjort bekantskap med någonting, som heter 
tandborste, och följaktligen gå de omkring och lukta 
illa — för att inte tala om oseden att, då de dricka 
vatten, slå tillbaka skvätten, som blir kvar i skopan. 
Nu finns det många äldre personer, som kalla ren 
lighet för högfärd, men då föredrar jag att kallas hög 
färdig än att skällas för lortgris. —

Jag väntar —- att Orsa socken, som är en bland 
de vackraste i Dalarne och dessutom den rikaste 
socknen i hela vårt land, också skall bli den främsta 
i hygien och kultur. Heja, Orsa!

Einar Nordland.

de unga så snart som möjligt få blicken öppen för det praktiska, 
så att de kunna hjälpa sig själva och stå på egna ben.

En framtidskarl blir den pojke, som i små saker kan hjälpa sig 
stälv. Det bör därför vara vår strävan att komma dithän med det 
uppväxande släktet, så att det i tid förstår, att något måste ut 
rättas, samt att det är med arbetsamhet och sparsamhet, som väl 
stånd skapas.

Bogg Erik Andersson.

Här nedan vill jag i korthet framföra några synpunkter, som 
enligt min mening skulle vara till gagn för barnen, när de som 
vuxna ställas inför uppgiften att upptaga kampen för tillvaron.

Folkskolan avser ju att åt varje individ giva en grundläggande 
förmåga att tillgodogöra sig en viss grad allmänbildning. Vill man 
sedan förkovra detta vetande, så finnas ju läroanstalter undan för 
undan. Detta menar jag är en enda fortlöpande kedja för den del 
av lärjungarna som, så att säga, skola gå den lärda vägen.

Nå, hur är det då ställt för den ojämförligt större delen av 
folkskolans lärjungar, som från skolan gå direkt ut i förvärvsar
betet? Ja, folkskolan har ju även åt dessa givit, vad den för när
varande förmår att giva, men, kunde den dessutom åt pojkar och 
flickor giva en elementär undervisning i vissa yrken, vilken sedan 
kunde påbyggas i det praktiska livet, då menar jag, hade folksko
lan och samhället åt sina lärjungar och innebyggare givit ett hand
tag av värde, vilket bleve till gagn icke biott för individen själv 
utan även för hela landet.

För att realisera de här ovan uttalade önskemålen borde folk
skolan, enligt min uppfattning, vara sjuårig, eventuellt åttaårig. 
Detta sjunde och eventuellt åttonde skolår borde användas till 
praktisk undervisning.

Edvin Emanuelsson.

Föräldrarna ha ordet.
Nedanstående avdelning avser att giva föräldrar och målsmän 

tillfälle att yttra sig i skolfrågor. En diskussion mellan föräldrar 
och lärare i dylika frågor borde bliva givande, då synpunkterna 
på barnens skolarbete säkerligen många gånger äro olika. En för
sta början till detta ömsesidiga utbyte har tidningen velat åstad
komma genom att infordra svar på frågan: »Vilka reformer anser 
Ni böra genomföras i folkskolan?» De inkomna svaren införas 
här nedan.

Skolundervisningen bar under de senaste årtiondena reforme 
rats, så att därom torde ingenting vara att anmärka. För övrigt 
tror jag, att det är någonting, som är bättre än reformer när det 
gäller undervisning i folkskolan. Det är goda och praktiska lärare. 
Och sådana äro vi ju lyckliga nog att ha inom denna kommun. 
Jag nämnde praktiska iärare därför, att om jag skulle gå in för 
några reformer, som enligt min åsikt skulle vara till någon nytta 
för det uppväxande släktet, skulle det vara, att barnen i folkskolan 
finge lära mera än nu är fallet i praktiska ämnen, exempelvis en 
kel bokföring, ifyllande av en hel del blanketter, kunskaper som 
äro oundvikliga i det dagliga livet. De sista skolåren eller i fort- 
sättningsskolan borde barnen få någon inblick i olika praktiska 
yrken, ävenså i jordbruks- och skogshantering*) och även i de rå 
varutillgångar, som man känner inom orten. Detta därför, att det 
inom alla yrken och näringsgrupper över hela världen tyckes bliva 
mer och mer överflöd på arbetskraft. Följden därav har ju blivit 
den, att man inom alla länder stänger invandringen. Man får mer 
och mer lägga manken till för att skapa utkomstmöjligheter för 
det folk man har.

Man måste kanske mer än förr söka sig utkomst på den plats, 
där man är född. Det är just därför, som det fordras något mer 
än kunnighet i räkning och skrivning. Det skadar nog icke, om

*) Upplysningsvis meddelas följande: I fortsättningsskolan (sex 
veckor) gives undervisning i handel (Kyrkbyn), jordbruk och skogs 
bruk (övriga byar) åt gossar samt i hushållsgöromål åt alla flickor. 
— Alla barn erhålla fria läroböcker utom i kristendom. Övrig 
materiell måste barnen köpa. — Fri tandvård få alla barn första 
skolåret. Andra elever betala halv taxa (Tandläkare I. Nyvelius).

Red.

Redaktionen av denna lilla tidning har bett mig uttala mig om 
vilka reformer jag skulle önska i folkskolan.

Innan jag vågar inlåta mig på den saken, ber jag få framhålla, 
att mina önskemål i den vägen helt äro privatmannens och fader
skapets, icke lärarens och rektorns, vidare att de företrädesvis gälla 
förhållandena i den folkskola, där mina egna telningar tagit sina 
första stapplande steg på kunskapens väg, d. v. s. Kyrkbyns folk
skola.

Mina önskemål äro:
1. Att frukostrasten måtte utsträckas med åtminstone 10 mi

nuter, så att jag själv och barnen finge matro och jag siuppe hela 
måltiden höra jämmern över att de inte hinna i tid.

2. Att läxorna minskades eller helst toges bort alldeles, så 
att vi föräldrar siuppe se de flitiga barnen hänga över böckerna hela 
eftermiddagar och siuppe jämt käxa på de lata att sköta sina.

3. Att kurserna för den skull minskades-med åtminstone 1/s, 
så att barnen hunne smäita och verkligen lära sig de återståen
de 2/s.

4. Att Kyrkbyns folkskola finge ett ordentligt duschrum, där 
alla barnen åtminstone en gång i veckan finge tvätta sig rena och 
övriga folkskolor en bastu för samma ändamål.

5. Att Kyrkbyns folkskola finge en ordentlig inbyggd urinoar, 
så att barnen och jag siuppe riskera att bryta benen av oss varje 
gång vi behöva använda den.

Jag tror önskemålen räcka en tid.
Joh. Hellman.

På förfrågan, vilka reformer jag anser borde genomföras i 
folkskolan, får jag uttala följande.

Nuvarande undervisningen kan jag, på den korta tid som stått 
mig till buds, ej yttra mig om, då ett dylikt yttrande fordrar mo 
get övervägande.

I fråga om fortsättningsskolan anser jag det mera önskvärt med 
ett sjunde läsår, det sista då med enbart praktisk undervisning.

Övriga reformer: fri tand-*) och läkarevård i alla klasser, skol- 
bad och fri skolmateriell*), det sista mest för att lärare då hade 
mera befogenhet och ansvar att barnen ej slösa med materiellen. 
___________  K. O. Lundqvist.

*) Se vidstående not.
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är tillsvidare en tillfällighetspublikation, som är redigerad av en kommitté av lärare 
och lärarinnor inom Orsa lärarekår.

Tidningens ändamål är att befrämja skolan och dess arbete. Genom artiklar av 
lärare och barnens föräldrar vill den medverka till samarbete mellan dessa. Den vill 
uppmuntra barnens arbete genom att låta trycka de bästa uppsatser o. d., som barnen 
åstadkommit. Den vill utvidga och befästa kännedomen om hembygden, som ju nu 
även är ett ämne i skolan. Den vill införa meddelanden om viktigare beslut av 
skolrådet och notiser från skollivet.

Föreliggande tidning är det första försöket. Tidningen utgives i fortsättningen 
endast i mån av intresse för densamma från allmänhetens sida. De, som anse, att 
tidningen fyller ett behov, torde vänligen delgiva redaktionen sina intryck, förslag och 
helst även manuskript till artiklar Bidrag skola vara undertecknade med författarens 
namn. Adress: Orsa Skoltidning, Orsa.

Tidningen försäljes av tidningshandlare och av lärare och lärarinnor i Orsa.
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