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POSTEN I ORSA
FÖRR OCH NU.
K

ungliga postverket jubilerar: det är
300 år sedan denna nyttiga och numera
så storslagna inrättning kom till på ini
tiativ av rikskansler Axel Oxenstjerna.
Frimärken, jubileumsfester, radiorepor
tage och minnesskrift påminna oss om
evenemanget. Vad är då naturligare
än att Orsa Skoltidning försöker plocka
fram några minnen om posten och post
förhållanden i vår egen bygd?
Vår gamle, vördade lärare Erik Eriks
son hjälper oss att få några glimtar om
postförhållandena förr.
Närmaste postkontor i Gagnef.
På den tiden, då Eriksson var lärare
i Fredshammar, det var åren 1869— 74,
lydde poststationen här i Orsa under
postkontoret i Gagnef. Föreståndarin
na där var en fröken Burman. Folk
skollärare Joh. Boströms far hade för
troendet att köra postdiligensen där.
Post och annan frakt kom nämligen med
båt till Gagnefs kyrkby, men på grund
av Grådaforsarna kunde inte färden
fortsättas på älven utan måste diligens
befordra post och andra varor till Gråda, byn ovanför forsarna, där nu
dammbyggnaderna för Siljans— Orsasjöns reglering äro belägna. Det var
nog därför inte så underligt att huvud
postkontoret för hela övre Dalarna var
förlagt till Gagnef. Antagligen frak
tades sedan posten båtledes till Rättvik
och därifrån över Boda, Ore, Skattungbyn och Fredshammar till Orsa. Den
vägen kom posten till Orsa, säger hr
Eriksson, och så vitt han kan minnas
kom det post två gånger i veckan.
Det kan här vara värt att anteckna,
att Gävle— Dala järnväg var den första
järnväg, som befordrade post. Detta
dock inte i särskild postkupé — den
första postkupén var insatt på sträckan
Göteborg— Töreboda.
Befordringsstrider även förr i tiden.
År 1875 den 1 januari kom Eriksson
till Orsa kyrkby som lärare. Där före
stods posten av en handlande Nordlöf.
Denne betecknades som mycket barsk
och otålig, och personer, som kommo
och frågade efter post, fingo ofta det
svaret: »Ja, nog finns det brev, men
int tä dej.» Emellertid blev efter ett
par år Nordlöf sjuk, och posten måste
omhändertas av någon annan. På re
kommendation av Nordlöf uppdrogs åt
Eriksson jämte en fröken Hedberg från
Ore att förestå posten tills vidare.
Riksdagsman Bälter Sven Ersson från
Mora, som hade åtskilligt att bestyra
även här i Orsa, åtog sig att ordna om

2

förordnandet för Eriksson hos General
poststyrelsen i Stockholm. Ansökan in
lämnades, och om någon tid kom brev
från fröken Burman i Gagnef, att
Eriksson hade att vänta förordnandet
när som helst. E. blev glad och gick i
otålig väntan på den viktiga skrivelsen,
som skulle befordra honom till »post
mästare». Sin lärare- och klockaregär
ning skulle han ju ändå fullgöra. Men
detta viktiga förordnande kom aldrig.
Något hade kommit emellan.
Då det blev känt, att Nordlöf var
sjuk och måste ha efterträdare, var det
ju flera andra, som naturligtvis sökte
att få förtroendeuppdraget. Så berät
tades, att bruksförvaltare Larsson på
Bäcka personligen färdades natt och
dag till Stockholm för att uppvakta generalpoststyrelsen och få den att ge för
ordnande åt handlanden och kommunal
mannen P. E. Pettersson, vilket ock
lyckades, och sålunda gick E. miste om
detta uppdrag. Det fanns ju också
andra aspiranter på platsen, t. ex. hand
landen Peter Matsson, handlanden An
ders Hansson, Kallmora, m. fl. Alla
dessa försökte överklaga det gjorda ut
nämnandet, men det förblev stadfäst.
Pettersson skötte så om postkontoret i
Orsa, till järnvägen blev färdig hit.
Orsa får eget postkontor.
När järnvägen blev färdig till Orsa
(omkring år 1893) blev stationsinspek
tor Dahl poststationsföreståndare och
'poststationen inrymdes! i järnvägssta
tionen. Vid denna tid lydde Orsa un
der postkontoret i Mora.
Men genom ett kungligt brev av den
22 maj 1903 bestämdes, att postkontor
skulle inrättas i Orsa och att under
detta skulle lyda poststationerna i Våmhus, Mässbacken och Skattungbyn.
O R S A
S K O L T I D N I N G
(N :r 20. 4 april 1936.)
utgives av Orsa Lärareförening ooh ut
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Postkontoret var i Strandells hus åren
1903— 10, därefter till 1926 i Slottsgår
den, och sedan 1926 är postkontoret in
rymt i nuvarande lokaler i Göteborgsbankens hus.
Posten var ju från början mycket
obetydlig jämfört med nutida förhål
landen, men bruken i Fredshammar
och Bäcka gjorde dock sitt till, att det
ändå inte blev så litet att bestyra på
postkontoren. Den stockholmstidning,
som först sökte sig hit upp och fick
spridning, var Svenska Veckobladet.
Falu Läns Tidning fanns också. Eriks
son var för resten platsreferent för
Länstidningen, och i den skrev han
även artiklar om »Orsa förr och nu<».
Orsapostens utveckling under de sista
30 åren.
Postmästare Bob. Lagerby lämnar oss
välvilligt några uppgifter och siffror,
som belyser postutvecklingen under den
tid, då Orsa haft eget postkontor.
Alltså hörde Orsa först- under Gagnef
och sedan under Mora innan det blev
eget postkontor. Detta senare inträf
fade den 1 oktober 1903. Då fördes
även poststationerna i Våmhus, Mäss
backen och Skattungbyn till det nya
kontorets redovisningsområde.
Post
stationen i Våmhus inrättades redan
den 1 januari 1874 och hörde då under
Mora —• dit den ju helt nyligen åter
bördats. Mässbackens och Skattungbyns poststationer inrättades den 18
januari 1900 — det var väl i anslut
ning till järnvägens öppnande? Emådalen fick sin egen postanstalt den 2
januari 1909 — även det då järnvägen
öppnades för trafik.
Nu har som sagt Våmhus förts från
Orsas domvärjo i postalt avseende, men
i stället ha följande nya poststationer
kommit till: Fågelsjö, Hamra, Lillhamra, Tandsjöborg och Älvho, d. v. s. poststationerna efter järnvägen Orsa— Sveg.
Många 'frimärken.
Fjärde kvartalet 1903 — det första
alltså som eget postkontor — redovisa
de Orsa en uppbörd, d. v. s. frimärksförsäljning, för 4,750 kronor. Hela
året 1904 uppgick frimärksförsäljningen till 19,762 kronor. 1934 var
motsvarande siffra 62,977 kronor. Av
idetta kom 37,472 kronor på Orsa post
kontor — det övriga på underlydande
postanstalter. Av dessa redovisa Mässbacken c :a 3,600 kronor pr år, Skattung
byn c:a 2,200 kronor och Emådalen c:a
600 kronor pr å.r. Det blir åtskilligt
med frimärken för dessa slantar!
BeW e.
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En modern
skidskola.
Brev från S:t Anton.
Det var med känslor av glad förvän
tan, som det sällskap, som tillsammans
skulle öva modern skidteknik i Europas
modernaste skidskola, möttes ombord på
färjan Trälleborg— Sassnitz på morgo
nen den 1 mars. Färden gick över
Berlin ock Miinchen, där vi gjorde ett
kort uppehåll och förnyade bekantska
pen med Marienkirche och rådhuset.
Och så gick färden mot söder igen, och
vårsolen sken varmare och varmare. I
det sommarlika Innsbruck svettades vi i
våra pälsar, som därhemma i Nordan
land varit på sin.plats, men här voro
de i vägen.
Och äntligen! Efter 2 1/ 2 dygns resa
voro vi vid målet, S :t Anton i Tyrolen,
1308 m. över havet. En storslagen
plats — det fanns inte någon i sällska
pet, som inte greps av denna naturens
skönhet. När vi sågo dessa branta alp
sluttningar, kände vi dock mest av allt

Hannes Schneider.
ångest för våra kommande skidstrapatser. Det var alltså här vi skulle utbilda
oss till alpina skidåkare. H u!
Så började övningarna nästa morgon,
och det redan kl. 8. Vi arbetade varje
dag från kl. 8 till lunchdags och sedan
ytterligare ett par timmar till kl. 4.
Det är mycket arbetsamt och alls ingen
sinekur.
Eftersom här har varit en ovanligt
mild vinter, finns det inte så mycket
snö kvar i byn Arlberg. Där på de ba
ra fläckarna har jag redan plockat bå
de bellis och tussilago. V i taga därför
varje morgon bussen upp till S:t
Cristof, på 1800 m:s höjd. Men där
finns det snö! Nu ha vi också haft två
snögloppsdagar, men annars har det
hela tiden varit strålande solsken. Vi
jobba i tunna blusar, och herrarna ha
ingenting på överkroppen. De stora
fjällmassiven med fullt med småkullar

se ut som stora fågelberg med de hund
ratals människokrypen, som kravla upp
och ner.
Första dagen fick vi allesammans
ställa upp i och för sortering. V i skulle
nämligen komma i olika åkgrupper allt
efter våra förkunskaper. Först fick vi
snöploga, till en början långsamt, sedan
i tempo. Därpå skulle vi låta skidorna
löpa parallellt utför och stämma upp
om och om igen. Läraren Tscholl var
mild och föga fordrande. Just då. In
nan vi skulle in till lunch, gick vi upp
för en långsträckt backe, och så tillsa
des vi att åka utför, hur vi ville. Föga
anade vi, att just då satt skidpappan,
själva Hannes Schneider, på Gasthofs
veranda och iakttog oss genom sin ki
kare. Han känner till varenda en av
sina elever. Och sedan blev det sorte
ring. Det finns fem grupper, två ned
re, medelgruppen och två högre. Den
högsta gruppen kallas »kanonerna» på
grund av sin åkskicklighet, Det finns
27 skidlärare. De få genomgå en ingå
ende utbildning och få börja som 12åringar. Först vid 21 års ålder få de
ta sin examen.
l
Ja, efter lunchen den första dagen
Ibar det av ut igen. Jag kom i medel
gruppen under läraren Tscholl. Men
han hade bytt humör då. Han grälade
och stod i. Bergskidan en aning fram
f ö r ! Tyngden på nedre skidan! Stäm
med dalskidan! Spetsarna tillsammans!
För över kroppstyngden! Böj knäna!
Kantställ aldrig skidorna! Framvikt,
fram vikt! Med de där kommandoorden
i öronen ha vi nu serpentinat i 8 dagar
ute på de branta sluttningarna. Och
sedan ha vi åkt hem till Arlberg genom
ett otäckt svårt men roligt pass, som
kallas Waldscheicisse. När det är upp
töat är det roligt och lätt, men när det
är is där, rutschar vi huller om buller.
Tscholl, vår lärare, är ett under på ski
dor. Han åker enastående säkert och
flott. Han är mycket temperamentsfull
i sin undervisning. När vi inte böjer
knäna under åkningen, dänger han helt
enkelt till oss med staven i knävecken.
Känner man, att man gjort en särskilt
dålig åkning, är det bäst att åka båge
från honom.

Jag har hört att lärarna här slåss om
att få svenskar att undervisa. Här
fanns folk av alla nationaliteter. Japa
nerna lära sig fortast, men svenskarna
äro gladast och mest energiska.
De sista åtta dagarna ha vi utom snöplogssvängar också tränat stämkristiania, först långsamt och sedan i tempo.
Tvärkristianian användes bara i stört
lopp och telemarkssvängen aldrig.
Vi ha också gjort några underbara
utflykter till högt upp belägna alphyd
dor. Alla gå uppför med sälhudar på
skidorna, och de fästa, så att man kan
gå som en fluga på en vägg. Eljest
bära tyrolarna alltid skidorna, när de
ska’ en liten bit. Det är bara utförs
åkning, som är skidåkning här.
I lördags och söndags var här de
stora Kandahar-tävlingarna. Det är
■ett berömt störtlopp, som går från alp
toppen Galzig till S :t Anton. Det är
800 m:s fallhöjd på 4 1/ 2 km. Den täv
lingen var verklig rååkning. Bårar och
läkare voro placerade med 100 m:s mel
lanrum. I tävlingen deltogo fyra sven
skar, men ingen av dem placerade sig.
De vinnande voro arlbergare, och gläd
jen här var stor.
Snart är det slut på de roliga men
arbetsamma dagarna här nere i S :t An
ton. V i är den sista skidkursen för sä
songen. Det dröjer heller inte länge*
förrän sommaren på allvar håller sitt
intåg i alpdalarna och driver bort alla
skidentusiaster. Men nästa år äro de
här igen, säger skidlärarna,
S:t Anton am Arlberg den 17 mars
1936.
Ingrid Olsson.

Byn S :t Anton.
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När jag
fick min
första plats.
Utsikt över Närsen.
Jag hade tagit min småskoilärarexa
men i Falun strax före julen 1905. Som
välbeställd lärare med betyg på fickan
stod jag färdig att söka plats. Visser
ligen befarade man inte då att bli utan
plats, men det var ändock litet spän
ning i, var man skulle hamna. Så kom
nyårsdagen 1906. Jag gick då till min
hembygds kyrka. Efter gudstjänsten
kom en av kyrkvärdarna och frågade
mig, om. jag fått någon plats. »N ej»,
var mitt svar, ty jag hade ännu inte ens
lagt in någon ansökan. Han meddela
de mig då, att en plats var annonserad
ledig i Närsen i Nås socken, en finnmarksby 2 mil från kyrkan. Men ville
jag där komma i åtanke, måste min an
sökan vara inne till dagen därpå. Att
postledes hinna in med min ansökan var
omöjligt, varför den enda utvägen var
att själv fara dit med den, vilket jag
också gjorde.
Dagen därpå reste jag sålunda till
Nås och kom just lagom dit, då skolrådsledamöterna började samlas i prost
gårdens expeditionsrum.
Jag hann
jämt nog överlämna min ansökan till
prosten, innan han gick till samman
trädet, som skulle avgöra mitt öde.
Men prosten tog inte bara min ansökan
med in till de församlade utan också
(mig själv, där jag av de värda herrar
na mönstrades från topp till tå och ut
frågades om ett och annat. Jag fick
sedan ta min tillflykt till prostinnan
ute i köket, medan sammanträdet på
gick. Det dröjde dock inte lång stund,
förrän prosten kom in och meddelade,
att jag enhälligt blivit vald till lärare
i Närsen. Så lätt kunde det gå för
trettio år sedan att få plats. Och att
nittonåringen nu blev glad var ju helt
naturligt, fast litet oro och spänning
inför den kommande uppgiften gjorde
sig också naturligtvis gällande.
Jag fick ligga hos skolläraren på nat
ten, men frukost blev jag bjuden att få
i prostgården, innan jag reste hem
igen. Jag vet inte säkert — men det
föreföll mig som om denna frukost
även var ett examensprov i sitt slag. —
Prosten och jag bänkade oss vid köks

Brandförsäkra i

FENIX
Gammalt solitt bolag.
Ombud:
REKTOR J. HELLM A N.
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bordet, medan prostinnan stökade och
satte fram. mat. På bordet syntes blott
bröd, potatis och ett par stora, glöd
stekta. sillar, som lågo på en brödbit.
Inga tallrikar, knivar eller gafflar syn
tes till. Jag satt litet blyg, förvånad
och undrande, hur detta skulle gå till.
SNog var jag van vid enkelhet, t. o. m.
att skala potatis med fingrarna, men
att komma vid den stora sillen med ba
ra fingrarna var värre. Prosten själv
föregick dock med exempel. Han tog
den stora sillen i sin hand, stoppade
huvudändan av sillen i munnen och
tuggade på. Jag satt litet förlägen och
kunde inte förmå mig att göra efter.
Prostinnan såg min tafatthet och hjälp
te mig ur situationen genom att ta
fram både tallrik, kniv och gaffel. Fru
kosten avåts så i lugn och ro, varefter
jag reste hem för att rusta mig för aviresa.n till den nya platsen.
Dagen efter trettondagen skulle sko
lan börja. Jag måste därför redan på
trettondagens e. m. bege mig iväg. Min
bror följde mig med häst. Vi foro till
Nås till kvällen, där vi övernattade.
Kl. 8 följande morgon fortsattes resan
genom den dystra tvåmilaskogen mot
Närsen. Först kl. 1 skulle skolan bör
ja, varför vi trodde oss ha god tid.
Färden var dock längre, än vi trodde,
d. v. s. tog längre tid. V i följde den
nya vägen från Nås till Sågen, och mitt
emellan dessa platser någonstädes skul
le Närsen ligga. Vägen gick i stort sett
bara uppför, ständigt uppåt, åtminsto
ne den sista milen. Vår stackars dra
gar e måste som oftast stanna och pusta
ut. Men det gjorde, att tiden gick.
Klockan blev både tolv och ett, och än
nu voro vi på resa. Jag måste erkänna,
att jag kände mig ganska olycklig. I
egen skola för första gången och skulle
komma för sent. Det var en lärdom
för livet, ty sen dess har alltid min
princip varit: »Hellre fem minuter före
än två minuter efter.» Jag nådde emel
lertid målet strax efter klockan 1, fast
jag då sprungit från både häst och bror,
som så småningom kommo efter. Väl
{framkommen fick jag dock höra, att
skolan inte skulle börja den dagen, var
för jag något lugnad började se mig
omkring.
Under den ständiga färden uppåt
fram till Närsen trodde jag formligen,
att jag skulle hamna någonstans bland
molnen, för att ej säga himmelen. Byn
Närsen ligger också på en väldig bergs

höjd. En den mest hänförande utsikt
mötte därför ögat, när man väl kommit
dit. Och det märkliga var, att man
stod inför detta väldiga panorama på
ien gång, då man kom ur skogen fram
till byn. Mot söder öppnade sig en
väldig utsikt, stora vida skogar och hö
ga berg, på vars sluttningar en och an
nan liten by eller fäbod glindrade fram.
Närmast nedanför Närsen utbredde sig
den vackra sjön Närsen med sina otali
ga holmar, och därborta vid horisonten
glimmade Säfsnäs bebyggelse. Jag ha
de föreställt mig, att jag skulle hamna
i en by med bara porten, och bland ett
folk, som man skulle få svårt att för
stå. Men det var ingalunda så. Vis
serligen fanns det små stugor, ja, även
pörten, men de flesta gårdarna voro
stora, nya och prydliga, och skolan trolaade mitt i byn. Vad språket beträf
far var det betydligt mera svenska än
framme vid Nås. Jag fann förklaringen
på detta förhållande sedan. Byns be
folkning var nämligen starkt uppblan
dad med blod från andra landsändar,
beroende på Lin desnäs bruk, som ej var
så långt borta, blott en mil, och det var
för resten närmaste större by, där de
t. o. m. hade handelsbod, och därifrån
hämtade närsenborna i de flesta fall
sina. varor. Alltnog, i denna härliga by
hland bergen fick jag nu börja mitt
egentliga levnadskall.
Från första stund kände jag mig hem
ma, och denna hemkänsla ökades mer
och mer, allteftersom tiden led. Hem
trevligt fick jag det också snart i min
bostad, bestående av ett rum och kök.
Där fanns visserligen inte mycket av
imöbler: en säng, ett bord och ett par
stolar. Jag ökade snart ut det med li
tet lånta möbler o. s. v. I hast satte
jag upp gardiner för fönsterna. I min
skolsal träffade jag oförmodat på en
väldig mängd krukväxter, en del i
blom. En gårdfarihandlare i byn rådde
om denna blomstersamling, och som han
under vintrarna var ute på sina affärs
resor och nu efter jul redan hunnit
iväg, hade han hyst in sitt ömtåliga le
vande inventarium i skolan. Det var

F:a Pallins Diversehandel
MÄSSBACKEN.
Affären i Mässbacken Rikstel. 42.
Filialen i Kallmora
,,
32.
R E K O M M E N D E R A S !
Specerier, glas, porslin och manufaktur.
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T rafikkultur

a la

skolbarnen.

Som nämndes i förra numret av Orsa
Skoltidning har folkskolestyrelsen varit
nog generös att anslå medel till under
visning i trafikkultur. De lektionerna
höllos den 13 (i Mässbacken) och 14
mars (i kyrkbyn). Lärare var ombuds
man K. G. Eriksson- från Stockholm.
Det är Dalarnas distrikt av M. H. F
(Motorförarnas helnykterhetsförbund),
som tagit initiativet till och även delvis
bekostar denna trafikundervisning.
När vi träffar hr Eriksson, vilken
vanligen kallas »Kåge», kan vi inte un
derlåta att göra den frågan: »>Hur kom
mer det sig, att M. H. F., som ju är en
förening för vuxna, börjat bedriva den
na upplysningsverksamhet bland bar
nen?»
Jo, svarar ombudsmannen, vi inom
M. H. F. ha sen länge varit på det
klara med, att det inte är tillräckligt
för att få bättre trafikkultur att vända
sig enbart till motorförarna. Det finns
ju andra trafikanter också! V i anse,
att alla som åka eller gå efter vägarna
bör känna ansvar som trafikanter. Där-

för bör de också alla iaktta bästa möj
liga vägvett för att inte olyckor ska
inträffa. Och M. H. F. har alltsedan
sitt första framträdande (det skedde

ju för mig en glad upptäckt, alldenstund jag själv var älskare av blommor.
Jag fördelade naturligtvis i hast denna
prakt även till mina rum. Det blev ju
på en gång så hemtrevligt, att t. o. m.
byns invånare ställde sig förvånade
utanför och tittade på. De tänkte väl
pom så: '‘»Vad har det väl nu kommit
för lärare till skolan?»
Jag var snart inne i mitt skolarbete.
Min avdelning bestod av 29 barn, för
delade på i realiteten 7 klasser i åldern
mellan 7— 16 år. Man kände sig na
turligtvis litet enkel till en början att
ha ledning över dessa stora pojkar och
flickor, helst som jag också särskilt bli
vit varskodd för en pojke. Men jag
hade aldrig något obehag av varken ho
nom eller någon annan, ty redan första

dagen korade jag honom till ordnings
man, och så var han min bäste vän och
hjälpare. Min första vecka som lärare
förflöt lugnt och stilla. Inte hade jag
den minsta aning om, som väl var, att
byns befolkning var i det största upp
ror. Men efter en vecka kom det fram.
Saken var den, att samma dag, som jagkom till byn, hade deras förra avhållna
lärarinna kommit dit för att börja sko
lan och fick till sin häpnad höra, att en
ny lärare blivit tillsatt. Hon hade rest
ända från sin hemtrakt i Göteborgs
skärgård för att fullgöra sin uppgift,
och nu fullkomligt ovetande varför stod
utan plats. Hon ringde upp prosten
men fick bara hårda ord till svar. Full
komligt uppgiven måste hon nu bråd
störtat lämna byn, innan jag hann an

K. G. Eriksson.

Boström och hans första elever.

1926) försökt att genom föreläsningar
väcka allmänhetens intresse för trafi
ken och bidra till att främja trafikkul
tur. V i har också tagit filmen till
hjälp i denna propaganda. Den första
M. H. F.-filmen var V 3369, och den
andra är den, som nu visas vid mina
lektioner. » I trafikvimlet» heter den,
och manuskriptförfattare är folkskollär.
Hjalmar Kim by, Domnarvet.
Det är alldeles naturligt att vi i detta
arbete för bättre trafikkultur vill söka
kontakt med och påverka barnen. Dels
är ju också de trafikanter, dels har de
ett oerhört intresse för allt, som hör
samman med trafik och särskilt motor
fordon.
Nå, visar barnen intresse för dessa
lektioner ?
Säkert. Det har hänt på mer än ett
ställe, där jag först hållit lektion på
förmiddagen och visat filmen för bar
nen, att en mycket stor del av dem
kommit på kvällen, när jag haft film
och föreläsning för »de stora». Och
fastän det ofta är 300— 400 barn när-

lända, och hon hade jämt nog vikit av
vägen åt Sågen, då jag kom från Nås
fram till byn. Förhållandet var nu
detta, att prosten under julen sett en
tidningsuppgift, att lärarinnan i fråga
fått plats på annat håll. Hon ämnade
i alla fall stanna i Närsen till läsårets
slut och hade ordnat med vikarie på sin
nya plats. Utan att invänta ett ord från
lärarinnan hade prosten annonserat
platsen ledig, och jag råkade vara den
olycklige, som fick den. Jag blev na
turligtvis lika uppbragt som både lä
rarinna och byinvånare, och hade jagfått veta det första dagen, hade jag nog
tagit min »mats» ur skolan där med
detsamma och följt med min bror hem
igen. Alltnog förstodo ju alla, att jag
var utan skuld, och därför mötte jag
inte något obehag på något sätt utan
omfattades från början med odelat för
troende och kärlek.
De upprörda
känslorna lade sig ju också snart. Lä
rarinnan hon reste som sagt, och jag vet
inte hur det gick för henne sedan. An
tagligen blev hon på detta sätt utan
plats den terminen.
Joh. Boström.

» Prosten föregick med gott exempel.»
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Snöplogning i Orsa vintern
En vargavinter har det varit. Kallt
och mycket snö. Plogvallarna växte
och växte. Staketen kring gårdarna ef
ter landsvägarna försvunno till slut
alldeles under snövallarna. Ibland sågo
vi varje dag plogbilarna komma faran
de i kaskader av snö. Och eljest hade
det i år varit synd om alla trafikanter,
både gående och åkande. Antagligen
reflektera vi i allmänhet inte mycket
över den goda ordning, som gör att vi
t. o. m. i de värsta snöfall obehindrat
taga oss fram på våra vägar. Det kan
ju vara intressant att veta något om en
så viktig del av ett samhälles ordning.
Landsfiskal Larsson, vilken jag ju för
står att, som den ordningens väktare
han är, måste veta en hel del också om
väghållningen, får en påringning.
»V ar snäll och tala om för mig,
vem som håller vägarna rena från snö
åt oss! Jag menar inte vem som plogar,
för det vet jag, att plogbilen och Stur
ken gör. Jag menar, vem det är, som
organiserar det hela.»
Jag får en hel föreläsning i telefonen. »Det gör staten, som indelat varje
län i vägdistrikt. Orsa är än så länge
ett eget vägdistrikt, som har sin egen
vägstyrelse, vald av vägstämman, oeh
där har alla, som betalar skatt, röst
rätt.»
»A lla pengarna, som går åt i vägdistriktet, var kommer de ifrån?»
»Först och främst vägskatten förstås,
som hos oss tas ut på kronoskattesedlarna och alltså går till länsstyrelsen.
Men de pengarna kommer sedan tillbaka
till socknen. Oeh det är så litet att det
alls inte räcker, men staten lämnar se
dan till vägdistrikten, vad vart och ett
ytterligare behöver, av bilskattemedel
o. d.»
Eftersom det nu ytterst är vinterun
derhållet och vinterplogningen, som in-

varande, så är det ingen svårighet att
få dem med i lektionen och få svar på
frågorna.
Bedriver M. H. F. upplysning i tra
fikfrågor i någon annan form?
Vi har givit ut små skrifter, av vilka
Rimbys » I trafikvimlet» nu spridits i
80,000 ex. På sista tiden har vi börjat
med kurser för cykelbud. Första kur
sen av detta slag hölls i Göteborg hösten
1935. Sedan har en dylik kurs hållits
i Stockholm. Som exempel på hur be
tydelsefull den ansågs kan jag nämna

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras
till humana priser.
Målarmästaren A K S E L E. ROSEEN
Telefon 253.
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1936.
tresserar mig, frågar jag landsfiskalen,
hur plogningen är organiserad. »Jo»,
säger han, »det är ju meningen, att alla
vägar, som är intagna till allmänt un
derhåll d. v. s. underhållas av vägdistriktet ska bilplogas med de två stora
bilarna, som vägdistriktet äger, men det
kan hända, att de vid häftiga snöfall
inte hinner hålla vägarna öppna. Där
för är varje vägdistrikt indelat i snö
plogdistrikt, som förestås av en snöplogsfogde. Denne får då order från
vägstyrelsen, att nu ska’ det plogas, och
då får han fram med hästar och plog
och ställa så att snön kommer undan i
hans distrikt. Betalt får han efter tim
penning.»
Ordningens väktare blir här befriad
från mig och mina frågor, men inte för
att nyfikenheten är stillad. Nej, det är
dels en känsla av att han har sin tid
vikt för farligare individer i samhället,
och dels går det upp för mig, att jagska’ fråga arbetsbasen för bilplogningen, chauffören Anders Sturk, om hans
erfarenheter från den här vinterns snö
plogning.
Sagt och gjort. Jag ringer. »Inte
hemma». — När kommer han då? — E f
ter sex. — Säj åt honom, att han inte
försvinner då, för jag vill tala med ho
nom. —
Klockan åtta på kvällen knackar jag
på i hans stuga. »Sturken» bor långt
borta i Vångsgärde, så på promenaden
dit har jag god tid att i huvudet göra
en lång lista på alla de frågor, jag ska’
överfalla honom med. Men när jag kom
mer, har han redan krupit till kojs. —

att Nordiska kompaniet skickade dit
hela sin cykliststab. Ett par av spring
pojkarna gick inte dit — de fick av
sked. Nu i februari var en sådan kurs
anordnad i Falun. — Vid dessa kurser
hållas föreläsningarna i regel av trafik
poliser. Oeh så visas samma film, som
nu ska visas för barnen i Mässbacken
och Orsa.
Varefter hr Eriksson gick fram och
började »läsa lagen» för barnen. Att
deras intresse var stort ska villigt in
tygas.
M e n -------- Samma dags eftermiddag
kom signaturen åkande tillsammans
med hr Eriksson. Och då få vi se Nisse
komma skjutande sin spark emot oss —
mitt i vägbanan. Och än värre: han
sticker över till högra sidan av vägen!
Men det gick inte alls för sig! Eriksson
stannar sin bil alldeles vid vänstra snö

Det är tydligen tröttsamt att vara bilplogare i Orsa. — Min besvikelse är stor.
Alla mina obesvarade frå g or! Den långa
vägen! Jaha, då får jag titta på stjär
norna på hemvägen då. Men Sturken
är inte mera mån om sin sömn, än att
lian ändrar sig och skjuter upp sovan
det så länge. Och inte behöver jagfråga. När han får veta, att jag är in
tresserad av hans arbete, berättar han.
Själv är han tydligen helt fångad av
sitt vinterarbete.
En liten inledande fråga gör jag.
»Plogar ni alla vägar i Orsa?» »Nej,
bara vägdistriktets, men det är nästan
alla utom några vägar på Digerberget
och så fäbodvägarna. De flesta av dem
användas numera som timmerkörningsvägar, och då håller timmerbilarna
själva dem öppna. Y i skulle inte var!kcn hinna eller kunna med våra tunga
bilar köra på de vägarna, om de t. ex.
ville hyra oss att hålla deras vägar öpp
na. Du vet väl, att vi har två bilar,
två stora Scania-Vabisvagnar, en på 90
och en på 110 hästkrafter. En sådan
vinter som i år ha vi haft fullt knog
med båda bilarna så gott som hela vin
tern. V i ska’ ju köra ända från Mora
rå till Ore rå, alla vägar i HansjÖ, Bjus
och Ilornberga, de flesta vägarna mel
lan byarna på Berget och dessutom
Finnmarksvägarna.
Hela tiden talar Sturken orsamål.
»Du förstår väl», säger han. Och det
gör jag ju. Jag bara saknar förmåga
att skriva det, och det sörjer jag just
nu. I den här parentesen, som Sturken
själv gör, passar jag på att fråga, vem
som ger dem order om arbetet, och hur
det är uppordnat mellan bilarna.
»Order behöver vi inte, vi har vår
fastställda ordning, och vi vet att vi
ska’ ut så fort det snöar. Ibland kan
det ju hända, att vi får order från

plogkanten och Nisse blir tvungen pallra sig över till sin del av vägen.
Och än mera: När H. var på hemväg
i bil från Orsa dagen därpå kom han i
kapp en hel flock barn. Vid signalen
spriddes barnen åt båda sidorna av vä
gen. H. stannade och frågade: '»'Var
har ni varit?» » I kyrkbyn och sett
bio.» »Vad var det för film ?» Alla
barnen sprungo över till rätt sida av
vägen och först därefter kom svaret:
»I trafik vimlet».
Kåwe.

Erik Andersson
Utför
INKASSOUPPDRAG
Förrättar A U K TIO N E R , BOUPPTECK
NINGAR och A R V S K IFTE N .
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl.
köpmannaföreningar. Tel. 40.
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landsfiskalen eller Finn-Erik, som är
vägdistriktets ordförande, att vi ska’
bort och hjälpa någon bil, som sitter
fast någonstans för snö. Men annars
hämtar vi samtidigt varsin bil i garaget
nere i Brandstationen. Den ena bilen
tar Hansjösidan och far sedan över
Skattungbyn fram till Ore rå, den andra
bilen tar Kyrkbyn och byarna på Berget.
Så lika fördelat är arbetet, att det mer
endels bara slår fel på en 1/ 2-timme på
tidpunkten, då vi möts vid garaget igen.
Och sedan kommer turen till Finnmar
ken, Untorp och Näckådalen och uppåt
Koppången, och då följs bilarna åt.
Däruppe är det snö nu, två och tre me
ter höga vallar i skärningarna.» —
'»Stopp ett tag», säger jag. Tala om,
hur plogen arbetar.» —
»Det har du väl sett. Nej, det har
du nog inte förresten. Du skulle vara
med själv och se, när snön virvlar om
plogvingarna. V i har på varje bil en
framplog, som plogar mitt i vägbanan
och en bakplog, som plogar åt sidan.
Naturligtvis växlar vi om med vänstervinge och högervinge, för de kan ju inte
sitta på samtidigt. Då skulle vi ju full
ständigt stänga vägbanan. När vallarna
blir för höga, sätter vi på en kantavtagare, som kastar snön cirka 15 m. utåt
sidorna. Men när vi använder den,
måste vi ha båda bilarna sammankopp
lade — en bil orkar inte. För att få
bort drivsnön på Koppången sätter vi
på en större framplog. Då måste vi
också ha båda bilarna sammankopplade.
Vi kan få upp en fenomenal hastighet,
och det är tack vare hastigheten som det
överhuvudtaget går att få undan snön.
Då sprutar snön om plogen, och det
syns ingenting av den bakre bilen och
bara en liten del av den främre.
Du skulle nog vara rädd, om du skulle
vara löskarl på den bilen», tillägger
Sturken. Men det märks, att själv är
han gripen av fartens tjusning.
Nu passar jag på med en fråga igen:
»H ar det varit särskilt svårt med plogningen i år?» — '»Inte svårt, men vi
har fått ligga i. Det första svåra snö

Håll tonen torra om fotterna!
Använd

O isla veds G um m istö v la r!
Finnes i full sortering!
Vita, röda och bruna
med låga skaft storl. 2 3 /2 7 3 : — .
Svarta och bruna med högre skaft
Stor!
3 /2 8 — 4 : —
„
2 9 /3 4 — 5 : 2 5
„
3 5 / 4 2 — 6:25

det, när jag kom, har det blivit åtskil
lig oordning. Men nu minns jag, att
jag haft en del föreställningar om att
de där plogvingarna också skulle kunna
sopa med sig annat än snö från vägarna,
t. ex. små oskyldiga barn, som inte
hinna akta sig för bakplogarna. Hur
är det med det då?
»Det händer aldrig någon olycka»,
säger Sturken mycket lugnande. »Men
nog är jag riktigt arg många gånger
på barnungar, som ska’ leka med så
farliga saker som våra bilar. De ska
ha snödusch och springer då så nära de
någonsin vågar. En enda gång har det
varit ett olyckstillbud. Det var en pojke
på Berget, som skulle vara riktigt
karsk, förstås, och sprang så nära, att
bakvingen sände iväg honom ett par me
ter ut i en åker. Det var lindrigt, det.
Värre hade det kunnat gå.» —
Det har blivit sent medan vi pratat.
Det kan vara på tiden, att Sturken får
sin försenade nattro. Ingen av oss
önskar egentligen mer snö nu i vårtider,
men när jag tackar honom för alla hans
upplysningar, säger han precis vad jag
en lång stund tänkt på: »Det kanske
blir snöväder i morgon, och då kan du
följa med oss och se hur det går till.»
Det är just, vad jag ville — se snön i
rasande fart spruta och virvla åt sidor
na, medan vägen där bakom bereddes
åt oss. I hopp om att morgondagen
skall riktas med den erfarenheten, tac
kar jag »vägrödjaren» och önskar ho
nom god sömn.
L. I.
Bilderna visa snöplogning i Kopp
ången:
1.
2.
3.
4.

snöskottning,
bilen pressas fram,
vägen ” putsas” ,
kantavtagaren i arbete.

fallet kom den 30 oktober, och då snöade
det 8 tum över hela socknen. Så var det
lyckligtvis uppehåll under julhelgen,
men sen — ! Mellan den 2 och 9 januari
låg vi i selen ända till 18 timmar om
dygnet. Ja, här har jag boken ■
—• vi
ska se.» Och så bläddrar vi bland ar
betsrapporterna, och där framgår det
bl. a., att plogkörarna fått vila en enda
söndag från nyår och till den 25 febr.
Sist jag såg plogen i arbete var den 26
mars — månne sista turen denna vin
ter?
I det frågeformulär jag hade i huvu-

<Det skall böjas i tid
som krokigt skall bli
Detta gäller den unga flickans
hår såväl som hennes fostran
i övrigt.
PERMAMENTNING —
MODERN HÅRVÅRD.

Kooperativa föreningen Ovan Siljan
SKOAVDELNINGEN.

ANNA ERICSONS DAMFRISERING
ORSA. — Telefon 208.

FORNSVENSK LITTERATUR. Läse
bok för skola och hem av E l i a s
W e s s é n. Lindblads förlag. Häft.
1.75, inb. 2.25.
Föreliggande läsebok innehåller först ett
urval runinskrifter, varefter kommer utdrag
ur landskapslagarna. Även om man inte är
inställd på att kalla detta för ” litteratur”
i gängse mening, så är det av stort in
tresse såsom de första yttringarna av bru
ket av svenskt språk. Först återges in
skrifterna på runstenarna med runskrift,
därefter betecknas det sannolika uttalet och
slutligen översättes inskriften till modernt
språk. Likaledes förfares med landskaps
lagarna, så att vänstersidorna ha texten i
ursprungligt skick och högersidorna ha den
nutida tolkningen. Efter landskapslagarna
kommer en avdelning med prov på medelti
dens legend- och ridöardiktning. E tt par
psalmer och prov på innehållet i Den heliga
Birgittas uppenbarelser
komplettera den
religiösa litteraturen från denna tid. Erikskrönikan, Visan om Engelbrekt, E tt väldigt
skämt med alla abboter och en samling folk
visor ge ytterligare vidd åt samlingen.
Jag skulle önska att vi kunde införliva
denna läsebok med referensbiblioteket i
varje skola, för att på så sätt kunna an
vända oss av den först ooh främst vid
historieundervisningen och kanske i någon
mån vid modersmålsliäsningen.
K. W.

=

VISITKORT =

P apper och Kuvert med monogram.

Förnämligt utförande.

Beckmans Tryckeri — Orsa
Tel. 247.
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Tack för alla roliga bidrag! Ni är
riktigt duktiga författare vid det här
laget, och ni gör oss i redaktionen rik
tigt huvudbry. Det är nästan svårt
att välja, ser ni, och många gånger är
det med både suckar och saknad, som
vi lägger undan en dikt eller en berät
telse, som vi så gärna hade velat ta in,
om det bara funnits utrymme. Och
tänk så mycket ni haft att skriva om
till det här numret! Y i får ju höra
talas om Olympiaden och t. o. m. se bil
der av edra favoriter. Somliga ha ock
så haft på känn att påsken inte är
långt borta och berättat om den, men
mest har ni sysslat med minnena från
vinterns dagar. Det var många roliga
vinteruppsatser, men de flesta av dem
lade vi undan, tills det knäpper av köld
i knutarna en annan vinter. Nu smäl
ter snön, nu knoppas det, nu flödar
vårbäckarna och helst tänker vi nu på
den annalkande våren. Eller kanske
ändå att vi än så länge bara tänker oss
det roliga påsklovet. Glad påsk alle
sammans !
Uppsatspriset får den här gången
Birgit Ohlsén för berättelsen om sin
resa genom Härjedalen. Yad Birgit
kommer att få, talar så småningom hen
nes lärarinna om för henne.
Nästa skoltidning kommer ut i maj
och då ska’ ni passa på att skicka in
vårdikter och berättelser om edra upp
levelser under vårdagarna och också om
allt roligt, ni upplevat under påsken.1
1 HÄRJEDALEN.
Det var i mitten av juni. Pappa,
mamma, Börje, Mårten och jag sutto i
bilen hemma på vår gård. Karin och
P riffe stodo på trappan och vinkade
iväg oss.
V i hade äntligen kommit iväg på vår
Härjedalsresa, som pojkarna och jag
gått och glatt oss åt så länge. Först åkte
vi genom Våmhus och styrde sedan fär
den mot Älvdalen, där vi hade några be
kanta, vi skulle besöka. När vi kom
mit fram till Nybolet, som fäboden het
te, blevo vi väl mottagna av tant Gut
och Tage. Y i fingo då inte fara förrän
nästa dag, sade de. Eftersom vi hade
god tid på oss, stannade vi över natten.
Där fanns ett par flickor, som jag för
ut om somrarna brukade vara med, som
hette Margit och Edit. Y i bruka ha
Vid behov av

SKODON =
lönar det sig att gå till
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väldigt skojigt, när vi äro tillsammans.
Y i badade i en liten damm, inte långt
därifrån, medan pojkarna och Tage
sparkade boll på gårdsplanen.
Följande dag foro vi genom Särna
och Idre, där vi kunde se det första
fjället, Städjan. Den första platsen i
Härjedalen vi foro genom var Sörvattnet och sedan Mälen, där vi stannade på
ett vandrarhem. Här stannade vi unge
fär en vecka, så att pojkarna och pappa
skulle få fiska. På vandrarhemmet
bodde en familj från Ljusdal, som hade
en flicka som jag brukade vara tillsam -'
mans med. Hon hette Svea. V i bruka
de bada i en liten forsande älv, som flöt
nedanför gården.
En dag hittade Svea och jag på, att
vi skulle försöka att fiska laxöring i
forsen. Vi satte fluga på reven, som vi
hade sett Börje och Mårten göra. Vi
kastade ut reven, och om ett tag sade
Svea: »Nu har jag en riktig baddare
på. Jag orkar inte ens draga upp den.
Vill du komma och hjälpa m ig!» När
jag skulle försöka dra upp den, gick re
ven av. Så gick det nästan varje gång
vi skulle fiska.
Om en vecka ungefär foro pappa och
jag vidare genom Högvålen upp mot
Funäsdalen. På kvällen stannade vi
vid en gård. Y i gingo ur bilen upp till
den stora bondgården. När vi stodo på
trappan och just skulle öppna dörren,
kom en gumma ut, och då frågade pap
pa: '»Inte vet ni, var det finns någon
tältplats!» »Nej, nej», sade gumman
och flaxade med armarna. »Alla. mina
korkmattor äro nya, så ni får inte sätta
upp något tält heller.» '»Inte ska vi
sätta upp tältet på korkmattorna heller.
Jag menar, om ni vet någon lämplig
plats härutanför, helst vid något vat
ten», sade pappa. Men då sade gum
man : »Nej, ser ni inte, så högt gräset
är, och gubben är inte hemma heller.»
Då fingo pappa och jag fortsätta och
själva leta på en tältplats, och vi funno
en ganska bra bredvid älven Ljusnan.
Dagen därpå passerade vi Hede och
Sveg. I Sveg stannade vi och tältade
vid ett badställe. Men eftersom det var
kallt och blåsigt och regnade litet, kun
de jag inte bada.
Sedan for o vi genom några andra små
socknar och genom Skalet, en dal mel
lan två höga fjäll Då talade pappa om,
att på det högsta av fjällen fanns ett
örnbo. V i foro sedan till Mälen, där
mamma och pojkarna hade väntat oss
sedan ett dygn tillbaka. Pappa och poj
karna fiskade nu nästan hela dagarna,
medan Svea och jag brukade tävla om
att mjölka getterna, som det fanns gott
om. Svea var naturligtvis duktigare än

jag, för hon hade mjölkat förut hos sin
mormor.
Så gick en vecka utan några nya
märkvärdigare upplevelser. Svea hade
farit hem till Ljusdal, och vi skulle ock
så packa och fara hem. Resan hem
gick bra, utom att ett tändstift på bi
len krånglade litet ibland.
Birgit Ohlsén, kl. 6 b.

Gunnar Andersson, kl. 6.

Larsson från Kiruna är.
Han syns på bilden här.
Till Olympiaden han var
och där skötte han sig som en karlakarl.
På 18 km. han guldet tog,
och både finnar och norrmän han slog.
Han visade världen jättetagen,
när han slog både Niemi och Hagen.
När Larsson löpte i mål,
gick genom publiken ett väldigt sorl.
Gunnar Andersson, kl. 6.
SKATUN GEN.
En dag på sommaren, då farbror Falk
stod vid vinbärsbusken, hörde han, att
det pep i busken. Då tittade han efter,
och där låg en skatunge. Han tog upp
den och gick till granngården och frå
gade, om en pojke, som hette Agne, ville
ha den. Agne tog emot den. Om nät
terna var skatan i en lekstuga, men på
dagarna var den ute. Agne fångade
flugor åt den, och den fick också bröd
och mjölk. Ibland kom Falk dit och gav
henne korv. När skatan hade blivit lite
större, tog Falk henne på sin axel och

Konfirmations-

Ko s ty m e r
i smokingmodell med sidenfoder. Synner
ligen stilfulla. Finnas i mörkblå-, hel
svarta,- svarta med effekter. Prisbilliga!
Nvinkomna i stor sortering.

AUG. LARSSON * Orsa
Telefon 21.
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de blevo fotograferade. När folk kom
dit, hoppade hon npp på deras axlar
och ville hacka dem. En gång, när hus
folket var borta, tog skatan nyckeln och
gömde den. När folket kom hem, bör
jade de att leta, och till sist hittade de
nyckeln på taket. Och skatan flög också
till andra gårdar och försökte ta. Men
en dag flög hon bort och kom aldrig
tillbaka.
Maj Persson, kl. 4.
DJURLIV PÅ BUNK.
Det var en vacker söndagsmorgon i
februari. Jag träffade Leif Grindal
och frågade honom, om vi skulle fara en
vända över Bunk, eftersom det var så
fint väder. Sagt och gjort.
Vi foro efter Lillån fram till rännan,
och där togo vi av åt höger till Bunk.
Snart kommo vi fram till en dunge av
tallar. Plötsligt stannade jag av något
knackande. Det var en hackspett, som
höll på att plocka frön ur en kotte för
att få frukost. Mitt i dungen fick Leif
se rävspår. V i foro vidare ut ur dungen,
och där fingo vi syn på åtta stycken ri
por ungefär på fyra meters avstånd. Vi
satte oss bakom en snödriva för att se
på dem. Jag sade till Leif, att han inte
skulle prata så mycket, för då skrämde
vi dem. Efter ungefär en halv timme
utbrast L eif h ögt: »Nu sitter jag inte
här längre, för då blir jag förkyld l1»
Riporna flögo sin kos, och vi sågo inte
en skymt av dem.
Vi foro vidare över en stor bäck och
sedan över två små och sedan till flottningsstugan. Vi foro efter kanten av
en myr. O, så rädda vi blevo! »Sssss,
sss!» lät det från alla håll. Det var en
hel svärm med orrar kring oss. Tänk,
fjorton stycken! Förvånade av händel
sen fortsatte vi in i skogen. Där fingo
vi se fyra ekorrar sitta på en gren och
äta gran- och tallfrö. Vi kommo till ett
fähus. Där intill väggen sutto två
lekatter. Men vips voro de försvunna.
»Det var hemskt, vad de var kvicka»,
sade Leif.
»Nu far vi hemi», sade jag. »Ja, det
gör vi, för jag är så hungrig», sade Leif.
Vi foro och småpratade hela vägen hem.
Gunnar Storm, kl. 6 a.
NÅGRA VILD A DJUR, SOM JAG
H AR SETT.
En dag i jullovet har jag och Erik
Samell sett många sorters fåglar vid få
gelbordet. Vi såg domherrar, talgoxar,

Bel Focco
heter sommarens stora schlager
i klänningstyg. Det är skrvnkelfritt och kostar pr m. end. 1 : 65.
Se de nya mönstren hos

Hanssons,

Orsa.

gråsparvar och gulsparvar Och på sön
dagen då jag, Erik Samell, Rune Han
son och Holger Liss kom från en skidtävlan, såg vi en hök som flög runt,
runt högt i luften. Och. vi tyckte, att
han såg ut som en flygmaskin. Och en
dag då jag och Erik Samell sågade ved
i deras vedbod, fick vi se ett djur. Erik
Samell trodde att det var en råtta. D ju
ret var till färgen alldeles vitt som snö.
Snart såg vi flera. De sprang, men en
stod och såg på oss. Då Erik Samell
skulle kasta i väg ett vedträ, blev djuret
skrämt och sprang. Sen när Eriks far
far kom, talade vi om hela historien.
Han sade, att det var lekatter vi sett.
Göte Stajs, kl. 3.

Gumman: Nej. Men ditt hår.
Stina: Mitt hår! Vad skall pappa
säga? Men, klipp av det då!
Gumman: Jaha. Nu var det gjort.
Kom så, får du sova hos mig i n att! Bor
jag inte fint? I morgon när du vaknar,
skall du gå ut, men väck mig inte! När
du kommer ut, får du se en björn stå
där. Men bli inte rädd. Sätt dig opp
på hans rygg!
Stina: Ja, god natt!
Stina: Är det redan morgon? Hu,
vad det var kallt u te! Nej se, där kom
mer ju björnen! Kom får jag kliva upp
på din rygg! Så gå nu! Vilken lång
v ä g ! Men där står ju pappa och rakar
sig! Jag måtte vara hemma! Och
björnen och gumman är borta. Jag
måtte ha drömt alltihop.
Eva Carlsson, kl. 6.
LÄ R K AN OCII DOMHERREN.

Gunni Ström, klass 6.

Heja, det har blivit t ö !
Nu vi bollar gör av snö.
Bollar vina titt och tätt
flygande i luften lätt.
Gunni Ström., kl. 6.
DRÖMMEN.
Personer: Stina, Mor, Lilly och en
gumma.
Mor: Stina, vet du att jag inte är din
riktiga mor. Jag är bara din styvmor
och kan göra vad jag vill med dig.
Stina: Det vet jag nog.
L illy : Mamma, kör ut henne i skogen,
nu när inte pappa är hemma! I går
var hon så elak mot mig.
Stina: Det har jag inte alls varit.
Mor: Jodå. Ut med dig nu! Ingen
mat eller något skall du få med dig.
(Kör ut henne.)
Stina; Hu så kallt! Jag är så hungrig
och trött. Jag tror, att jag måste lägga
mig. O j! Yem var det, som stötte mig
i nacken med en käpp?
En gumma: Lilla barn, vad gör du
här ute? Tala om allt för mig!
Stina: Min mor körde ut mig i skogen
i går.
Gumman: Varför ?
Stina: Därför att Lilly sa, att jag var
elak mot henne, men det har jag inte
alls varit.
Gumman: Så. Vill du nu att jag
skall hjälpa dig? Men betalt måste jag
ha. Vill du ge mig det vackraste du
har? Jag skall ha det till prydnad.
Stina: Ack, jag har ju ingenting
annat än min gamla docka.
Gumman: Å h ! Men gråt inte n u ! Du
har något, som är det vackraste jag har
sett.
Stina: Det är min docka.

Lärkan satt en dag vid sitt bo. Hon
hörde, att det var någon, som kom
flygande. Det var domherren. »God
dag», sa domherren, »hur mår du efter
en sådan långresa ?»; »Inte mår jag
vidare bra, det har ju varit så spän
nande äventyr». »Berätta!» sa dom
herren. »När jag kommit en bit på väg,
var jag så trött, att jag sökte efter en
liggplats. Till slut, när jag hade letat
länge, fann jag, att det var några snälla
pojkar, som höllo på att sätta upp en
fågelholk. Jag kröp in i den. Där var
det en mjuk bädd liksom av dun. Jag
hade snart somnat, då jag hörde ett
ljud, jag blev naturligtvis rädd. Jag
såg ett pojkhuvud sticka fram, han hade
något konstigt i handen. Jag kundo
inte se, vad det var, men om en stund
såg jag, vad det var — en slangbössa.
Han såg mig, och jag började pipa. Om
en stund fick jag se, att pojken, som
hade byggt boet åt mig, kom. Jag hör
de inte, vad han sade, men om en stund
såg jag, att den elaka pojken var borta.
Nästa morgon, när jag vaknade, sken
solen, och jag fortsatte min färd. Men
jag märkte snart, att jag hade blivit
försenad, du vet ju, att vi flyttfåglar
stämma möte, vi hade i år bestämt, att
vi skulle mötas i Kairo. Därför ökade
jag farten. När jag farit genom nästan
hela Europa och kommit ut på Medel
havet, såg jag en ångare. Jag flög
genast ner på den, jag tror inte, att det
var någon, som såg mig. Det var en
dörr öppen till ett rum, jag gick in och
gömde mig väl, så att ingen skulle se
mig och kasta ut mig, medan jag sov.

HEDINS BILLIGA
TVÅLAR

Hedins Färghandel
ORSA.
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Jag tänkte, att nu kommer nog jag
först till Kairo, och jag får nog den
bästa och finaste hustrun av alla. Se
dan när jag vaknade, var jag instängd.
Efter några dagar tog jag mod till mig
oeh kröp fram under sängen, och vet du
vad jag såg? Jo, en sjuk gammal dam.
När hon såg mej, öppnade hon fönstret
och sade något, men det visste jag ju
inte, vad det betydde. När jag kom ut
i det fria, såg jag, att jag var på fel
väg, så när jag kom till Kairo, hade de
andra redan varit där länge, oeh ingen
hustru fick jag heller. Så nu har jag
fått lära mig, att man skall lita på sig
själv, det vinner man mest på». i»Det
var ett spännande äventyr, du har va
rit med om. Nej, nu måste jag fara»,
sa domherren »adjö». »Adjci». sa lärkan.
Inga-Britt Forssberg, kl. 5.

VIN TERDIKT.
Inne i skogens pelarsal,
rimfrosten gnistrar i björk oeh al.
In mellan snötyngda granar solen skiner,
det lyser som av guld och rubiner.
Även stadens gråa hus
få ibland några knippen ljus.
Mot fjällen går tåget från Stockholms
central,
upp till den luft, som är skön och sval.

Ingemar Pettersson, klass 6.

GAMLA PÅSKSEDER.
Förr i tiden trodde folk på troll
käringar. På skärtorsdagen fick man
inte slakta. Sedan fick man inte spinna
den dagen, för då såg man ormar hela
sommaren. På skärtorsdagsaftonen vo
ro alla trollkäringar i farten och smorde

EN SANN SPÖKHISTORIA.
Min mor har berättat för mig, att
hennes mormor hade en släkting, som
var mycket grälsjuk och elak. Det hän
de sig, att de tappade bort en yxa där
på gården. Det var den elaka gumman,
som hade gömt yxan. Gårdsfolket
frågade henne, om hon hade sett yxan.
Men hon sade bestämt, att hon icke sett
någon. Hon var så ond och elak så
hon sade, att hon skulle röra sig, fast
hon var död.
Kort tid därefter dog hon. Då mor
mors mor och några andra hade gått till
sängs och somnat, väcktes de av ett
hemskt buller i förstugan. De blevo så
förskräckta, att- de bådo alla böner, som
de kunde. De läste också »Fader vår».
Då de kommo till »fräls oss ifrån ondo»,
var det som stugan ville lyfta sig från
jorden.
Y id tillfället var inte husbonden
hemma. Han kom hem senare på nat
ten. Det var månljust och fint väder.
Då han hade satt in hästen i stallet,
såg han på gården en skepnad, som lik
nade den elaka kvinnan. Hon var
mycket fint och vackert klädd. Däref
ter bultade han på dörren och bad, att
de skulle öppna. De svarade, att de
inte tordes. Husbonden sade, att det
undrade han inte på. De tordes icke
öppna, förrän allesamman följdes åt ut
i förstugan.
På morgonen, då det hade blivit
ljust, undersökte de förstugan. Där
var en tunna, som det var några agnar
i. På botten i tunnan fanns den bort
tappade yxan. Efter den dagen hör
des ej något mer buller.

sin kvast, som var deras åkdon. Sedan
hängde de en svart kaffepanna på kvast
skaftet, för det bar i väg upp igenom
skorstenen till Blåkulla den natten.
På långfredagen fick man inte äta
varken kött eller fläsk. Sedan skulle
man se efter vädret den dagen. Var
det vackert väder, då blevo korna snälla
för vallkullorna den sommaren, men var
det blåst, då blev det svårt att gå i vall.
Arne Bergkvist, kl. 4.

Långt bort från gränd och gata,
stockholmare på skidor knata.
Alen allt för märkbart är det nog,
att de med svängarna få väldigt knog.
Benkt Granholm, kl. 6.

Från småskolan.
TVÅ ROLIGA DAGAR.
En solig dag kom Greta till mig.
Vad ska vi göra? sa jag. Ta en katta
oeh köra, sa Greta. Nej jag menar rik
tigt. Ska vi gå ner för våran backe
och blunda? sa jag. Ja, sa Greta. Vi
började vid gården och gick ända ner
till vägen. V i gick i drivorna. Då
ramlade vi. En gång när, vi hade kom
mit ner trodde vi att vi var på en an
nan sida om vägen fastän vi inte var där.
Då skulle jag gå på andra sidan, men
då trillade jag i diket. En annan gång
gick vi nedanför vägen. Sen klättrade
vi i träd. Nästa dag hade Greta ski
dorna med sig. Då skulle vi ut och
åka. Först såg vi oss ikring lite i
backarna. Sen åkte vi upp en bana.
Jag åkte först. För vart snår jag åkte
igenom sade Greta du är allt en riktig
banare du. Sedan skulle jag gå hem
och äta, och på eftermiddagen åkte vi
banan en gång till.
Anna Märta Granholm, kl. 2.
NÄR DUVORNA IIÄLSA D E PÅ OSS.
En dag i höstas kom det några du
vor och hälsade på oss. . Då sprang vi
in och tog lite mat åt dem. Och de åt
så. De var så rädda i början så vi
måste stå alldeles stilla. Andra dagen
kom de ända upp på trappan. De gick
och letade brödsmulor. Då vi öppnade
dörren kom de in i tamburen. Då var
de inte ett dugg rädda. En dag följde
de med oss in i skolsalen och pickade
emellan bänkarna. Rune fick stryka
en på ryggen med handen. Nu har du
vorna flyttat till en annan gård.
Lilly Åberg, kl. 2.

KOPPARBERGS
LÄNS SPARBANK

Ture Röjter, kl. 4.

Skolbarn i Orsa!

jVarekipera
Skolbarnen

Sparsamhet är en dygd.
Under år 1935 har av skolbarn
inom länet insatts i 7.040 poster
ett belopp av kr. 21.086: 72.

— hos —

Emma Olsson
Tel. 125.
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NÄR JAG VAR TILL VASALOPPET.
I går morse gick jag till Rune Ström
och frågade honom, om han ville följa
med till Vasaloppet. Det ville han. Vi
skulle fara på 11-tåget. När vi gingo
till stationen, var vägen alldeles igen
snöad, och vi fingo spåra var sin bit.
Slutligen kommo vi dit. Då gingo vi
in i väntrummet. Diir fingo vi köpa
biljetter. Vi köpte var sin tur- och
returbiljett till Mora, och sedan gingo
vi ut på gården.
Nu kom tåget, vi stego på, och snart
voro vi i Mora. Vi gingo direkt till en
gubbe, som sålde entré-nålar. De kos
tade en krona. Sedan vi köpt var sin,
gingo vi in. Vi gingo till Mora-Orsa
elektriska affär för att se prisen. Det
var en utomordentligt fin prissamling.
Bl. a fanns det en radio, en cykel, en
kungakanna och mycket mer.
V i gingo ner till målplatsen. På
målduken stod det: »I fädrens spår för
framtids segrar1». Vi togo oss en bra
plats och inväntade segraren. Vi vän
tade både länge och väl, men snart
skymtade en löpare, som fick lagerkran
sen på sig. Det visade sig, att det var
n :r 8 Sven Hansson från Lima, som
vann Fryksåsloppet söndagen förut.
Strax efter kom n :r 44 Häggblad från
Umeå, och sedan kommo de en och en.
Vi väntade på n :r 25 Strål Lars Eriks
son från Mora, som snart fyller 50 år.
»Hallå, hallå!» ropade man i högtala
ren. »Det meddelas från kontrollen
vid Eldris, att Strål Lars åkt förbi i
god kondition.» Vi väntade ungefär
en halv timme. Allt folket rusade mot
målet för att se, när han kom i mål.
Nu kom han stakande i mål. Han fick
en bukett blommor vid målet. Han
skulle gå till skolan, och allt folket
följde med honom och togo kort av ho
nom. När vi följt med upp till sko
lan, gingo vi upp till järnvägsstationen.
Där var det två göteborgskor, som kas
tade snö på sina kamrater.
Tåget skulle gå kl. 17.06 men det blev
litet försenat. Det var så trångt inne
i vagnarna, så vi stodo ute hela tiden.
I Vattnäs var det en tjock gubbe, som
hoppade ner i snön från tåget, och han
'höll på att inte ta sig upp. Nu gick
tåget vidare, och vi voro snart hemma
igen efter en rolig dag.
Bengt Wikner, kl. 6.

Ni blir glad att se dem ,
ännu gladare A T T

HÖRA

dem.

Femtioåringar.

Anna Dunett.

Joh. Boström.

GAMMELFURAN.
På en hög kulle uti vildaste skogen
stod »gammelfuran». På Tjäderåsen
var det många gamla träd, men inget så
gammalt som gammelfuran. Den hade
stått på sin plats år efter år. Bränder
hade härjat och förstört runt om henne,
stormar hade rivit i hennes grenar, och
träd hade blåst omkull, men gammelfu
ran stod kvar. En gång hade blixten
slagit ned, och lämnat efter sig en bred,
svart skåra i hennes väldiga stam. Men
ett hade den inte prövat på, och det var
den skarpa yxan.
En solig vårmorgon kommo några
glada män, och vandrade genom den
stora Tjäderås-skogen. De gingo och
tittade på alla träd, synade och märkte
de allra största, som skulle fällas till
våren. Till slut kommo de upp på Tjä
deråsens allra högsta punkt, och där
fingo de se en stor och bred fura, som
de aldrig sett maken till. Det var
gammelfuran. En man med grön kostym
och med en svajande fjäder i hatten sa
de: »Maken har jag aldrig sett. Den
här måste vara flera hundra år gam
mal.'» »Säkert», svarade den andre,
»det blir nog tre stockar av den här
bjässen.» Och så började de mäta den
stora gammelfuran.
Dagarna gingo, och det vart höst.
Snön kom och lade sig tungt på gammel
furan. Och så en dag hörs det yxhugg.
Nu är man i färd med att fälla alla
träd, som blivit utvalda om våren. Så
kommer turen till gammelfuran. Män
nen titta efter åt vilket håll den lutar,

Specerier
Konserver
Glas och Porslin
—

Jan Carlstedt, klass 3.

Svenska Rödakor sambulansen
i Abessinien.
och så börja de såga. Med dunder och
brak och i en sky av snö faller den stol
ta furan, som kunnat stå emot stormar
och skogsbränder. Sedan forslas den
ner till älven. Och när våren kommer,
flyter den neröver älven till sågverket,
för att sågas till plank.
Lars Andersson, kl. 6 b.

Stipendiefondens
hederslista.
Förut ha 25 stipendiater rapporterats
färdiga med sina kurser.
Den 26 :e: Nils Andersson, Oljonsbyn,
'den 13 mars, geometrisk ritning och
projektionsritning.
V å r n y h e te r i

Damväskor

Radioservice och -rör.

Hans Peterson Orsa
Telefon 2 4 2 .

M A R T IN H E D
T el. 1 4 .

A .-B .

Välsorterad
resoffektavdeln.
CARL A. PETTERSSON. - ORSA.
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Johansson, K ., 8 min. 7 sek .; 5. Elsa Nisén,
Skattungbyn, 8 min. 9 sek .; 6. Astrid Fors
gren, Nederberga, 8 min. 13 sek .; 7. Edit
Borg, S., 8 min. 15 sek .; 8. Karin Olsson,
N., 8 min. 17 sek .; 9. Gulli Andersson, S.,
8 min. 34 sek.; 10. Karin .Svalas, S., 8 min.
45 sek.

Slipstensloppet 1936
liölls i Skattungbyn lördagen den 29 febr.
Lagtävlingen för gossar på 2.5 km. (det
egentliga ” slipstensloppet” ) vanns av Skattungbyns folkskola på medeltiden 13 min.
38 sek. Andra lag blev Åberga med tiden
13 min. 44 sek. och tredje Kallmora med
tiden 13 min. 38 sek.
Individuella resultat: 1. Hugo Eriksson,
Abcrga, 12 min. 48 sek. och Rune liengt/.én,
Skattungbyn, samma tid ; 3. Folke Eriks
son, Kallmora, 13 min. 10 sek .; 4. KarlHugo Pallin, K ., 13 min. 19 sek.; 5. Bengt
Örn, K ., 13 min. 24 sek .; 6. Tage Eriks
son, Å., 13 min. 45 sek .; 7. Edvin Bengtzén, S., 13 min. 55 sek. ; 8. Sven Karlsson,
Torsmo, 13 min. 57 sek .; 9. Ebbe Fallgren,
Tallhed, 14 min. 10 sek. ; 10. Erik Anders
son, S., 14 min. 12 sek.
individuella resultat för flickor 2.5 km.:
1. Greta Åberg, Skattungbyn, 14 min. 20
sek. ; 2. Vera Byberg, Torsmo, 15 min. 29
sek.; 3. Anna Andersson, S., 15 min. 45
sek. ; 4. Britt Eriksson, Torsmo, 15 min.
48 sek. ; 5. Rut Malin, S., 15 min. 58 sek. ;
6. Elin Hållvell, Åberga, 16 min. 10 sek. ;
7. Britta Broberg, S., 16 min. 10 sek.; 8.
Birgit Åberg, S., 16 min. 30 sek.; 9. Lydia
Nisén, S., 16 min. 38 sek.; 10. Vivi Pers
son, Kallmora, 17 min. 7 sek.
Lagtävling för gossar på 1.5 km.: 1. Kall
mora folkskola 21 min. 5 sek. (samman
lagd tid ); 2. Skattungbyn 21 min. 17 sek.;
3. Åberga 21 min. 33 sek .; 4. Nederberga
21 min. 59 sek.

Lagtävling för gossar på 750 meter: 1.
Kallmora småskola 10 min. 30 sek. (sam
manlagd tid); 2. Åberga 11 min. 23 sek.
individuella resultat: 1. Holger Viström,
Tallhed, 3 min. 12 sek .; 2. Holger Ma&ser,
Kallmora, 3 min. 24 sek.; 3. Per-Erik
Karlsson, K., 3 min. 27 sek.; 4. Rune An
dersson, Skattungbyn, 3 min. 32 sek .: 5.
Arne Eriksson, Åberg, 3 min. 36 sek. ; 6.
Helmer Louthander, S., 3 min. 37 sek. ; 7.
Erik I/undell, K ., 3 min. 39 sek.; 8. Åke
Johansson, Å., 3 min. 43 sek .; 9. Arne
Pettersson, K ., 3 min. 46 sek .; 10. Sören
Asp, K. 3 min. 52 sek.
individuella resultat för flickor pä 750
meter: 1. Margit Åberg, Skattungbyn, 3
min. 54 sek.; 2. Lilly Åberg, S., 3 min. 98
sek .; 3. Gulli Nyberg, Åberga, 4 min. 8
sek. ; 4. Birgit Viström, Kallmora, 4 min.
16 sek.; 5. Anna Maria Lund, S., 4 min.
45 sek.; 6. Anny Andersson, K ., 4 min. 54
sek.; 7. Majken Backlund, :S., 5 min. 23
sek.
96 startade och lika många kommo i mål.
23 skidlöparmärken i brons erövrades under
tävlingen av därtill berättigade.

2.
3.
4.
5.

Violet Diffner, ‘Orsa, 27 min. 53 sek.;
Ingrid Marklund, Mora, 28 min. 22 sek .;
Maidie Nordström, Orsa, 28 min. 26 sek.;
Margareta Oassel, Mora, 29 min. 24 sek.
2.5 km. för flickor (födda 1922—23):
1. Kerstin Sars, Vinäs, Mora, 13 min. 22
sek .; 2. Karin Skoglund, Mora, 14 min.
10 sek .; 3. Maja Rosén, Mora, 14 min. 15
sek. ; 4. Gunvor Pettersson, Våmhus, 14
min. 25 sek.; 5. Svea Halvarsson, Btackmora, 14 min. 45 sek.

Orsa skolors idrottsförening
höll sina årligen återkommande lagtävlingar
på skidor onsdagen den 4 mars. Tävlingar
na höllos i år i Kyrkbyn.
Dit samlades
Skideliten från de olika skolorna i socknen,
tredje- och fjärdeklassare för att tävla på
2 km., femte- och sjätteklassaro för att
mäta sina krafter på 2.5 km.
1 2 km : s-tävlingen voro åtta lärara vdelningar representerade med var sitt lag, och
på 2.5 km. ställde 9 lag upp.
Resultaten i lagtävlingen blevo.
2 kjm.: 1. Hansjö, kl. 4, 63 min. 27 sek.;
2. Kyrkbyn, kl. 4, 64 min. 28 sek.; 3.

Stackmora 64 min. 44 sek.; 4. Kallmora
65 min. 39 sek .; 5. Kårgärde 65 min. 57
sek.; 6. Stenberg 66 min. 26 sek.; 7 Kyrk
byn, kl. 3, 66 min. 54 sek .; 8. Torrvål
68 min. 14 sek.

Skolmästerskapen för
Norra Dalarna

Individuella resultat:
1. Ture Röjter,
Åberga, 6 min. 43 sek .; 2. Karl-Ingvar
Wennberg, Kallmora, 6 min. 47 sek.; 3.
Olle Eriksson, Torsmo, 6 min. 55 se k .; 4.
Göte Åberg, Skattungbyn, 6 min. 59 sek.;
5. Ture Norberg, Tallhed, 7 m in .; 6. Sune
Persén, S., 7 min. 2 sek .; 7. Ingemar
Röjter, K ., 7 min. 8 sek .; 8. Olle Källberg, K ., 7 min. 10 sek.; 9. Karl-Erilc
Hansson, Nederberga, 7 min. 12 sek.; 10.
Erik Säll, N., 7 min. 15 sek.
Lagtävling för flickor på 1.5 km.: 1. Kall
mora folkskola 23 min. 32 sek. (samman
lagd tid) ; 2. Skattungbyns folkskola 24
min. 58 sek.
Individuella resultat:
1. Elin Palinén,
Åberga, 7 min. 18 sek.; 2. Elsa Lisa Pers
son, Kallmora, 7 min. 40 sek .; 3. Sigrid
Persson, K ., 7 min. 45 s e k .; 4. Kerstin

GRAMMOFONSKIVOR
5 0 öre.
A .-B . B R Ö D E R N A OH LSÉN S
BOKHANDEL.
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avgjordes i Orsa lördagen den 22 febr. De
bästa resultaten blevo:
10 km. för gossar (födda 1915—17):
1. Arne Hallgren, Orsa, 48 min. 46 sek. ;
2. Ivar Andersson, Mera, 54 min. 38 sek.
10 km. för gossar (födda 1918—19):
1. Malte Mattsson, Mora, 43 min. 7 sek.;
2. Tor Holmgren, Orsa, 44 min. 36 sek .;
3. Matts Norim, Mora, 44 min. 57 sek. ; 4.
Sigvard Ängsås, Orsa, 45 min. 26 sek.; 5.
Anders Rylander, Mora, 47 min. 27 sek.
5 km för gossar
(födda 1920—21):
1 Kurt Ohrner, Orsa, 21 min. 53 sek. ; 2.
Torsten Pers, Orsa, 22 min. 37 sek .; 3. Nils
Nordström, Orsa, 22 min. 44 sek.; 4. Henry
Gunnars, Orsa, 22 min. 55 se k .; 5. Gunnar
Eriksson, Mora, 24 min. 8 sek.
2.5 km. för gossar (födda 1922—2 3 ):
1. Bengt Erik Johansson, Stackmora, 11
min. 32 sek .; 2. Gösta Asplund, Orsa, 11
min. 37 sek .; 3. Evald Hammare, Skatt
ungbyn, 11 min. 40 se k .; 4. Karl Artur
Olsson, Orsa, 11 min. 50 sek.; 5. Rune
Persson, Kårgärde, 11 min. 52 sek.
5 km. för flickor (födda 1918—19).:
1. Margit Kolmodin, Orsa, 30 min. 45 sek .;
2. Karin Spegel, Orsa, 31 min. 15 sek. ; 3.
Margit Larsson, Mora, 31 min. 40 sek.
5 km. för flickor (födda 1920—21) :
1. Majt Sundin, Mora, 27 min. 35 sek. ;

2.5 km.: 1. Stackmora 67 min. 17 sek.;
2. Kårgärde 69 min 20 sek .; 3. Hansjö, kl.
6, 69 min. 59 sek .; 4. Slättberg 70 min.
22 sek.; 5. Åberga 72 min. 5 sek.; 6. Han
sjö, kl. 5, 73 min. 33 sek.; 7. Kyrkbyn, kl.
6 B, 77 min. 37 sek .; 8. Kyrkbyn, kl. 5,
78 min. 47 sek .; 9. Torrvål 79 min. 40 sek.
Bästa individuella resultat blevo:
2 km., gossar: 1. Bror Olsson, Hansjö,
11 min. 19 sek.; 2. Gunnar Vik, Torrvål,
11 min.. 25 sek.; 3. Ville Frisk, Stackmora,
11 min. 26 sek.; 4. Bengt Bergquist, Sten
berg, 11 min. 48 sek .; Erik Bengtsson,
Hansjö 11 min. 48 sek.; 5. Göte Nilsson,
Stackmora, 12 min. 1 sek.; 6. Göte Rahm,
Kårgärde, 12 min. 4 sek .; 7. Minnard Eld,
Torrvål, 12 min. 7 sek .; 8. Mats Henriks
son, Kyrkbyn, 12 min. 9 sek.; 9. Åke Myr
berg, Stenberg, 12 min. 12 sek.
Flickor, 2 km.: 1. Inga Karlsson, Kyrk
byn, 13 min. 8 sek .; 2. Kerstin Johansson,
Kallmora, 13 min. 42 sek.; 3. Göta Lind
gren, Kyrkbyn, 13 min. 45 sek.; 4. Inge
borg Boström, Kyrkbyn, 13 min. 52 sek.;
5. Anna Manneberg, Hansjö, 13 min. 58
sek.; 6. Hjördis Olsson, Hansjö, 14 min.
1 sek.; 7. Astrid Borbos, Kårgärde, 14
min. 6 sek .; 8. Kerstin Andersson, Kårgär(Forts. å sid. 15.)

Masonitsoch

Plywood-lager
CARL A. PETTERSSON. - ORSA.

ORSA SKOLTIDNING

berättar skolminnen.
n
o
rs
a
.L
H
IV.
Under min torrvålstid fick jag av
pastorn ett par tunna häften regle
mente och läroplan för Orsa folkskolor,
men erhöll upplysningen, att båda voro
föråldrade och skulle omarbetas. Några
år därefter tillsattes en kommitté, som
skulle utarbeta förslag till nytt regle
mente och läroplan. Jag minns inte
vilka personer, som blevo valda eller vad
de gjorde för saken. E fter ytterligare
några år tillsattes en annan kommitté,
som väl också arbetade, förstår jag.
Ämnet behandlades av både skolråd,
kyrkostämma och domkapitel, men nå
got resultat syntes aldrig. Gamla in
spektören framhöll i allvarliga ordalagnödvändigheten av både reglemente och
läroplan. Nya organ sattes i arbete,
som rann bort i sanden. Än hade för
slaget tappats i domkapitlet och än an
norstädes. Men planlöst arbetade vi
inte, vi hade normalplanen. En lärare,
som var synnerligen systematisk, hade
sina läroböcker upprickade i läxor för
var dag, både förstagångs-, översiktsoch huvudrepetitionsläxor. Här och där
stodo datum, då den läxan skulle givas.
Jag tyckte det gick så bra, att under
den längre vårterminen gå. igenom liela
årskursen med översiktsrepetitioner, lå
ta allt gro under sommarlovet och se
dan repetera det hela under höstter
minen. Bådas system var likformigt
och jag tror allmänt.
Mer eller mindre glänsande uppvisa
des kunskaperna på årsexamen, som
hölls strax före jul. Läsåret samman
föll med kalenderåret. I statistiken
meddelades om skolan hörde till Litt. A,
B, C, D, E, F eller G i gällande normal
plan, och att. den hade sina läsordningar
upprättade i huvudsaklig enlighet med
de därstädes å sid. .. intagna. V i lä
rare kände ingen stor saknad efter
reglemente, och jag tror inte heller sko
lan led något av bristen. Svensk Lä
raretidning, som. lästes allmänt, och
S. A. F., som alla tillhörde, ha betytt
anycket för folkskoleväsendets ordnan
de i vårt land. 1919 års undervisningsplan ställde alla frågor i nytt läge. Vi
äldre hade svårt att följa med i galop
pen, ty mycket föreföll oss alltför fly 
tande. V i försökte, så gott vi kunde,
men nog känner då jag mig tämligen
snopen, då jag tänker på mina sista

skolår. Men jag var naturligtvis utar
betad och föråldrad. Det är gott, att
man då får stiga ur ledet.
Då Nederberga folkskola ett par år
före Kallmoras byggdes, var jag förstås
mycket intresserad. Jag var ofta dit,
såg på ritningar och planer, förvånades
över .storslagenheten och tänkte r '»Det
här blir nog andra saker det». I Kall
mora, Torrvål och Slättberg byggdes ef
ter samma ritningar. Då Nederbergaskolhuset var nära färdigt, uppkom
helt plötsligt ett förslag, att Kallmora
och Nederberga borde sammanslås, till
ett skolområde, och skolhuset byggas vid
Mässbacken. Byggmästare Kvarnström,

Kallmora skola 1900.
som hade tagit Nederbergaskolhuset på
entreprenad, förklarade, att han ämna
de göra huset färdigt, där han börjat,
sedan fingo de flytta det vart de ville.
Kyrkostämma hölls, hela norra socknen
var ned och röstade enhälligt mot sam
manslagningen av byarna. Kvarnström
fick i lugn och ro bygga sitt skolhus
färdigt, och Kallmora fick snart ett li
kadant. Jag trodde då, att ett sådant
där skolhus skulle äga bestånd och god
kännas i evärdeliga tider. Med skol
barnens ivriga biträde uppsattes en
skrivelse om varjehanda skolförhållanden i Kallmora (en dublett finns även
ovan jord i Kallmora folkskola), lade
ned den jämte ett fotografi över gamla
skolan (se bild !) i en glasflaska, som
tillslöts väl, inlindades i nya tidningar
och stoppades i en zinkplåtlåda, som

n
V

Sjukförsäkra Eder själv och
Eder familj i

Orsa erkända sjukkassa!
Sjuldijälpstid 2 år.
Sjukpennings- och
sjukvårdsförsäkring. Intriidesålder 15—40
år.
Ytterligare upplysningar
tel. 34. 268 OCil 271.

löddes igen och inmurades i grunden
under kaminerna. En eldsvåda kan ej
förstöra minnesmärket.
Åh, vad jag gladdes! Och Berger li
kaså. Det var så ypperligt allting i
hans skola, det hade jag ofta både hört
och sett, och snart hade jag det lika
präktigt. Tänk, Ebbes kaminer, som
man kunde reglera alldeles hur man
ville. De hade kostat 400 kr. styck,
sades det (ovederhäftigt), men vad
brydde jag mig om det. Och en sådan
luftkub i skolsalen sedan, 10 nr X 9,3
X4,3 = 408 kbm., fördelad på cirka 20
barn = 20 kbm. pr barn, och hela. den
na luftmassa och obegränsade mängder
utifrån kunde genom kaminerna hållas
i cirkulation. Nog skulle man då slippa
storkna av brist på luft. Både Berger
och jag gjorde samtidigt och varandra
ovetande den överraskande upptäckten,
att vedåtgången — som en vinter noga
uppmättes i kbdm., bokfördes i särskild
journal, jämte temperaturen ute och in

S

Bränd KALK och
Kalkstensmjöl

J av högsta kvalitéer till
£qrde lak tiga st e priser, er*0/rr med e S *
hålles från
^

A.-B. SKATTUNGBYNS K ALKBRUK.
Mässbacken. Telefon 21.

ne tre gånger om dagen i alla skolor,
som hade Ebbes kaminer — blev min
dre, när friskluftstrumman hölls öppen
sedan temperaturen börjat stiga, inne,
än när den var stängd. I Torrvål hade
man kommit underfund med att Ebbes
kaminer voro odugliga och funderade
på att kasta ut dem.. Ett lantmäteri-sammanträde skulle en eftermiddag hål
las där i skolsalen under jullovet. Lä
raren var bortrest, men två gubbar ha
de under förmiddagen bränt upp, jag
minns ej hur mycket, ved, men en för
färlig hop var det.
Sammanträdet
.måste avslutas förr än ämnat var, ry
deltagarna höllo på att frysa av sig fot
terna. Ja, så där ungefär lydde histo-

B e g ä r alltid

O rs a - b r ö d
brödet med
den verkliga
rågsmaken.
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SKOLMINNEN.

Hemvist för turister
— utflyktsmål
för o r s a b o r

S

Brandts Vilohem och pensionat
Rikstelefon 173.
Meddelar alla vanliga badformer samt
elektr. karbad och. elektriska ljusbad,
inpackningar, saltingnidningar, massage
m. m. Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan
stående bad och behandlingar.
Helinackcrderingar till moderata priser.

Järnvägshotellet I Orsa
R E K O M M E N D E R A S . ,
Rikst. 17 och 115.

Lindängets Pensionat

(Forts, från föreg. sida.)

rien, sedan den gått genom hela socknen
och kommit till Kallmora. En morgon
höll jag på att sätta upp gardinkäppar
ovanför fönstren i skolsalen i Kallmora.
Det var klart, att vi skulle ha gardiner
i nya skolan. Det var kallt om hän
derna, och jag blev riktigt glad, då poj
karna kommo och började elda i kami
nerna. Jag hängde en termometer i ta
ket, som visade + 3 0 ° , termometern vid
näshöjd stod på -f- 15°, och vid golvet
var det + 2°. Jag blev litet betänk
sam. Tänk, om vi hade flugornas natur,
så vi kunde gå med fotterna i taket och
huvudet nedåt! Största felet var, att
kaminen var alldeles felställd. Torrvålsgubbarna hade troligen begått sam
ma fel.
Bostaden var lika storartad och präk
tig som skolsalarna. Köket såg litet be
synnerligt ut, ty höjden var större än

REKOMMENDERAS.
M OR^EUS

Café & Matsalar
Gntt och Billigt!

Batl är
Badhuset i Holen
hålles öppet lördagar kl. 4—9 e. m.
Beställning av skolbad tel. Holen 25.

Badhuset i Hansjö
hålles öppet: fredagar 5—9 för damer,
lördagar 4—9 för berrar.
Beställningar mottagas. Tel. 145 b.

DAMER:
Fredagar kl. 5—8 e. m.
H ER RA R: Lördagar kl. 4—8 e. m.
Andelsägare erhålla badkort till
nedsatt pris.

Slättbergs Badstuga
hålles öppen
Fredagar: 4—7 för damer och 7,30—9
för herrar.
Lördagar: 3—5 för damer och 6—9
för herrar.

UR

Nya Pensionatet

av alla slag, rengöras och justeras.
Välgjort arbete garanteras.

BROGÄRDEN
REKOMjMBNDlEiRAS.
Tel. 42.

U rm a k a re B . H. H ansson
SLÄTTBERG, O R SA.

Grevgårdens Matsalar

O B S.! Intill folkskolan. O B S.!

Gott bord.
Förnämligt matställe.
Trädgårdsservering.
innehavare: ANNA PETTERSSON.
_____________ Telefon 132._____________

Elektriska KOKPLATTOR
och B A K U G N A R

EDER U TFLYKT

iT

förlagd till

Turiststugan i Fryksås
blir både nöje och rekreation.
Hög
stärkande skogsluft, enastående vacker
utsikt, rikligt med snö, god skidterräng.

Frelins Konditori
Telefon 27.

Fryksås 255 b.

SPORTKÄLKAR
med styrratt, fotsteg och broms .. 8:75
Skolryggsäckar m. 1 ficka .......... 1 : 35
Skolväskor (attachéer) . . . . 1:10 0:95
Kuddstopp (Kapok) återigen in
kommet, samma pris .......... 1 : 50
Lumberjackor, för pojkar .. 2:95 2: 65
Sportjackor, ylle, två fickor . . . . 5 : 65
Flickklädningar, ylle, .......... från 4:85
Papeterikartonger, 25 ppr, 25 kuv. 0: 95
Papeterier (5 papper, 5 kuvert) .. 0:12
Blyertspennor, 5 stycken ............. 0:15
LEKSAKER M. M.

C e n t r a lb o d e n > O r s a >

Erik Wess t r öm
Ut f ö r
VÄRME-, VATTEN- och AV
LOPPSLEDNING AiR av alla slag.
Reel behandling!
Billigaste priser I
Rikstelefon 119.
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Gustav Mjöberg.
Fridsharamar,
som under många år med stor noggrann
het och plikttrohet högg all ved åt Kall
mora skolor.
Född 1854. Död 1930.

längden och bredden. Men salen var
gudomlig (6,5 m. X 5,3 X 3 ,4 ), med stora
fönster i öster och söder, granna tapeter
på väggarna, dekorationer i taket med
älgar, fiskargubbar och litet av varje.
Snart skulle man kunna börja leva. Å
ja, det gick ganska skapligt alltsam
mans. Skolsalen tyckte jag alltid mycket
bra om. Hade golvet legat en x/ 2 m.
högre och taket en V 2 m. lägre, så hade
det varit utmärkt.
Lärarebostaden var nog både dragig
och kall, fast den diktades och ombona
des många gånger, och vi hrände ofant
liga mängder ved där inne. Efter var
je diktning var den bra ett tag. Hade
man flyttat ned taket bortåt x/„ m. och
fyllt tomrummet med något ljudisole
rande ämne, så hade man gjort mig en
stor välgärning. Jag vet inte om det
fanns någon fyllnad i mellanbottnen till
övre våningen. Lärarinnorna, som bod
de där, voro visst inte några bullrande
bråkm akar e, men under årens lopp blevo mina nerver så förstörda, varav vet

MORA—ORSA ELEK TR ISK A AFFÄR.
Telefon 192.
Pä grund av utrymme

R ealiseras
klänningar,

jumpers,

hattar,

mössor, dam- och barnkoftor.

K. ]. Dahl, Orsa
Tal. 191.

Rums- och ibeliiiåliigar
D ALAM ÅLNING

I A N T IK STIL

utföres omsorgsfullt till
humana priser.

Orsa Lackeringsverkstad
Tel. Verkst. 265.

ORSA.

Bost. 136 a.

Målaremästaren

B. K arlsson
BYGGNADSMÅLNING,
MÖBELMÅLNING,
TAPETSERING m. m.
RING TEL. 108.

ORSA SKOLTIDNING
av alla slag
repareras omsorgsfullt.

Urmakare G. Helgesson

jag cj, litet av varje, förstår jag, att de
obetydligaste biljud blevo för mig yt
terst pinsamma. Ex. lärarinnan Alma
Sandberg hade ett väckarur stående på
nattduksbordet bredvid sin säng. Jag

Permanentondulering 12: med den nya prisbelönfa Realisticapparaten.

Göta

Liljas

Damfrisering

Telefon 306.

Den två gode
råd lyder ä r vis.

Tel. 171 a och 117 b.

Boströms i M. T .:
” Mera. trädgårdsskötsel än idrott
— så god som någon!”
Wikners i O. S.:
” Köp inga plantor i vär, förrän
ni sett mina!”

Välsorterat lager av
hyvlade och ohyvlade

Trävaror
Timmer

uppköpes till dagspris.

Matvaror

SKOREPARATIONER

Specerier
Manufaktur

UTFÖRAS OMSORGSFULLT
OCH B ILLIG T.

E. Bergm an1 -

Trunna

Allt lör cyk eln
E R IK

HELLSTRÖMS REPARATIONS
VERKSTAD.
Tel. 217.

ALB. PETTERSSONS
Sadelmakeri.

- Tapetserareverkstad.

Telefon 164.
Billiga priser. Möbler och madrasser om
stoppas. Nya madrasser på beställning.
Obs.! Tillverkning av markiser.

Låt Renovera
Eder bil hos oss, vi utföra alla arbeten
noggrant och billigt.

Orsa Motor t Mek. Verkstad
Telefon 28.

Byggnadssnickerier
in. m. beställas fördelaktigast från

Tel. 37.
Vid

MÄSSBACKEN.

Tel. 37.

behov av trävaror vänd Eder till

Bjus såg! Tel. 121

c.

Där finnes både hyvlat och ohyvlat- virke
av alla dimensioner till såväl snickeri som
byggnadsändamål samt list av alla siar
Ribbved säljes billigt vid avhämtning.

GLOM EJ

Perslassa Falla.
(Per Anders Jonsson, Nederberga).
Född 18-13.

kunde ej sova i sängkammaren inunder
för klockans knäppningar. När hon
efter min önskan lade en tjock duk fyrdubbel under klockan, blev det betydligt
bättre. Jag envisades och höll skolan,
fast jag kände och såg, att jag cj be
härskade den. Jag borde ha tagit vi
karie i 3 år i stället för 3 månader.
(Forts.)

(Ports, från sid. 12.)
de, 14 min. 10 sek .; 9. R ut Almén, Kyrk
byn, 14 min. 12 sek.; 10. Anna Finn, Stackmora, 14 min. 23 sek.
2.5 km., gossar: 1. Bengt Erik Johans
son, Stackmora, 12 min. 13| sek .; 2. Ernst
Hedman, Slättberg, 12 min. 20 sek.; 3.
Hugo Eriksson, Äberga, 12 min. 43 sek. ;
4. Rune Persson, Kårgärde, 12 min. 51
sek.; 5. Bror Boström, Kyrkbyn, 12 min.
52 sek.; 6. Göte Skoglund, Hansjö, 12 min.
53 sek.; 7. Rune Andersson, Hansjö, 12
min. 58 sek.; 8. Bengt Vikner, Kårgärde,
13 m in.; 9. Anders Frisk, Hansjö, 13 min.
5 sek.; 10. Ingemar Åberg, Kårgärde, 13
min. 8 sek.
Flickor, 2.5 km.:
1. Svea Halvarsson,
Stackmora, 13 min. 38 sek .; 2. Margareta
Tysklind, Slättberg, 14 min. 29 sek.; 3.
Anny Liljedahl, Stackmora, 14 min. 44
sek.; 4. Anny Lorentz, Kårgärde, 14 min.
50 sek.; 5. Kerstin Hansson, Hansjö, 15
min. 13 sek.; 6. Brita Vikström, Kårgärde,
15 min. 31 sek.; 7. Karin Matslofva, Slätt
berg, 15 min. 43 sek.; 8. Elin Palmén,
Åberga, 15 min. 46 sek .; 9. Ingrid Mats
lofva, Hansjö, 15 min. 50 sek. ; 10. Sylvia
Nilsson, Stackmora, 15 min. 52 sek.

FRUKT- & BLOMSTERAFFÄR.
Telefon 49.

Billigaste inköp
Reella varor i

TELEFON 299.
Obs.! Den 1 mars är verkstaden flyttad
till Berggrens verkstad vid södra järn*
vägsövergängen. Obs.!
Vulkanisering och regummering utföres
omsorgsfullt.

Byggnadssnickerier,
Butiksinrednfngar,
Trappor m. m.

Telefon 7 8 .
Kort-, Hyllremsor,
Servietter-, Bordiöpare,
Väggbonader, Kycklingar

m. m.

Rakning och
klippning
utföres omsorgsfullt och billigt.

A . Stenberg
Trunna.

Beställ måltidsdricka
till påsk i god tid.

Storåbro Bryggeri
Telefon 183.

Frukt & Grönsaker
A n n a L is a P e t e r s o n s

Orsa Ringcentral

IDROTT.

att alla — men i all synnerhet barnen —
behöva dagligen
Detta finnes i rikaste sortering i

H O LEN.

Den innehållsförteckning
som var införd i julnumret 1935
och vilken omfattade Orsa Skoltid
ning 1931— 1935, har utkommit i
ett trevligt utstyrt häfte.
Priset är endast 15 öre.
Kan erhållas genom lärarna eller
direkt från Orsa Skoltidnings exp.
Orsa.

Låt reparera skodonen
hos

E. NORLING.
Omsorgsfullt arbete.

Moderata priser.

De enda,
som ej berömma vårt kaffe
SPECIALBLANDNINGEN
äro de, som ej prövat det.

BENGTSSONS — ORSA.
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ORSA SKOLTIDNING

Sveriges ledande Cykelmärken
Crecent - Hermes - Nordstjärnan av

Nytt utförande.

.

1936

års

mod.,

nu

Påskhandla hos

inkomna.

Lägre priser.

Å B E R G S .

Orienterings-, Idrotts-, Turistartiklar i största sortering.

B ir g e r

O ls s o n s

J ä rn h a n d el

Tel. NAM NAN ROP.

Stort lager av

cyklar och cykeldelar
hemkommet.

Pristävling.

Nya

Järnhandeln
Telefon 2 5 2 .

Hedersgåvor och
Presenter
i alla prislägen.

R ich . Thorby
O R S A .
NYHETER

1

Glas och Porslin
hos

VIKTOR BLOMBERG
Rt. 41 ■______ HANSJÖ.______ Rt. 41.

Hugos Konditori
REKOMMENDERAS.

Kameran
som Ni blir n öjd med finner
Ni hos oss. Årets nyheter
redan inkomna.

Tegmans

F o to m a g a s in

ORSA.
INNAN NI KÖPER NY CYKEL.
Vänd Eder till undertecknad försäljare
av Svalan & Orsa-velocipeder, så väl
kontant som på förm. avhetaln.-villkor.

HARALD ERICSSON
CYKEL- & REPARATIONSVERKSTAD
__________ ORSA. - Tel. 156.__________

Stort prisfall
å

MONARK

V e lo c ip e d e r

Trots tre värdefulla nyheter samt flera
andra förbättringar.
Försäljare:

Lifs Sportaffär.
Tel. 281.
Kära vänner.
Här ska ni få se på en massa anskrämliga
gubbar. Det är farbror tecknaren, som van
ställt kartor och nu ibegärt att vi ska tyda
gåtorna. I en del fall kanske det inte är
svårt. Och skulle du inte lyckas tyda alla
bilderna — trots flitigt begagnande av kart
boken — så skicka in dina lösningar i alla
fall.
När farbror gubbritarn varit så vårdslös
med utseendet, så ska ni heller inte begära,
att det är någon ordning på skala och väder
streck.
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Bästa skolan får en tavla, och åt de
första, som ha rätt, lämnas bra och rejäla
sportsaker som pris.
Bösningarna ska skickas in under adress
Orsa Skoltidning, Orsa, före 1 maj. Med
lösningen måste följa den kupong, som finns
här nedan.

Kupong.
Geografipristävlingen
april 1936.
Dala-Tidningens tr., Falun.

230 - 1936.

ORSA.

Tel. 281.

Vår nyheter na ha nu inkommit.

Berglinds, Orsa.
Telefon 5.
Herrekipering, - Herrkcnfektion.
Alltid först med nyheter.

Pryd hemmet med blommor till Påsk!
Rikhaltig sortering i årstidens
blommor.
FRUKT, GRÖNSAKER M. M.

0- Lindqvists Frukt- & Blomsterhandel
T el. 9 2 och 1 2 0 .

Upplaga: 1,500 ex

