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ORSA SKOLTIDNING

+
Vår prost är död.

Vår vän Prosten är borta för alltid. 
Torsdagen den 26 sept. blev hans 
sista dag. Visserligen har hans hälso
tillstånd under de sista åren inte alltid 
varit det allra bästa, men dödsbudet 
kom ändå så överraskande.

Då Prosten i fjol fyllde 70 år, vi
sade det sig tydligt, hur älskad och 
avhållen han var. Orsa Skoltidning 
hyllade honom med ett särskilt ” prost
nummer” till hans högtidsdag. I detta 
nummer framhölls Prostens betydelse 
på olika områden och lämnades gan
ska fullständiga biografiska uppgifter. 
Vi behöva inte upprepa allt detta 
igen.

Endast en sak vilja vi påminna om. 
Det är F'rostens stora intresse för sko
lan och dess arbete. Även sedan han 
för ett par år sedan lämnade posten 
som skolstyrelsens ordförande, var 
detta intresse levande för honom. Då 
jag samtalade med honom två dagar 
före hans död, gällde samtalet just 
skolan, barnen och lärarna: ” Hur går 
det i skolan? Hur står det till med 
den läraren? Och den? Hur många 
lärare är utkallade nu? Och tänk att 
Myggsjö blivit utan skola nu! Jag är 
inte glad åt alla dessa indragningar 
av finnmarksskolorna, men det är 
tidens gång det.”

Och hur roligt och uppiggande var 
det inte, då Prosten kom på besök i 
skolorna? Lärarna gladdes, barnen 
gladdes.

Jag sitter just med ” prostnumrets” 
barnuppsatser framför mig. Det är 
riktigt rörande att nu läsa de små för
fattarnas artiklar om ” vår snälle far
bror Prosten” . En flicka i småskolan 
tycker sången ” Du lilla solsken” 
skulle vara särdeles passande att 
sjunga för Prosten. ” Ingen annan kan, 
sprida glädje såsom han” , skaldar en

SKOR för hösten och vintern 
köpas fördelaktigast i

Segers Skoaffär
Telefon 232.

TRE TORNS gummistövlar och kängor.

Orsakarlarna i slaget
vid Rotebro år 1497.

Fritt efter Fabian Månssons bok ”1 S:t Erics 
gård” med benägen tillåtelse av 

Tidens Förlag.

_) å utsatt dag mötte alla krigsmän i Orsa 
upp vid kyrkan, utrustade som aldrig förr. 
De hade morgonstjärnor (antagligen klub
bor), vargspjut, kedjekulor, armborst och 
pilar i mängd. Varje man bar halvannan 
tolft pilar, och i trossen funnos dessutom 
tolv läster, packade i tunnor (alltså 240 
tunnor).

Alla krigarnas anhöriga hade gått man ur 
huse för att följa de sina, kanske för sista 
gången.

Under bar himmel och med blottade 
huvuden åhörde skaran mässan och de bö
ner, som fader Steno, socknens präst, inför 
madonnabilden uppsände. Bilden hade han 
uppsatt på en stång, så att den skulle synas 
över hela den stora hopen.

Men det var icke allenast böner som hör
des.

Suckar uppstego ur mångas bröst, och

något äldre flicka. "Orsas prost blir 
det svårt att glömma” , menar en 
tredje.
- Ingen, som kommit Prosten nära, 

behöver fråga, hur han så kunde hitta 
vägen till allas hjärtan, såväl barnens 
som de äldres. Han hade humorns 
gåva. Han var en glädjespridare som 
få. Men framför allt var han ” man
nen med det goda hjärtat” . I allt vad 
han gjorde, kom något av denna god
het fram. Och denna godhet var det, 
som öppnade dörrarna till människor
nas hjärtan.

Då Prostens rika och varma hjärta 
nu upphört att slå, måste vi känna stor 
tacksamhet, att vi fått ha honom i- 
blancl oss. Om det funnes mera gott 
orr. sådana människor, skulle världen 
säkerligen se annorlunda ut, än vad 
den nu gör.

Så böja vi våra huvuden i ödmjuk 
tacksamhet för allt vad Du givit oss, 
Du gode farbror Prosten.

H j. H — n.

K o m p le tte ra  m ö b le m a n g e t
med ett par bekväma
F Å T Ö L J E R  

Carl A. Pettersson, Orsa

strida tårar runno utför bleka kinder vid 
tanken på skilsmässan.

Efter slutad bön och ett högtidligt kors
tecken ordnade sig krigarskaran i slutna 
led, och i täten gick fader Steno bärande 
Mariabilden, på vilken han hade satt en fin 
fårskinnspäls.

En sista hälsning åt de hemmavarande, 
och så bar det av i frisk marschtakt. Under 
vägen stötte flera kompanier till, och det 
blev en dalahär så ung och stolt som aldrig 
tidigare. Kinder glödde, och ögon brunno 
av stridslust. Den gick att träffa de biskopar 
och rådsherrar, som ville sätta en svagsint 
trälakung att styra över Sveriges fria all
moge. Den ville möta de danskar, som 
följde kungen på hans mordbrännartåg.

Krigarskaran — mellan fyra och fem tu
sen man stark — kom äntligen fram till 
huvudstadens närhet. Det var män från 
Bergslagen, allt Dalarna, Västmanland, 
Noraskogs bergslag, Gästrikland och Häl
singland. Herr Sten hade sänt bud till dem, 
att de inte skulle komma fram till Brunke- 
berg förrän Mickelsmässdagen. Men budet 
kom aldrig fram, och nu kommo de två 
dagar för tidigt. Antagligen hade budbära
ren blivit plundrad och dödad. Sådant var 
inte ovanligt. Spioner var överallt i farten.

Så kom då morgonen den 28 sept. 1497, 
den ömkligaste Mikaeliafton Dalarnas folk 
sett. Dalahären låg i den stora granskogen, 
på västra stranden av Norrviken ovanom 
den skans, bakom vilken Dalarnas krigsfolk 
legat så många gånger.

Granskogen hade tagit på sig sin vinter
dunkla färg, de stora ekarna stodo med 
rostade blad, björkskogen i sänkorna hade 
ännu litet gult i håret. I kärret vid ån 
vajade den höga, bredbladiga vassen med 
sina stora vippor. Det var en hård morgon 
till en hård dag. En frysande sol kröp upp 
på den klarblå himmelen och lyste vit och 
kall mellan de få lätta strömolnen.

Fader Steno hade sovit en stund på nat
ten. Vid 3-tiden på morgonen kom vakt
poster springande och rapporterade, att de 
danske och tyske kommo från Brunkeberget. 
Nu blev det liv i lägret. Innan tio minu
ter var dalahären på benen och drog så 
upp mot Fresta kyrka. Över vägen öster 
;om Norrviken fälldes bråtar, och där läm
nades några Gagnefskarlar, så att dalakrig
arna icke skulle bli överraskade i ryggen. 
Även väster ut, vid Eds kyrka, sattes vakt
poster.

DET STORA MÄSSOOFFRET.

Men den stora hopen av Dalarnas män
(Forts, å sid. 11.)

ERIK ANDERSSON
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG 
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ORSA SKOLTIDNING

Det var icke utan en viss tvekan, 
som jag som trettonårig pojke för för
sta gången trädde in i ett klassrum i 
en av Stockholms skolor. Då liksom 
nu liten och oansenlig till växten 
var det ingen större konst för mig 
att bland 30 andra elever täm
ligen obemärkt tränga mig ned i 
en bänk. Satt jag då äntligen i en 
riktig svensk skolklass! Ända sedan 
jag ungefär tre månader tidigare läm
nat fjärran Östern, närmare bestämt 
Kina, hade jag med spänning sett 
fram mot denna dag. Hur mycket 
hade jag inte hört talas om Sverige 
och svenskarna! Redan då jag på vä
gen hem i Colombos hamn såg den 
första svenska flaggan vaja i aktern 
på en gammal lastångare, fylldes jag 
av en känsla, som endast den förstår, 
som tillbringat större delen av sin 
uppväxttid utanför Sveriges gränser.

Jag aktade mig emellertid mycket 
noga att för mina kamrater omtala, 
att jag varit i Kina och t. o. m. var 
född där. Jag visste nämligen, vad 
följden skulle bli. Inga beundrande 
eller avundsjuka blickar över att jag 
upplevat eller sett mera av världen än 
de. Nej, det var benämningen kines 
eller rätt och slätt ” Kina” , som jag 
visste, att jag skulle få. Detta tilltals
ord, som jag nu skulle bära med he
der, hyste jag då en nästan panisk för
skräckelse för.

Men den dag kom, då jag ej längre 
fick ha min hemlighet för mig själv. 
Det var då uppgifterna till skol- 
matrikeln skulle lämnas. Jag glöm
mer aldrig, när vår lärare frågade ef
ter namn, adress och födelseort. I 
samma ögonblick, som jag med låg 
men dock hörbar röst uttalade ordet 
Kina, vändes trettio par ögon mot 
mig. Sedan var saken klar. ” Kina” 
fick jag heta under hela min skoltid.

För Orsa Skoltidning av
L. TONNQUIST.

Naturligtvis fanns det kamrater, 
som ville höra berättas om detta av
lägsna land, och då liksom sedermera 
fick jag tillfälle att rätta till många 
underliga uppfattningar. Många tyck
tes då och tycks fortfarande ha de 
åsikter, som komma till uttryck i 
Carlsons gamla skolgeografi. Kineser
na äro små, snedögda gulingar med 
svart, stripit hår, flätat i en lång hår
piska i nacken, männen klädda i k jo
lar och kvinnorna i långbyxor, stultan- 
de fram på sina små fötter. Att kine
serna ha den mongoliska rasens alla 
egenskaper är nog sant, men jag har 
under hela min tid i Kina aldrig sett 
en hårpiska. Detta av de härskande 
manchuerna påbjudna underdånig- 
hetstecken avskaffades redan år 
1912. Nu klipper den kinesiske man
nen i stället sitt hår alldeles intill hu
vudet. Den som har råd låter raka 
huvudet fullständigt, så att det blän
ker som solen. Ej sällan får man se 
en och annan försöka sig på en snygg 
bena, men håret har svårt att lyda 
kammen, och experimentet blir mind
re lyckat.

Männens mångomtalade kjolar får 
man ej jämföra med den europeiska 
kvinnans. Jag skulle hellre vilja lik
na dem vid långa fotsida rockar, som 
användas endast av de mera välsitue- 
rade eller som helgdagskläder. Den 
kinesiske bonden eller arbetaren har

Svenska flickscouter i Kina.

Affärstryck
Reklamtryck
lllustrationstryck I MODERNT 

UTFÖRANDE

BECKMANS TRYCKERI
ORSA. — Telefon 247..................

N y h e t  från

ustafsberg

BLÅ PYRO
eldfast

Koop. fören. Ovan Siljan
Husgerådsavd.

I  ett kinesiskt avguclatempel.

helt vanliga benkläder. I de större 
städerna ser man ofta kläder av fullt 
modernt europeiskt snitt.

Den kinesiska kvinnan vill mera 
ogärna anpassa sig efter de nya för
hållandena. Det är visserligen i lag 
förbjudet att ha s. k. bundna fötter, 
men på undangömda platser inuti lan
det fortlever i smyg denna barbariska 
sedvänja. Ursprungligen var även 
detta ett tecken på underdånighet. En 
manchukvinna hade aldrig bundna 
fötter. Sedermera blev det ett tec
ken på att man var en rik och förnäm 
kvinna, som ej behövde gå mycket. 
Att förbjuda dessa ” gyllene liljor” , 
som de vanligen benämndes, var ju 
ett slag mot den kvinnliga fåfängan.

Man hör ofta påståendet, att kine
sen är inställsam och listig, att han är 
opålitlig, saknar fosterlandskärlek m. 
m. Den billiga amerikanska filmen 
söker ju också med förkärlek fram
ställa typer från t. ex. Shanghajs und
re värld, där man bakom fraser och 
yttre sirlighet riktigt ser dolskhet och

Berget Kikungshan vintertid.

A lla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AK SEL E. ROSEEN
Telefon 253.
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ORSA SKOLTIDNING

Svenska skolan i Kina.

illvilja lysa ur de smala, sneda ögo
nen. Jag vill ej alls förneka, att så
dant finnes, men jag tror ej, att det 
är betecknande för folket i gemen. 
Kinesen är artig, utsökt artig, han är 
sirlig och använder fraser, som för ut
länningen verka onaturligt överdriv
na. Men för kinesen är det naturligt, 
det hör till god ton, och att kunna be
härska etikettens alla regler är en 
dygd, som var och en eftersträvar. 
Han är med ett ord sagt en gentle
man. Föräldravördnad, förnöjsam
het och tålamod äro åter andra dyg
der, i vilka kinesen är en mästare. 
Jag skulle i detta sammanhang vilja 
rekommendera Hjalmar Söderbergs 
lilla novell ” Kinesen” , vari författa
ren tecknar bilden av en kines med 
en enastående kännedom om det kine
siska psyket.

I en tidning som denna torde det 
vara på sin plats att nämna något om 
skolväsendet i Kina. Kinesen har 
mycket stor respekt för boklig kun
skap. Den som kan läsa och skriva 
står högt i kurs. Tyvärr måste man 
medgiva, att denna förmåga är dåligt 
utbredd. Mycket har emellertid för
bättrats under de sista åren, dels ge
nom olika missionssällskaps försorg 
och dels genom den kinesiska statens. 
Det är nästan rörande att se kinesiska 
skolbarns iver att lära sig något. Bo
ken betraktas nästan som helig, man 
håller den försiktigt med båda hän
derna, och med en lätt blåsning får 
man de tunna bladen att skiljas. Att 
klottra i en bok eller att sätta ” hund
öron”  i den är fullkomligt otänkbart. 
Då man besöker ett kinesiskt biblio
tek, bör man helst tvätta händerna, 
innan man rör en bok och ej som här 
i Sverige efteråt.

” Gick du också i en kinesisk skola? 
Eller hur kunde du lära dig svenska?” 
Dylika frågor har jag fått åtskilliga 
gånger. Lika förvånad blir fråge
ställaren, då jag meddelar, att vi i 
Kina hade en svensk skola, en real
skola, underställd svenska skolöver
styrelsen. Mig veterligt är det den 
enda svenska realskolan utanför Sve-

B r ä n d  K A L K  och
K A L K S T E N S M J Ö L
av högsta kvalitéer till för
delaktigaste priser erhålles 
från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK.
Mässbacken. — Telefon 21.

Första realexamen vid skolan.

ville sälja skinn efter i trakten skjutna 
leoparder. Fotboll och tennis omväx
lade med annan idrott. Det var full
komlig landskampsstämning, när vi 
ställde upp mot två andra skolor på 
platsen, en amerikansk och en kine
sisk.

Särskilt efterlängtade för oss barn 
voro resorna hem under ferierna. En 
resa i Kina tarvar nästan ett kapitel
för sig. Särskilt åren 1925----27, då
inbördeskriget rasade just i de trakter
na, var det ett helt företag att komma 
fram. Först nu efteråt förstår jag, i 
vilken verklig livsfara vi många gång
er svävade. Jag minns tillfällen, då 
vi färdades genom områden, där 
drabbningar utkämpats bara ett par 
dagar tidigare. Sårade och lemläs- 
tade soldater sökte ta sig fram till 
närmaste förbandsplats bäst de kun
de. Sjukvården vid de kinesiska ar
méerna lämnar tyvärr mycket övrigt 
att önska. Ångarna, som trafikerade 
Jangtsekiang, voro försedda med pan
sarplåt och sandsäckar, bakom vilka 
passagerarna uppmanades söka skydd 
i händelse av beskjutning från 
stranden.

Annars voro dessa färder på Jang
tsekiang intressanta upplevelser. Flo
den är mycket förrädisk med sand
bankar, som oupphörligt flytta på sig. 
Där man ena dagen kan komma fram 
med en tungt lastad båt, kanske nästa 
dag en sandbank ligger i själva vat
tenytan. Man måste därför loda sig 
fram, men trots detta hände det mer 
än en gång, att vi körde fast och 
måste invänta första bästa båt, som 
kunde draga oss loss.

I resan ingick även en färd per 
järnväg. Järnvägstrafiken i Kina kan 
man här i Sverige knappast göra sig 
en föreställning om. Någon tidtabell 
existerade ej. Tågen kommo och 
gingo som det passade och kunde 
ibland vara flera dygn försenade. 
Detta var ej heller så underligt, efter
som soldaterna vid behov antingen

(Forts, å sid. 10.)

Birger Lundholm
ORSA FÖRMEDLINGSBYRÅ 

Telefon 30.

Rättegångar, inkasseringar, boutredningar.
Köp och försäljning av fastigheter.

A u k t i o n e r .

Skolans kinesiska vaktmästare med fru.

riges gränser. Om man slår upp Kinas 
karta, söker reda på Shanghaj, följer 
Jangtsekiang upp till staden Hankow 
och därifrån tar järnvägen norrut till 
första bergskedjan, så är man framme 
vid Svenska skolan i Kina. (F. n. är 
dess verksamhet nedlagd.) Skolan 
låg uppe på berget Kikungshan med 
en hänförande utsikt över den kring
liggande trakten. Här i hjärtat av 
Kina fanns en liten svensk utpost, där 
kärleken till Sverige och allt svenskt 
var starkare än kanske någon annor
städes. Jag tror, att jag kan säga 
det utan överdrift. Aldrig har jag 
hört de svenska sångerna sjungas med 
en sådan värme som där. Vi voro 
ända upp till ett femtiotal svenska 
barn från alla delar av Kina, från 
Jangtsekiangs bördiga floddal i söder, 
Shantung-halvön i öster, Shensi-pro- 
vinsen i väster eller från Mongoliet 
och gränsen mot Gobiöknen i norr. 
Vi bodde i ett skolhem och reste en
dast hem till våra föräldrar under 
ferierna.

Läsordning och kurser voro i stort 
sett desamma som i en vanlig svensk 
skola. V i hade dessutom goss- och 
flickscoutkårer efter svenskt mönster. 
Utflykter till dalen nedanför och an
gränsande berg voro ett omtyckt nöje. 
Detta blandades även med en viss 
spänning, då vi träffade kineser, som

. . . faktiskt
ingenting att 
fundera på...

De rätta kläderna till 
de rätta priserna finns 
h o s --------------------------

Hanssons
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” Gå bort från brunnen! Annars 
kommer näcken och tar dej.”  —  Så 
brukade min gamla farmor ibland 
säga under min tidigaste barndom. 
Och jag fick verkligen en viss respekt 
för näcken. Mina besök vid brunnen 
upphörde nog inte alldeles, men oftast 
höll jag mig på vederbörligt avstånd.

En gång senare fick farmor anled
ning att upprepa sin hotelse. Men 
den gången hörde också min mor far
mors ord. Mor kallade mig till sig 
och förbjöd mig strängeligen att leka 
vid brunnen, för då kunde jag ramla 
i. Men hon talade också om, att 
någon näck fanns inte. Och då jag 
trodde mera på hennes ord än far
mors, försvann min tro på näcken 
från den dagen.

Detta att hålla barn borta från far
liga ställen genom att skrämma dem 
var nog ganska vanligt förr. Var det 
inte näcken, så var det räven, som 
kunde komma och äta upp de små 
stackrarna. Eller också kunde sotaren 
komma och stoppa dem i sin säck.

Själv har jag hört en mor skrämma 
sin lilla treåriga flicka, som inte fick 
väta ner sina fina skor i gräset, med 
följande ord: ” Gå inte ner från veran
dan, för då kommer tattarna och tar 
de j!” —  Ett sällskap kringsfarande 
tattare hade nyss besökt hemmet, och 
flickan hade då varit rädd för dem.

Man ville tro, att sådana uppfost
ringsmetoder nu skulle höra det för
gångna till. Jag tror visserligen inte, 
att jag tog någon större skada av far
mors hot med näcken. Men det är en 
svår sak att avgöra, om och när ett 
barns själsliv tagit skada. Antag att 
den lilla flickan, som hotades med att 
tattarna skulle ta henne, hade en liv
lig fantasi! Den skräck för tattarna, 
som hon utan tvivel hade redan vid 
deras besök i hemmet, skulle säker
ligen komma att växa mer och mer. 
Det kanske utvecklades till rädsla för 
ensamhet i allmänhet, även inomhus, 
till mörkrädsla o. s. v.

Om någon tid glömde flickan 
kanske de farliga tattarna. Men i 
hennes undermedvetna själsliv fanns 
alltsammans kvar. Hon var kanske 
rädd, men visste inte själv, v a d  hon 
var rädd för. Och det vore säkert 
inte omöjligt, att det kunde skapas ett

Ett standardverk för lärare!
D an ell-L ek m an : Modersmålsundervis - 

ningen. Metodiska riktlinjer.
Pris häft. 8: 75, inb. 11: —.

Svensk Lärartidning: ” Ingen lärare eller 
lärarinna i svensk folkskola bör för
summa att skaffa sig detta arbete.” 
A.»B. B röd . O hlséns Bokhandel

riktigt ” komplex” , en ångestnevros 
hos den flickan. Och uttryck för 
ångestnevroser hos barn äro inte säll
synta; det kan vara talrubbningar, 
” onaturlig rädsla”  för olika saker, 
svårigheter med sömn, sängvätande, 
gråt ” utan orsak”  m. m.

Skräm alltså aldrig ett barn! Det 
k a n  ta skada av det.

Näcken, räven och sotaren har jag 
nu inte på länge hört användas att 
hota barn med. Men det lär nog i 
mindre omfattning förekomma fort
farande, efter vad som berättats mig. 
Däremot har jag i Orsa vid ett par 
tillfällen hört barn hotas med Ljotn 
(den onde).

¥

Nu är emellertid frågan den, om 
inte näcken och alla de andra håller 
på att få en modern efterträdare. Jag 
har nämligen kommit underfund med 
att jag själv blivit Ljotn & Co:s er
sättare för många föräldrar. Flera av 
mina lärarkamrater, som jag talat 
med om saken, ha betygat, att jag 
visst inte är ensam om äran. Och det 
kanske är många andra lärare (och 
många föräldrar), som känna igen 
uttryck som dessa: ” Akta dej, nu
kommer lärarn!”  ---- ” Om inte du är
snäll, så ska jag gå till lärarn med dej, 
så han får klå de j!” —  ” Den där är 
lärare, han ska du akta dej för!” 
O. s. v.

Oftast ha uttrycken riktats till små 
bytingar i 3— 5 års åldern, som alltså 
om några år måste börja skolan och 
där få att göra med den förskräck
lige.

Det var väl i de flesta fall inte 
meningen, att läraren eller lärarinnan 
skulle höra orden. Men det har ock
så hänt, att uttrycken fällts ” mitt i 
ögonen”  på lärarna. Vid sådana till
fällen brukar jag försöka att neutrali
sera ordens verkan på något sätt, an
tingen genom att säga, att jag inte alls 
är farlig eller genom att intressera mig 
för barnet och dess lekar på något 
sätt, så att det själv ser, att faran inte 
är så stor.

Jag vet inte, om några småbytingar 
har mardrömmar under nätterna för

H ö s t -  och vinterskor
A L L A  SLA G .

I största sortering hos oss.

A.-B. Orsa Skomagasin
O R S A .

min skull. Jag hoppas innerligt, att så 
inte är fallet. Men för en tid sedan 
såg jag i alla fall en pojke, som 
” aktade sig” väldigt, då jag kom. Han 
lade benen på ryggen och sprang allt 
var tygen höllo. Och ögonblickligen 
kom tanken i min hjärna: Hade han 
blivit ” varnad” måntro?

Det kan ju tyckas, att en lärare 
borde känna sig i tacksamhetsskuld 
till de föräldrar, som i så god tid hos 
barnen grundlägga respekt för hans 
person. Om barnen tillhållas av för
äldrarna att visa aktning för sin lärare, 
så är detta naturligtvis tacknämligt. 
Men genom sådana yttranden, som 
förut citerats, tror jag inte man vinner 
något resultat i den riktningen. Och 
det är väl heller inte meningen. Om 
man hotar ett barn före skolåldern 
med att det ska skickas till läraren, så 
att han får bestraffa barnet, så är 
sådana hotelser endast att betrakta 
som halmstrån, vilka man griper tag i, 
när föräldraauktoriteten inte räcker.

Ska det bli ett gott resultat av upp
fostran måste barnen ha förtroende 
för uppfostraren, antingen det nu är 
föräldrarna eller läraren. Barnen 
måste känna, att de kunna anförtro 
sig åt sin ledare. Denne måste ha 

kontakt” med barnen. Utan detta 
förhållande mellan uppfostrare och 
barn är det små utsiktar att kunna på
verka barnen i önskad riktning.

Det bör alltså vara i såväl lärarens 
som föräldrarnas intresse, att ett så
dant gott förhållande finnes mellan 
läraren och barnen i skolan.

Om nu barnen i flera år, innan de 
börjat skolan, hört talas om läraren 
som en de böra akta sig för, så tror 
jag det sedan blir svårt att få ett för
troendefullt förhållande mellan lärare 
och barn i skolan. Barnen måste helt 
naturligt bli tillslutna och avvaktande. 
Läraren kan inte komma i kontakt 
med dem, som han borde.

Därmed har jag alls inte påstått, att 
alla ” tillslutna”  barn blivit sådana 
genom tidigare ” varningar” för lära
ren. Men jag ville med dessa rader 
påvisa, att man k a n  göra barnen en 
otjänst med att säga: ” Den där är
lärare, han ska du akta dej för”  och 
andra liknande uttryck.

Hjalmar Hedman.

MÖT HÖSTRUSKET i

Gummistövlar
från

Orsa Cykel- och Sportaffär
TELEFON 281.
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B O R T G Å N G N A  O R S A L Ä R A R E . KORT INTERVJU MED DEN NYE KOMMUNALKAMRERN
Den äldre generationen av Orsa lärarkår 

har decimerats starkt under den gångna 
sommaren. Icke mindre än tre ha gått 
bort.

JONAS TRYGG.

Förre läraren vid Oljonsby småskola i 
Orsa, Jonas Trygg, avled i sitt hem i Slätt
berg den 28 sistl. juni efter en kortare tids 
sjukdom. Med honom har en duklig och 
plikttrogen lärare, en god och sympatisk 
kamrat och en nobel människa gått ur ti
den. Under sin mer än 40-åriga lärartid 
har han inom sin hemsocken utfört en fost- 
rargärning, som knappast kan överskattas.

Jonas Trygg var född i Skattungbyn år 
1871. Efter avlagd examen vid landstings- 
seminariet i Falun anställdes han som lära
re först i Mickelvål och sedan vid Åberga 
småskola. Efter några års arbete vid dessa 
skolor befordrades han till biträdande lära
re vid Stenbergs nyinrättade folkskola och 
tjänstgjorde där, till dess de s. k. mellan- 
skolorna måste indragas och läraravdelnin- 
garna besättas med examinerade folkskol
lärare. Från Stenberg förflyttades han 
slutligen till Oljonsby skola, där han sålun
da fick avsluta sin gagnande lärargärning.

Den bortgångne var en praktiskt anlagd 
och ideellt intresserad person. Under de 
långa ferierna förr i tiden och även senare 
ägnade han sin ägandes gård i Slättberg en 
omsorgsfull skötsel, och under övrig ledig 
tid sysslade han gärna med hantverksarbe
ten av olika slag. Som ledamot av Dalar
nas nya brandstodsbolags sockenkommitté 
verkställde han de årligen återkommande 
brandsyneförrättningarna. Den moderna 
nykterhetsrörelsen hade i den hädangångna 
en övertygad förespråkare. Inom ortens blå- 
bandsrörelse nedlade han under sin krafts 
dagar ett uppoffrande och högt skattat ar
bete, och under sina sista år var han en 
värderad medlem av Orsa baptistförsamling.

Närmast sörjes den hänsovne av maka 
samt en dotter och fyra söner, av vilka den 
äldste är lärare vid Hammaröns folkskolor 
invid Karlstad.

A. M.

HANNA OLSSON.

Förra lärarinnan vid Maggås numera in
dragna småskola, Fröken Hanna Olsson, har 
avlidit i Karlshamn vid nyss fyllda 80 år. 
Hon var född i Blekinge är 1860 och kom 
som ung lärarinna till Stockholm såsom 
guvernant. Vid mitten av nittiotalet erhöll 
hon anställning vid Maggås skola, där hon 
kvarstannade, tills hon på grund av obotlig 
ögonsjukdom förtidspensionerades omkring 
år 1914 och återvände till hembygden.

Fröken Olsson var en rikt begåvad och 
ovanligt arbetsam och intresserad lärarinna,

1 O rsa  B i ls ta t io n O rsa  L a s tb ils c e n tr a l
Tel. Namnanrop. Tel. 430.

O r sa  B i la g a res  I n V ö p s iö r e n in g
Tel. 430.

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

som under sin krafts dagar utfört en lärar
gärning av stora mått och bestående värde. 
Fastän Maggås skola under hennes tid hade 
bortåt ett 30-tal barn, fördelade på fyra 
klasser, var det dock henne möjligt att bi
bringa sina lärjungar synnerligen gedigna 
kunskaper, som gjorde dem särskilt väl för
beredda för uppflyttning till folkskolan. 
Det är till stor del därför, som hennes min
ne ännu lever kvar, ärat och aktat, bland 
hennes forna elever samt hos gamla vän
ner, kamrater och bybor. Närmast sörjande 
äro släktingar i Orsa och på flera ställen i 
Blekinge.

A. M.

HANNA HÄGGLUND.

Hanna Hägglund föddes i Gefle den 20 
dec. 1860. Goda vänner hjälpte henne att 
få genomgå seminariet i Falun, varpå hon 
erhöll plats vid Johannesholm. År 1892 flyt
tade hon till Orsa. Här tjänstgjorde hon 
som bitr. lärarinna vid Hansjö skola till 
1917, då tjänsten tillsattes med ord. folk
skollärare. Fröken Hägglund förflyttades 
då till Skattungbyns östra skola, tills hon 
1920 avgick med pension. Hos en fosterdot
ter fick hon tillbringa sina sista år och 
röna den kärleksfullaste vård.

Hanna Hägglund var en skicklig och 
mycket avhållen lärarinna. Ett år hade jag 
förmånen vara hennes elev. Allt vad 
ljusast jag minnes från min barndom är 
förbundet med tant Hanna. Att få vara med 
henne var som att komma in i sagans rike 
och där omstrålas och värmas av hennes 
rika hjärta. Hon var en solskensmänniska 
som få, förgätande sig själv, alltid redo att 
hjälpa. ”Sångfågeln” kallades hon och det 
med rätta. Hon sjöng i arbete och vila, 
inne och ute. Jag minns en gång, då hon 
kom gående och råkade stiga i diket. 
(Hennes syn var starkt nedsatt genom 
starr.) På långt håll hördes ”Glad såsom få
geln i morgonstunden, hälsar jag våren i 
friska naturn, lärkan mig svarar och — åj, 
åj, åj då, att du inte kan se dig bättre för ■— 
trasten i lunden------- ”

Aldrig var Hanna fåfäng. Tusentals 
strumpor har hon stickat. Till sjömännen 
och lapparna har hon varje jul sänt strum
por, vantar, halsdukar, och i vinter har även 
neutralitetsvakten blivit ihågkommen. Mis
sionen låg henne varmt om hjärtat. I Sa- 
ratsi barnhem i Kina underhöll hon sedan 
flera år ett barn. En vän sände henne sista 
Johannadagen en femma till en blomma.

J X I S S Glasiioonuiuuuy un
i alla prislägen.

Noggrann, individuell tillpassning.
Läkarrecept exp. omg.

i n  w  i
Orsa

l \  D /

Som de flesta av oss orsabor väl känner 
till ha vi från och med den 1 juli i år kom
munalkamrer. Ja, antagligen har väl en hel 
del redan haft med honom att göra, ty det 
är han, som har hand om slantarna. Under
tecknad visste ju något därom, men att han 
hade så många kassor att sköta, trodde jag 
ej. Vid förfrågan fick jag veta, att han är 
kassör för följande: kommunen, folkskole- 
styrelsen, hälsovårdsnämnden, fattigvårds- 
styrelsen, bostadsförbättringsverksamheten, 
mödrahjälpen och familjebidragsnämnden. 
Har jag nu något att hämta ur en eller flera 
av dessa kassor, så behöver jag ej som förut 
taga reda på vem som är kassaman för den 
eller den kassan, och när och var densam
ma träffas, utan nu går jag helt enkelt till 
kommunalkontoret i Tingshuset, som är 
öppet alla vardagar mellan 12 och 2.

Kamreren heter Olle Jonsson och är född 
och fostrad i Hälsingland, närmare bestämt 
Järvsö, vilken plats han hittills varit trägen 
med undantag av ett halvt år i utlandet. 
Han var efter skolstudier till en början an
ställd i trävarubranschen, men övergick i 
kommunens tjänst år 1932, och blev kommu
nalkamrer i hemkommunen den 1 jan. 1937.

”Hur kändes det att lämna hembygden?” 
fråga vi. ”Det är klart, att när man stannat 
i sin födelsesocken så pass länge som jag 
gjort, är det med ett visst vemod, man 
lämnar den.” — ”Vad tycker kamrer’n om 
Orsa?” fråga vi till slut litet näsvist. ”Det 
var med stora förväntningar, jag kom hit 
till denna stora kommun, denna vackra 
bygd, och vad jag hittills erfarit, så har 
dessa mina förväntningar till fullo infriats.”

Roligt att höra. Välkommen!
_______________________________________ Kg.

Då kyrkoherden besökte henne kort däref
ter, lämnade hon med glädje gåvan till ho
nom att ge till någon fattig. Kyrkan och 
gudstjänsten älskade hon varmt. Sista 
domssöndagen skrev hon: ”Det är så tomt 
att ej få komma i kyrkan. Jag orkar ej gå 
och bil blir dyrt. Jag är glad att ha radio, 
men Herrens sköna gudstjänst med försam
lingen är dock det bästa på söndagen.”

Den 1 aug. kom hembudet. Mätt av år 
somnade hon in som ett trött barn, när af
tonen skymmer. Själv hade hon bestämt 
versen under dödsannonsen- 
”Trygg i min Jesu armar, trygg vid hans 

ömma bröst.
Under hans kärleks skugga vilar min själ 

med tröst.”
Tack vår kära vän Hanna Hägglund för 

allt gott du velat och verkat! Ditt minne le
ver välsignat och aktat.

A. D-ll.

OMSORGSFULL OCH VÄL UTFÖRD

(J/5  e e m  a  n  e n  t
får Ni hos

L1L]AS DAMFR1SERING
Tel. 306.
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FRÅN SKOLBÄNKEN

BEREDSKAP. Det ordet har Ni sett 
i så gott som varenda tidning. Det är 
ett bra ord även för Er, som sitter på 
skolbänken. Det är för Ert liv Ni ska 
bereda Er. Därför gäller det att hugga 
i friska tag och arbeta flitigt med läxor
na under det kommande läsåret. De bästa 
uppsatserna skriver Ni av för Skoltid
ningen. (Men skriv endast på en  sida 
av papperet.)

Teckningarna får Ni inte heller glöm
ma! Rita med tusch på vitt papper!

Och så hoppas vi på fred och arbets
glädje.

MIN VOLVO-BIL.
I går började jag med att köra grus, jag 

skulle göra ett garage åt min bil Volvo. 
Då det blir färdigt, så skall jag flytta alla 
mina saker till mitt garage. Min bil går med 
råolja och bensin, så jag har köpt in flera 
bensintunnor, innan bensinbrist blev. Jag 
har kört ved åt mamma, så jag tror, att 
mamma tycker min bil är nyttig.

Karl Erik Forsgren, klass 3.

ETT OVÄNTAT MÖTE.
Det var en vacker dag, då jag skulle gå 

och se efter korna. När jag var halvvägs, 
hörde jag, att det knakade i buskarna. Men 
jag gick en bit till, för jag tänkte, att det 
var en ko. Men när jag kom längre bort, 
såg jag något rödbrunt. Jag stannade och 
tittade en stund. Det var en älg. Den 
hade långa horn och långa ben. Den var 
lika hög som en häst.

Då sprang jag hem allt vad jag orkade. 
Och när jag kom ner till grinden, ramlade 
jag och slog hål på strumpan. Då jag kom 
hem, frågade mamma mig, hur jag kunde 
vara så vit i ansiktet. Jag talade om allt. 
Så gick vi dit igen, men då såg vi bara 
älgens spår.

Birgit Hansson, klass 5.

Dam- och herrpälsar
renoveras och bottiner kantas.

ÎCeCf-a-
J. A. Edmans fastighet, Born, Orsa, 

tel. 153.

Höstrengöringen
Fönsterinsättningsmateriel. 

Tvätt-, puts- och skurmedel 
i största sortering. 

Kupongfria tvättmedel.

Hedins Färghandel
Orsa. - Tel. 155.

DÖ SONJA Ö IK  WAMM BÖRT 
Ö TA TJINER.

Sonja wa när mi jen dag. Wi ölldum 
ö semdum o wöss jen duk. Pappa kåm in 
ö sad, um wi wildum gö bört ö ta tjiner. 
”Ja”, sadum wi, ö se kajt wi. Tjiner wa 
börto jena lindö, iring jen 300 metur atta 
ora stugu.

Dö wi kommum sö löngt nid, sö dem såg 
wöss, birdem o rota. Sonja frågud, wen o 
skuld ta fer tjir. Do sad ik, um o wild ta 
kåvun eld Liljö. Ik sad, att ä wa best att 
ik to Liljö, fer o wa sö arg. Sonja frågud 
ukun sö skuld ta ödur twer tjiner. Just 
söm o sad sö, kåm Birgit ö Britta. Nu warä 
jåmmunt.

Först to ik löst tjiner a Britta ö Birgit, 
sö dem fing gö. Se to ik löst kåvun a 
Sonja. Kåvun birdo kajta ö stritta. Sonja 
o wart rädd ö kajtä, kåvun sättåv ettur na. 
Ik dugdint ta i kåvun, sö ik wart twundjin 
kajt ettur dem. Se stånud kåvun, sö ik fick 
tag inum. Doda tjiri, sö ik skuld ta, o wa

TOALETTARTIKLAR
Största sortering.

ORSA. FÄRGHANDEL
— Y. FERNEMAN —

Tel. 340.

o weg ettur wöss. Men o wa do snäll o, 
sö wi fingum tag i ennur. Se skuld wi 
biro gö emtur wejim. Do kajt dem o wörs 
jena sadjö. Liljö uppud evur dajtjä mi mi, 
ö se kajto börtur linduma. Kåvun kåm 
ettur mi, Sonja o bara skrattud. Se röft o a 
mi ö sad att ik skuld sjå att. I såg att, ö 
medesummu snivlud ik evur jen ste, sö ik 
Walt. Do twärwändud Liljö, sö o öld 
ö kajt evur mi. Bö kåvun ö tjiri kåm i jop 
ö birdo neggas. Dö wi wam nästan ema, 
kåm jen bil. Kåvun wart rädd, sö an kajt 
rätt göjnum sirener. Dö wi kåmum inno 
gardun, add dem bunde ödur tjiner. Pappa 
to in Liljö, ö ik to kåvun ö bånd.

Margit Wiborg, klass 6.

DO I WA BÖRTI FALU.
Jen dag wa munna, Lylli ö i börti Falu. 

Wi forum um mörgon, do klucka wa alv- 
sax. Do vi kåmum ajti Bin, war ed jett 
sturt militärtåg, söm add stånad ajtafär sta- 
tionim. Do wi addum tjept biljettn, djick 
wi bört ö sätt wöss o ed tåg, wi skuldum 
åka o. Do wi addum kämi inni tåg, to i 
ö såg ajt göjnum fönstur. Do såg i jen 
trumpetur, söm blåstä o jen trumpet. Do 
denda karn add slutad blåsa i trumpetn, 
kåm stinsn ajt ö Wiftud mi jenå röda flag- 
gu, ö se bird tåg o ö gö.

Do wi addum stiji åv tåg börti Falu djick 
wi börti stadn, börti jett kafé ö tjept lit 
kaffe. Do wi addum drutji kaffe, djick wi 
bört ö sågum o nögur swånur. Se djick wi 
bört ö sågum o gruwo. Dar wer ed je stur 
grop, sö jättud Stura stötn. Do wi addum 
sitt o gruwo, djick ik ö munna börti jena 
bud ö tjeptum jett boschlisä a mi. Do wi 
addum tjept lisä ö addum gängdji ö sitt o 
litä i stjiltfönstri, djing wi börti station ö 
wäntudum o tåg.

Erik Slottpres, klass 5.

C tt  vaclzetit Itcuz
blir vackrare genom sakkunnig skötsel 

Vänd Eder därför till

E R I C S O N S
DAMFRISERING

--------------- ORSA. Tel. 2 0 8 . --------------

E T T  P A R T I

V E L O C I P E D E R
av årets m odeller.-----------
OBS.! E j k r i s g u m m i .
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DÖ 1K Ö SVEN WA BÖRT Ö FISKA.
Jen sundag skuld ik ö Sven bört ö fiska. 

Wi settum o wös wändasklädi, ö se djing wi 
ö lettum att nön fiskmåck. Se for wi. Dö 
wi kåmum nidi Snubba, stod Snubb-Ånna 
ö Lassar-Ingrid dar. Dem frågud wös, wcirt 
wi skuldum. Wi sadum, att wi skuldum 
bört ö fiska, ö do figd dem wöss.

Dö wi komum nidi Kallolsåna, to wi nögo 
fiskspo ö settum o rever, ö se kastud wi 
ajti. Ed dro flötä undur wattun direkt. 
Sven fick tri fiskur, ö ik fick twer. Kullor 
ad ingo fiskspo, sö dem fick lon oro spo. 
Snubb-Ånna fick twer fiska. Men o skräk- 
tä sö wilt, sö o skrämd fiskar. Lassar- 
Ingrid fick ingån fisk, men se gav Sven 
na jen fisk. Ö se for wi em.

Erik Friberg, klass 6.

ORAN BIL.
Jen dag skuld ik ö Snubb-Erik djer jen 

bil. Wi djingum bört i skojun ö tom twer 
löngur störur. Do wi djingum em, mett wi 
Ånsur-Erik. Se figd an wös börti Snubb- 
widaskäl, ö jäft wös djera. Wi lagdum 
demda störer brewi wärödra, unjifär jen alv 
metur fro wärödra. Se spajkud wi fast jen 
brädlapp i weran ända o störer, sö ed wart 
söm jen rektangul. Do wi gart ed djard 
wi motorn åv spilor ö spändum evur säck- 
wew. Se djard wi jett timmurede å traj- 
axel ö trajhjoli. Ä gör te stira o biln. Nu 
um dagå bruk wi åka o an.

Sven Bergkvist, klass 6.
JEN RO LIN DA O.

Jen dag wa munna, Kisti, Ebba ö Kari 
Nord i meri ö stjåra. Munna ö Kari for dit 
tiaut mes mörgon wa. Ö dä klucka birdo 
bi iring alv elvä, skuld Kisti ta tjiner ö go 
ättur dem. Ik skuld gö dit ik ö.

Do i kåm em fro skolån, åt ik litä, 
ö se for ik. Män dä ik kåm nidi Björkar, 
sö skuld i ta jena eru mimi, sad Kistun- 
titta. Mäs ik ok nid evur Skarpböckan, rak 
i erskaft inni cikulhjol, sö ik äld o ok i 
kull. Men äntligen kåm ik nide mere. Kari 
stod brewe ledi ö skrattud a mi, dä ik 
kåm. Dä munna såg, att ik ad kämi, sad o, 
att ik skuld sätjs o mi jen ruck, sö låg inni 
lade, ö se skuld ik gö ö bjår ijop ruska. 
Ö ed tikt i wa roli. Sumliga gönga war ed 
nön litun rusk, ö an vild Kari bjårå. Dä wi 
addum skeri fälut jett stitjä, sö fick ik kok 
kaffe. Ö Kisti skuld ställ fråm kaffekuppa. 
Se röft ik a munnu, att o skuld kum ö drick 
kaffe.

Jett tag etturåt djick ik ö Kari börto 
lindo ö läktum åndlingsbud. Kari o skuld 
wa åndlingsmån, ö ik skuld kuma o åndla 
åv ennur. Jen göng frågud o mi, wen ik 
skuld åndla. Do sad ik, att i skuld a jena 
limpu, do to o någo grassträ ö gav mi. Ettur 
jett tag röft munna, att wi skuldum gö em.

Margit Styvers, klass 6.

ÄNNU FINNS DET

a  aL.La.cL
i automaten mitt emot gods
magasinet.

^\Caam Laav

å Centralplan.

Gösta W. Nyström

DÖ IK WA UPP! BUD ER.
Jen dag kåm jen kall uppi buder. An 

skuld såg widun. Dö an add sågad fälut, 
frågud ik an, um an skuld bört ö fistja. Ja, 
sad an. Se djik ik in ö frågud, um ik fick 
fia. . ”Dja di åv” sad munna. E wa sö dåli 
mi fiskmåck. Se sad an, att an ö nögur til 
kallur add atj dindjo nide jen böcka. Wi 
tom jett grip ö djingum dit. Dö wi kåmum 
dit, war ä bara näsler. Ätör wöjön emat 
såg wi jen eg mi asku. WTi wändud statjun 
uppönid. Dar war ä måtjun.

Ed wa jen bra ti bit börti Wasli. Äntligen 
kåm wi börti wasli. Dö wi addum fiskt 
jett tag, sad ik: ”Ä e slut ö fo nön fisk. Ik 
tror, att i gör emat” . — ”Ittur du emat 
do”, sad kalln. ”Jadå” , sad ik. Dd ik kom 
emat, frågud dem, war ik add fistjun. ”1 
fick ingån” , sad ik. Ed wa nögur ällur 
dåne, sö skuld ta sajl.

Styvers Erik Hansson, klass 6.

NÄR DUKTREM.
Dåjn döss wi skuldum nida dukturn war 

e sö roli sö. Döss wi addum kämi in i 
tåmburn, såt wi ö gruvudum wöss. Men 
se kome je tant ö sade, att wi fingum wän- 
ta o dukturn jett tag. O sade, att an want 
assint fallin, men se djick o. Bara add weri 
jett tag, sö kom dukturun ö sade, att wi 
fungum dråwös, ö fem åw wös fingum go 
in, men ik stånud ajte. Ö se döss dem wa 
fälugur, fing wi gö in. Först mättan mi, 
ö se fick i wega mi. Ik wag 35 tjilo. Se to 
an blodprov tri gönga, men tridd göndjun 
toe. Ik add blodbiöst.

Britta Friberg. Klass 3.

Ä VENTYR I BLÅBÄRSSKOGEN.
En dag skulle jag och Asta plocka blåbär. 

Vi gingo upp till Stackmora-skogen. Vi 
hade två stora korgar, som vi skulle ha fulla 
med blåbär. Klockan var ett, då vi gingo 
hemifrån. När vi hade plockat av på ett 
ställe, gick vi till ett annat. Men Asta 
snavade på en gren och hamnade rakt i en 
myrstack, så hon fick fullt med myror på 
sig. Hon blev så rädd, så hon började 
skrika. Hon stod och stampade, hon tog 
utav sig sin tröja och tänkte ta av sig 
klänningen också. Jag bara stod och skrat
tade, så jag höll på att kikna.

Sedan gingo vi mot vägen. Då föreslog 
jag, att vi skulle springa ikapp ned till 
vägen, för jag började frysa, och myggen 
bet mig, så jag kunde knappt stå stilla. 
”Ja, det kan vi ju” , sade Asta. Och så 
sprang vi. ”Nej, men titta, så stora, fina 
blåbär här finns!” sade jag. Men det hörde 
hon inte utan sprang bara på. Men så tap
pade hon korgen och snavade över den 
och fick ansiktet mitt upp i ett blåbärs- 
stånd, så hon blev alldeles blå i ansiktet.

Då tyckte vi, att det var dags att fara 
hem. Men när vi kom ner till bäcken, 
sade jag, att vi kunde gå ner och tvätta 
oss, och det gjorde vi. Men när vi skulle 
gå upp på vägen, halkade Asta ner med 
ena foten, så hon blev blöt nästan upp till 
knäna.

Korgarna var inte mer än halva, när vi 
kom hem. Då var klockan sju.

Ann-Lis Brandt, klass 6.

OLYCKAN ÄR FRAMME.
Det var en dag på sommaren. Jag gick 

till en granngård i närheten av mitt hem. 
Där arbetade några karlar med att kapa 
ved till . vintern. Jag stod där en stund 
och tittade på. Om en stund skulle karlar
na gå in och äta, så de skulle stanna mo
torn. Då brukade de sätta foten på rem
men, så att den skulle stanna fortare, och 
jag ville hjälpa till. Men för mig gick rem
men för fort, så jag följde med ända fram 
till motorn, och där flög jag opp i luften. 
Det gick ner med en väldig fart. Farbror 
Ivar skulle hjälpa mig opp, men jag kände, 
att benet gav efter, så jag lade mig på mar
ken. Ivar bar in mig, och så åkte han efter 
mamma. Hon ringde efter en bil, som kör
de mig till doktorn. Han sade, att jag hade 
brutit benet. Så ringde han efter ambulan
sen, som körde mig till ett lasarett i Upp
sala.

Mats Johansson, klass 4.

U n d  vik
KÖP EDER CYKELLYKTA
HOS UNDERTECKNAD.

Försäljare av BOSCH och ASEA
Glödlampor - Batterier.

Harald Erikssons Rep. Verkstad
Telefon 156.

v R A D I O R E P A R A T I O N E R
utföras sakkunnigt och till billigt pris. 
Rörprovning gratis. Fullständigt rörlager, 
samt RADIOAPPARATER I LAGER.

H A N S  P E T E R S O N
Tel. 242, ORSA.

B lötestian ■
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TECKNING: I Grunuberg av 
Erik Hansson, klass 6.

TECKNING av Erik Byrén, klass 6.



ORSA SKOLTIDNING

I TORS MO. 1.
Den 20 juni reste jag och Olle till Torsmo 

på kolonin. Mamma, Olle och jag cyklade 
ner till station. Vi väntade en bra stund, 
innan bussen kom. Efter en timme kom 
den, vi gick in och satte oss, och sen bar 
det iväg. När vi kom fram till Torsmo, 
voro vi så glada. Vi steg ur bussen och 
gick in på gården en stund och lekte. Sen 
kom en syster och sa, att jag skulle gå in 
och lägga mej, för jag var sjuk efter 
vaccineringen. Jag fick nummer 15 på 
sängen, så lade jag mig. Efter en stund 
kom de med mat åt mig, det var makaroner 
och korv. Jag fick ligga i fyra dagar, sen 
fick jag gå opp. Men första dagen fick 
jag inte vara ute för systrarna. Nästa dag 
fick jag gå ut. Ute hade vi gungor och 
trapets och krocketspel. De ringde, när vi 
skulle in och äta. Vi fick mat fem gånger 
om dan. Så fort vi hade ätit mellanmål, 
skulle vi bort och bada. Vi ställde upp oss 
i raka led, och sen gick vi. När vi kom 
ner till sjön, drog vi av oss kläderna och 
satte på oss baddräkterna och hoppade i, 
det var så varmt vatten, så. Det var en 
vik längre bort, där var det tjugofem meter 
djupt, där metade pojkarna. Olle har metat 
över tjugo abborrar. En flicka, som hette 
Sandra, och jag gjorde en lekstuga. Vi fick 
låna knivar, gafflar och skedar. En dag 
fick vi sur grädde för att kärna smör av. 
Jag vispade grädden, så det blev smör. Sen 
fick jag tvätta smöret och salta det, och 
så fick vi bröd och göra smörgåsar och äta 
i lekstugan. Sista dagen vi var där fick vi 
dona tillbaka lekstugan. På kvällen skulle 
vi gå in och tvätta oss över hela kroppen. 
Då vi hade badat färdigt, ringde de, att vi 
skulle äta kväll. Somliga kvällar fick vi 
gröt, men andra kvällar fick vi kakao. Då 
alla hade ätit färdigt, gick vi ut och lekte 
en stund. Vi lekte brännboll om kvällarna, 
sen skulle vi in och lägga oss. Vi drog av 
oss kläderna och gick ut och tvätta oss en 
gång till. Sen lade vi oss och läste afton
bön, och sen blev det tyst på hela kolonin.

Alice Mattsson, klass 4.

TECKNING: Resan ned över sjön Amungen
av Stig Nyström, klass 3.

1 TORSMO. 2.
När jag var på kolonin, hade vi så roligt. 

Vi lekte om dagarna och badade. En gång 
skrev jag brev nere vid stranden. Då var 
det tre pojkar, som rullade sig i sanden och
sprang ut i vattnet och doppade sig. Om
rnornarna och kvällarna fick vi gå och
hämta mjölken. Vi var två stycken, som

S p r id  lju s
m ed den m oderna

KARBIDLYKTA N

Birger Olssons Järnhandel

TECKNING: Hökarna av Olle Knuts, klass 6.

hjälpte till var sin vecka. Vi bar in ved 
och bar ut slaskhinkar.

Evert Brandt, klass 3.

PÅ BESÖK /  TORSMO.
En söndag fick jag följa med tant Anna 

och två tanter från Stackmora upp till 
kolonin i Torsmo och hälsa på Gulli. Vi for 
i elvatiden och kom fram i tvåtiden. Jag 
hade tagit några smörgåsar med mig. På 
vägen dit stannade vi vid en fiskarstuga 
vid Skattungsjön och åt.

När vi kom fram, hade barnen just ätit 
middag, och därefter skulle de sova. Gulli 
hade feber, när vi kom dit, så hon låg, 
men vi fick gå ner i sovrummet och hälsa 
på henne. När klockan var tre, gick en av 

'tanterna ner och drog opp rullgardinerna, 
för då skulle de opp. När de kom opp, 
fick de kaffe och skorpor. Gulli fick också 
komma opp, för hon hade lika feber som på 
morgonen.

Klockan fyra blev det möte där av pastor 
Torsell från Skattungbyn. Alla barnen 
måste komma in till mötet.

Efter mötets slut skulle vi fara hem, men 
det regnade, så vi kunde inte fara, så vi 
måste stanna. Klockan sju skulle de äta 
kväller. De fingo mjölkchoklad och smör
gås. Jag fick också äta med dem inne i 
matsalen, men de stora åto i köket. Kloc
kan halv åtta hade det slutat regna, så vi 
kunde fara. Barnen stod på bron och vin
kade åt oss, när vi for. På skogen mellan 
Skattungbyn och Torsmo gick tant Annas 
cykel sönder, så hon ställde den bakom en 
skogskoja där. Sedan fick hon åka med 
mig resten av vägen hem.

Vivan Granlund, klass 5.

A. K O C K S
R A K - &  FRISERSALONG

EN ROLIG DAG.
För någon månad sedan voro nappa och 

jag upp till Emådalen och plockade bär. Vi 
foro vid tre-tiden. Dagen var vacker, och 
färden gick bra. Då vi kommo fram till 
Emådalen, var klockan sex. Vi voro gan
ska trötta och hungriga, då vi kommo 
fram.

Vi åto litet mat, och sedan foro \ i upp 
på Bössfallet och plockade blåbär. D »t var 
lite bär på någon tuva här och där. Då vi 
fått vår hink full med blåbär, foro vi till
baka till Emådalen, där vi lågo över natten.

Följande dag foro vi upp på Prästskogen 
och plockade hallon och blåbär. Vi gingo 
över ån, över stora myrar och uppför bran
ta backar. Då vi gått en stund, voro vi 
framme vid hallonstället. Vi voro där hal
va dagen och plockade. Då vi plockat vår 
hink full med hallon, foro vi hem.

Sigfrid Johansson, klass G.

RISABERGS FESTEN.
En söndag för två veckor sedan, var det 

fest på Risaberget. Jag kom inte ihåg vad 
förbundet hette, som anordnade festen. Jag 
och mamma kom dit i halv två-tiden. Fes
ten började halv två. Vi tog kattungen med 
oss, ty berget låg inte långt ifrån morbror 
Eriks gård. Det var ungefärligen en kilo
meter. Då vi kom dit, så var ingen annan 
än mormor och morfar hemma. Alma, Erik 
och Vera hade farit till berget. Då vi hade 
lämnat kattungen, så körde vi till Risaber
get också. Det var inträde. Det kostade 
femtio öre för stora och tjugofem öre för 
barn. Då vi kom opp, så höll de på att 
sjunga ”Du gamla du fria.” Efter sången så 
klev en opp och talade. Han talade om 
finska kriget. Han hade legat vid fronten 
under kriget. Sedan läste en kvinna verser.

Efteråt kom den roliga teatern: ”Kärlek 
per bruksanvisning.” De ringde, innan det 
började. Först kom pigan och drängen ut 
med varsin tvättskål och började tvätta sig. 
Därefter blev det, att en direktör skulle 
gifta sig med Karin. Han tänkte narra utav 
Karins far tjugofemtusen kronor, men det 
gjorde August slut på. August ställde till, 
så att kalaset blev förstört. Direktören fick 
varken gifta sig eller få de tjugufem tusen 
kronorna. Sedan var det slut, och då körde 
vi hem.

Rune Mångs, klass 5.

Musik- och 
Missionsbokhandeln
rekommenderas vid inköp av LEKSA
KER, HEMSLÖJD och MINNESSAKER, 

FOTORAMAR m. m.

Ett parti Dam- och Herrportmonäer ut- 
försäljas extra billigt.r e k o m m e n d e r a s .

Radio - Grammofoner - Skivor
Skriv- och Räknemaskiner på fördelaktiga villkor. 

Reparationsverkstad

O R S A  CYKEL-  och S P O R T A F F Ä R  - Tel. 281
Representant för A .-B . Cykelfabriken Monark, Varberg.
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ORSA SKOLTIDNING_L

BLIND TA RMSOPERA TION EN.
En söndag på vårvintern fick jag ont i 

magen. Det var liksom då man har mag- 
knip. På kvällen blev det ännu värre. Jag 
gick och lade mig, men det var svårt att 
somna. Klockan tolv vaknade jag, det var 
precis, som om man haft en kula, som rul
lade i magen. Jag somnade klockan tre 
på natten. Klockan 8 vaknade jag igen. 
Pappa gick och telefonerade till sjuksköter
skan vid 9-tiden. Hon sade, att vi genast 
skulle fara till lasarettet.

Klockan var ungefär tio då vi kom dit. 
En doktor undersökte mig. Sedan kom det 
två sköterskor och lyfte mig på en rull- 
bår. En av sköterskorna skjutsade mig till 
ett badrum, där de klädde av mig. Jag fick 
en ny skjorta. Sedan skjutsade de mig till 
hissen. Vi stannade i andra våningen.

En kvart därefter skjutsade de mig till 
operationsavdelningen. Jag fick ligga fast- 
bunden på operationsbordet i 2 timmar. 
Till slut blev jag så stel, att jag sade åt 
systrarna, att de skulle lösa banden, vilket 
de också gjorde. Men då kom doktorn, och 
de band fast mig igen. Så gav de mig nar
kosen. Jag somnade strax. Operationen 
tog ungefär en halv timme. Då jag vakna
de, låg jag i en stor sal. Till en början 
kände jag inte något i såret. Men på andra 
dagen fick jag väderspänningar. Det spän
de i såret, men klykorna hindrade det att 
gå upp. Det var lika även under natten. 
Mitt på natten kom en nattsyster och gav 
mig en gummikudde. De följande dagarna 
hände det inte något särskilt. En annan 
pojke hade också tagit bort blindtarmen, 
men han hade blivit opererad före mig.

Emellertid gick dagarna, och snart fick 
jag gå opp. Jag kände det precis som om 
jag fått svindel, när jag kom på benen, men 
till slut gick det. Måndagen var den sista, 
jag var där. På eftermiddagen kom pappa 
och hämtade mig. Jag fick inte börja i 
skolan förrän på fredag.

Nils Talu, klass 6.

Tidiga förmånliga inköp
göra att vi kunna tillhandagå 
Eder med Gosskostymer och 
Golfbyxor i prima tyger till 
synnerligen förmånliga priser.

Kom och se dem hos —------------

Aug. Larsson, Orsa
Manufaktur - Damkappor - Herrekipering

OM HÖSTEN.
Nu blir alla björkar gula, 
och blommorna så fula.
Än är det bart, 
och ibland klart.

Nu går man sällan till bergets topp, 
nu tar man potatis opp.
Nu äro rönnbären röda, 
nu kör man in vinterns föda.

Nu är säden mogen, 
och det tröskas på logen.
Snart är skörden förbi, 
och då vila vi.

När det är färdigt på logen, 
då går vi ut i skogen 
och plocka lingon röda, 
som ligga i mossan och glöda.

Lilli Hansson-Jämt, klass 4.

LAPPMARKNAD.
När jag en dag kom från skolan i Jokk

mokk, var det mycket folk samlat på torget. 
Jag märkte, att det var särskilt mycket 
lappar.

Kölden var oerhört bitande, och det 
knastrade under fotterna, när man gick, och 
den höga snön utbredde sig som ett vitt 
täcke, men detta besvärade ej lapparna. 
Några av dem gingo och sålde skinnskor, 
skärp m. m., som de tillverkat själva. De
ras trogna svarta hundar gingo vid deras 
sida.

Det fanns många slags stånd, men dessa 
ägde ej lapparna. I dem sålde man leksa
ker, kläder, skidor, karameller och många 
andra saker.

Men det var inte bara stånd, utan det 
var också en stor bussliknande bil med en 
massa underliga saker i. En man kom och 
gick på gatan och ställde sig vid ett stånd. 
I detsamma kom en karl ut ur den stora 
bilen. I handen hade han något, som jag 
inte kunde urskilja. Han gick till det 
stånd, som den förre mannen gått till. Bak
om honom var en lång sladd, som ledde till 
bilen.

Några dagar senare satt jag ensam hem
ma och hörde på radio. Då sade hallåman- 
nen helt plötsligt: ”Vi ha nu en utsänd
ning från marknaden i Jokkmokk.” Då för
stod jag, vad den stora bilen hade varit till 
för ändamål. Sedan fick jag höra att man
nen, som gått fram till ståndet, vor lands
hövding Hangén från Luleå.

Åke Lagergren, klass 5.

Till ordinarie folkskollärare
i Drevdagens folkskola i Idre har valts 

Ragnar Andersson från Orsa.

Under Marknadsdagarna
göras de bästa och billigaste 
inköpen för skolekiperingen 
h o s -----------------------------------

E M M A  O L S S O N
O R S A .  ------ Telefon 125.

SVEN LILJA,
vars drag vi se härovan, är en 
av de två nya lärare, som, vid 
höstterminens början tillträdde 
ord. befattning i Orsa. Han 
kommer närmast från Idre.

Den andre är Litens An
ders Eriksson, som förut tjänst
gjort i Mora. Men han har än
nu inte visat sig för tidningens 
tecknare.

Svensk grabb i Kina.
(Forts, från sid. 4.)

körde av all civilbefolkning eller ock
så kopplade från loket och läto tåg
sättet stå, tills ett annat lok kom. Det 
var en kostlig syn att se ett välbesatt 
tåg. På loket sutto ett tjugotal per
soner, och hela familjer hade för- 
skansat sig på vagnstaken bakom 
kappsäckar och annat resgods. Men det 
gällde bara att tränga sig på. Man 
visste ju ej, när nästa tåg kom. Under 
de sista åren i Kina kan jag ej erinra 
mig, att vi någon gång åkte i en per
sonvagn. Hur vi sågo ut efter kanske 
en hel dags järnvägsresa bakom, ett 
pustande och bolmande lok, kan ju 
var och en föreställa sig. Men det var 
bara att hålla humöret uppe, och blev 
väntetiden vid någon station för lång, 
stämde vi upp någon fosterländsk 
sång. Jag är övertygad, att det vore 
värt inträde att se oss i en öppen 
godsvagn vid skenet av en gammal 
fotogenlykta sjunga ” O, hur härligt 
majsol ler!”  inför en skara andäktigt 
lyssnande kineser.

Det vore ännu mycket mer att be
rätta från landet i fjärran Östern, men 
tyvärr medgiver ej utrymmet detta. 
Dessa i hast hopkomna rader, skrivna 
på en förläggning någonstans i Sve
rige, vill bara ge några glimtar från 
ett land, som trots många olikheter 
dock har en sak gemensam med oss: 
Det har jordens fredligaste befolk
ning, bara de få vara ifred.

3 1 4  Tonnquist.

TO

TECKNING av Kerstin Hansson, klass 5.
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O r s a  M a r k n a d
börjar vi, som vanligt, alltid, med en 
”titt” in i CENTRALBODEN, ty där fin
ner Ni allt vad man just nu behöver, så
som: Strumpor, Skjortor, Underkläder,
Slipsar, Trik,åvaror, Husgeråd, Träslöjd, 

Leksaker, m. m.
Vaddtäcken, flera färger .............  12: 50
Yllefiltar, olika mönster, 12: 50, 9: 50, 6: 50 
Barnfiltar, flera slag.. . .  2: 35, 1: 95, 1: 65 
Blusskyddare, flera färger 5: 95, 4: 35, 3: 65 
Flickjumpers, vackra färger 7:85, 7:-, 6:35 
Corsetter, Snörliv, Bysthållare m. m. 
Damstrumpor, silke . . . .  3: 75, 3: 25, 1: 95 
Damstrumpor, ylleförstärkt häl och

sula ....................................................  2: —•
Damnäsdukar, pr 1/2 dss ....... 0:75, 0:45
Damhandskar (Malungs) flera fär

ger ...................................................... 6: 25

Kuddstopp, s. k. Capok, pr kg. 1: 75 
Fjäder (Dun) pr kg.....................  2: 65

Arbetsskjortor.... 4:90, 3:35, 2:95, 1:80 
Herrkalsonger, interlock 2: 95, 2: 65, 2: 35
Herrstrumpor ................  1: 50, 1: 35, 0: 95
Herrnäsdukar, kul. och vita, pr 1/2

dss. ................................................. 1: 50
Herrhandskar (Malung) finger . . . .  6:75

Fönstervadd, prima, pr styck . . 0 10
Fönsterrcmsor, pr bunt ........... . 0 15
Tätningslister, pr bunt ............. . 0 35
Fönstertvål, pr styck .............. . 0 35

Ett parti Elektriska lampor (gamla 
priser) 15 och 25 ljus 0: 75, 40 ljus 0: 95 

Ficklampsbatterier, nya färska . . . .  0:40 
Stavlampsbatterier, nya färska .......  0: 30

C e n t r a l b o d e n
(BAZAR & KORTVARUAFFÄR) 

O R S A .  Tel. 298.

STENBERGS
dl

TRUNNA - ORSA.

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening.

BEGÄR ALLTID

O r s a - B r ö d
brödet med den verkliga 
rågsmaken.

Matbrödet
alltid gott och välsmakande 
f r å n ---------------------------------

C ' ,  • d/^î istcänus
Telefon 38.

Nya UR
REPARATIONER
JUSTERINGAR

Urmakare Gust. Hel
Tel. 399.

geson

Bra och billiga
ARMBÅNDSUR!

B. H. Hansson, Slättberg

Orsakarlarna . . .
(Forts, från sid. 2.)

samlades några minuter i backen, ovanför 
skansen för att än en gång se det heliga 
Mässooffrets under. Det var en talrik skara, 
scm fader Steno och några andra präster 
läste mässan för. Åtta altaren hade de rest 
i skogen. De präster, som invigde det he
liga sakramentet, var Nikolaus Erici i Hede- 
mora, herr Lars i Romfartuna, herr Peder i 
Söderbärke och herr Torkel Andrée i Lek
sand. Herr Peder i Söderbärke och Floda 
kaplan skar sönder sex fårskinn till oblater, 
ty det var sed bland krigsfolk, att de ville 
ha ett nattvardsbröd, som räckte att tugga 
på under hela striden. De blevo liksom 
oförvägnare då. — Fader Steno hade en 
oförklarlig känsla denna kalla morgon, då 
han läste mässan. Varje minut väntade de 
att få se fienden på andra sidan kärret. — 
,Men de fingo utdela nattvarden i lugn och 
ro och sjunga en hymn till den heliga jung
frun, innan fienden syntes till. Dystra och 
allvarliga voro ansiktena. Det var som om 
de haft en förkänning av den kommande 
olyckan, och många läppar rördes i tyst 
bön.

SLAGET.
Efter mässan blev det att i all hast ta en 

bit mat. Vilken matsäck man fick tag' i — 
det var inte så noga. Folk ställde sig på 
utkik, somliga i skansen, en del i grantop
parna. Så vid sextiden på morgonen hör
des fienderna komma. Om en stund kröpo 
de fram ur skogen och ned i vassen på 
på' andra sidan kärret — ett knappt pilhåll 
från dalkarlarna. Där hade de dem nu 
framför sig. De sände dem ett par piisku- 
rar, vilka gjorde stora luckor i leden. Till 
sist kommo de dock över Rotebroån, och 
svenskarna blevo svårt pressade på alla si
dor. De voro som en skock kringrända får! 
Det var inget fejdande utan storslakt på de 
våra en lång stund. -— Fader Steno såg, hur 
hans yngste bror, Erik, fick huvudet kvad
dat av en tysk, som slog med en stor mor
gonstjärna. Fader Steno var ännu rätt 
ung —■ 44 år — vid den tiden. ”Den allra 
käraste Himladrottningen” , som han köpt 
av målaren i Rättvik och som han burit 
ända till Rotebro, satte han fast i madbott- 
nen, så hon stod för sig själv mitt i all 
ynkeligheten. Han blev stark som en 
björn, och vig som en lo kastade han sig i 
nästa ögonblick över fienden och ryckte av 
honom klubban och slog-. Han brydde sig 
varken om prästaed eller löften att aldrig 
taga någons liv.

Men dalkarlarna drevos undan som strå 
för ström. En hop av dem fick för sig, att 
de skulle ut i sjön för att gå runt fienden. 
Men det blev alltför många, som rusade 
ut, och vattnet var så djupt, att de inte 
bottnade. De var ett ynkeligt öde. Fem
hundra som dränkte varandra i djupet.

Efter striden samlade fader Steno och 
hans folk de stupade så gott de kunde ur 
sjö och skog och förde dem till kristen jord 
i Hammarby och Fresta, en del ock till Ed.

Femtio unga, raska karlar från. Mora och 
Malung sändes till Solna Helga kors kyrka, 
där det fanns en bit av Kristi kors. Och 
där läto de läsa själamässan över de döda.

Höslnyheterna
i G L A S  och P O R S L I N  
ha nu hemkommit.
— Förmånliga marknadsköp. —

Orsa  Bosättningsaffär
Telefon 423.

C harkuterivaror
av veterinärbesiktade råvaror.

Å B E R G S
Telefon 25.

Årstidens M L  CLmmcu"
FRUKT och GRÖNSAKER 

bäst och billigast hos

O. LINDQVIST, Orsa
Tel. 92 — 120.

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri - Tapetserareverkstad 

Telefon 164.
Möbler och madrasser omstoppas. -  Nya 
madrasser och markiser på beställning. 

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

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. 
Helinackorderingar till moderata priser.

Dalamännen hade åter samlats vid Ham
marby, och väntade där nära en vecka. Där 
nådde dem rykten om underhandlingar mel
lan herr Sture och danskarna. Herr Sten 
Sture blev lovad många och stora förlä- 
ningar jämte Wästeråshus. Då var herr 
Sten färdig. Så red herr Sten u t och kung 
Hans i n i Stockholms slott.

Harmen blev stor, och dalamännen voro 
färdiga att tåga ner till Solna för att av herr 
Stens egen mun höra sanningen. Det kom 
brev och sigill, men de visste nog, vad riks
rådens brev voro värda. De trodde bara 
på en, och det var herr Sten. De väntade, 
att Sveriges riksföreståndare, för vilken de 
vandrat den långa vägen från Orsa, Mora 
och alla andra socknar till Rotebro, för vil
ken de dött och blött, frusit och svultit och 
lämnat skörd och sådd där hemma åt sitt 
öde, äntligen skulle, komma och sätta sig i 
spetsen för dem och köra de svenske herrar 
och det danska partiet på huvudet i Norr
ström. Och han kom. Han kom en sön
dagsmorgon ut till Rotebro, rädd för de 
sina, omgiven av en stor fiendestyrka. Och 
han talade till dalkarlarna, vilka icke mer 
som förr förstodo hans tungomål. De fattiga 
män kunde till att börja med platt inte för
stå, vad han menade, då han ville få dem 
att gå hem igen. Men de gingo.

Samma dag den danske kung Hans in-
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ELEGANTA MODELLER I

HöST-o.VINTERHATTAR
finner Ni hos

Modeafeljén
Telefon 288.

Husqvarna Symaskiner 
och Cyklar
Förmånliga betalningsvillkor!

B. A. S J Ö D É N
Tel. 287.

Värme- vatten- och avloppsledningar
.utföras av
Dick H ansson, O rsa
Telefon 94;

S n i c k e r  i e r
dörrar, fönster, trappor, butiks- 

inredningar, möbler ni. ni.

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 37. Mässbacken. Tel. 37.

M äler  i arbeten
Rums- och möbelmålning. 
Dalamålning i antik stil. 

Omsorgsfullt utförande. - Billiga priser!

Orsa Lackeringsverkstad
N äs P e r  A n d e r s s o n .

— Tel.: Verkstaden 2G7, Bostaden 67. —

ff Mst v a cjn s d ä c k
såväl fabriksfärska som begagnade
ORSA RINGCENTRAL
------------------ Tel. 299 ------------------

Radio & Armatur
Mora-Orsa Elektriska A.-B.

H U G O S  Konditori
R E K O M M E N D E R A S .  

---------------Telefon 3 1 8 .-----------------

Låt reparera SKODONEN
hos

E. N O R L I N G
Omsorgsfullt arbete. - Moderata priser.

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Plywood och Wallboard.

Enå Snickerifabrik
Telefon 78

Firma Hanser & Jonsson
OLJONSBYN. - Tel. Orsa 346. 

REKOMMENDERAS.
Glas, porslin, specerier och manufaktur.

tågade i Stockholm, togs ed av stadens 
borgare och av en del fullmäktige från lan
det. Men de andra, de från det riktiga Da
larna, de sände inga ombud till jutarnas 
fester. Ville kung Hans ha deras ed, kunde 
han komma och hämta den i alla Dalarnas 
socknar! Dalamännen skulle nog möta ho
nom ännu en gång. I stället bröto de upp 
och tågade över Almarestäk hem igen den 
dagen.

Nu fanns intet hopp mer för Sveriges all
moge. Den var såld och förrådd av sin 
hövidsman och skulle snart bli den danska 
trälahopen lik.

SJÄLAMÄSSAN I ORSA KYRKA DEN 
8 DEC. 1497.

Orsaprästen lät den stora klockan gå.
Så snart klockan kallade, samlades me

nigheten in i helgedomen, och sällan har 
väl Orsa kyrka varit så fullsatt som den 
gången.

Det var nämligen ljusmässa för den he
liga jungfrun, som skulle firas. Den inföll 
fredagen den 8 december det året. Och 
dagen därpå var det den heliga jungfruns 
moders, sancta Annas, dag.
- Mycket folk hade kommit från bygden 
runt omkring, dels för högtiden och dels 
för att vara med vid den själamässa, som 
samtidigt skulle hållas över de fallna.

Mariabilden, som fader Steno burit på 
sina axlar från Orsa till Wästerås, till Staket 
och Rotebro, och som han signade sin bror 
och de andra fallna med innan de myllades 
ner i Hammarby och Fresta, den bilden hade 
han nu satt fast vid altaret, så att alla skulle 
se denna välsignade mö som Per i Rätt
vik målat.

Sedan allt folket bänkat sig och sorlet 
tystnat, talade Steno om dalkarlarnas tro
het mot Sturen och om hur Orsa socken 
och alla Dalar den sommaren så väl som 
fordom strävat och offrat för honom och 
Sveriges rike. Oeh de tårade ögonen och 
de djupa suckar, som hördes från nyblivna 
änkor och mödrar, bekräftade hans ord.
' När sedan mässan var sjungen för de döda 
och dén härliga Jungfrun fått sin hyllning 
med tända ljus, föll prästen Steno på knä 
framför Mariabilden och så gjorde hela för
samlingen från altaret till dörren.

Då ropade hän till den heligå jungfrun, 
till Herren Krist, alla rikets heliga patroner, 
alla martyrer, helgon och bekännare, att de 
ville skicka det så, att rikets förrädare 
måtte få sin dom.

Så reste de sig upp, och alla medhavda 
ljus tändes, och de lovade varandra med 
uppräckta händer och under ed inför den 
heliga jungfrun, att aldrig mera tro på 
herreord eller trampa ett steg för de inbör
des striderna om förläningar och ridderslag.

C. L i n d q v i s t .

Frelins Konditori
TELEFON 27.

Gott Kaffe! Läckra Bakverk! Utsökt fin 
konfekt av egna tillverkningar!

Medlem av Sveriges Konditoriförening 
och Tårtförmedlingen.

Hattar, Klänningar
och alla sorters handarbeten.

Ha nna Månsson & Co.
------------ Telefon 4. ------------

Erik Wesström
Utför

VÄRME-, VATTEN- och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag. 

Reell behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119.

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

Telefon 2 4 1 . ------------------ ----------- Orsa.

Behöver Ni

N YA  K A LK A R
eller måste de gamla repareras. 
Kom ihåg det i tid!
Vänd Eder med förtroende till

C. F. Carlssons Åkdonsfabrik,
Tel. 188. Bost. Holen 58.

Marknadsgotterna
finner Ni i största sortering i

L

BADHUSET ! HOLEN
hålles öppet lördagar kl. 3—8 e. m. 

Beställningar av skolbad tel. Holen 5.

o  L tj e  t\ r O t ,'LG-iS

Slättbergs BAD
öppet LÖRDAGAR:

Damer ...................................... kl. 15—17.
Herrar ......................................  kl. 17—19.

Mässbackens Badhus
öppet lördagar:

Damer ......................................  kl. 14—16.
Herrar .............. ......................  kl. 17—20

Till vikarier
har antagits Erik Bjarling i Kyrkbyns 

folkskola och Lennart Thor i Kallmora 
folkskola.

Ombyte av slöjdlärare
har skett på en del håll beroende på för

ordning från skolöverstyrelsen om full 
tjänstgöringstid för lärare i småskolan och 
folkskolans tredje klass.

Orsa Skoltidning
(N:o 42 — 3 okt. 1940.)

utgives av Orsa Lärareförening.
REDAKTÖR:

Hjalmar Hedman, Orsa.
Telefon Mässbacken 28.
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