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ORSA SKOLTIDNING

KINAMINNEN av P. Jacobsson

I ett föregående nummer av Orstt 
Skoltidning utlovades, att jag skulle 
berätta något intressant och spän
nande. Ja, nog var det gott om spän
nande upplevelser därute i Kina, 
men huruvida de te sig lika spän
nande för den som läser dem hemma 
i lugn och ro som det var för den 
som upplevde dem, det är en annart 
fråga.

Efter att de första åren på mis- 
sionsfältet ha bott på samma mis- 
sionsstation som en missionärsfamilj, 
fick jag flytta till en utstation, där 
ingen missionär förut varit bosatt. 
Det var 50 km mellan de båda sta
tionerna, men distriktet var mycket: 
stort, och det ansågs därför nödvän
digt, att jag bodde i södra delen av 
distriktet. En dag fick jag brev från 
missionärsfrun, att jag borde resa 
till en utstation, som låg nästan lika 
långt norr om Pucheng som jag bod
de söder därom. Trots den rövare
oro, som alltid fanns i provinsen 
Shensi vid den tiden, var det ingen
ting annat att göra, än försöka resa. 
Resan gick utan äventyr, efter två 
dagars färd på en skakande, ofjäd- 
rad kärra förspänd med en mulåsna 
var jag framme i staden Peh-shui. 
Men den kinesiske evangelisten, som 
var ansvarig för arbetet där, blev 
förskräckt, när han fick se mig! Or
saken? Rövarna hade sitt högkvar
ter på andra sidan gatan, mitt emot 
missionsstationen. De hade plundrat 
alla affärer, och nu gällde det för 
mig att vara ”osynlig”. Om jag blev 
tagen av rövarna, skulle de begärsi 
lösen av missionen (det hände flera 
missionärer den tiden att de blevo 
rövarnas fångar, tills lösensumma 
betalades ut för dem!).

Det var spännande dagar. Jag 
kunde ej visa mig på gatan, kunde 
ej besöka kvinnorna i hemmen, dä 
alla portar var igenbommade, och 
ingen vågade öppna sin port. Ert 
gång försökte jag att gå utanför por
ten, men väl på gatan small ett skott 
och en kula kom framför fotterna 
på mig! Bäst följa rådet att ej gå ut: 
flå gatan. Inga kvinnor kunde heller 
komma till mig för att få undervis- 
ning.

Som österns kvinnor från Saras 
dagar till' nutiden fick jag nöja mig 
med att stå' bakom dörren och för- 
söka se sä mycket som möjligt ge- 
rioiri dörrspringan-, ' som -lyckligtvis 
var ganska bred! Där såg jag dessa

unga, präktiga män, klädda i siden 
och pälsar spränga fram på snabba 
hästar! Det var en ståtlig syn! Det 
var minsann något helt annat än 
vad man väntat sig av rövare! Men 
det var ej alltid enkla rövare, utan 
ibland grupper av rebeller, fast de 
gick under namnet rövare, eftersom 
de också plundrade och foro våld
samt fram. En ”rövarehövding”, Vi
ta Vargen, hade en skara på 30.000 
som troget följde honom och t.o.m. 
intog hela städer!

Evangelisten var ivrig att få mig 
ifrån staden, då han kände sitt an
svar. En morgon mellan 3—4 vand
rade vi till stadsporten och väckte 
vakten. Efter bultningar och rop 
hördes en sömnig röst: ”Vi öppna 
ej stadsporten mitt i natten!” Evan
gelisten sade då: ”Ser ni inte att det 
är ljust, det är ju morgon!” Till slut 
öppnades porten och vi kom ut ur 
staden. (På grund av fullmånen var 
det ljust den tidiga morgonen.)

Nästa morgon hörde vi skarp 
skjutning utanför staden. Jag måste

Tänker Ni köpa piano? 
Behöver pianot stämmas? 

^  Hakar tangenterna upp sig? 
Xt Dålig ton i Edert piano?

Ring oss och vi står till tjänst 
med råd och upplysningar.

— Fullständig service —

F:a Piano-Nisse
Nj.ls K ocker Orsc, .teJ...4G6'24

ju nämligen tillbringa natten i Pu
cheng, liksom vid bortresan. Det var 
rövarna från Peh-shui, som nu kom
mit för att ta Pucheng också. Men 
anfallet möttes av stadens militär, 
som försvarade staden med kulspru
tor. Nu kom ledande män i staden, 
vilka förut visat förakt för missio
närerna, och bönföll om, att pastorn 
skulle bedja till den Gud, som han 
predikade om, för nu gällde det sta
dens ve eller väl. Efter att ha läst en 
av Davids psalmer, som talade om 
Guds mäktiga beskydd, blev det bön 
av både missionären och hans med
hjälpare bland kineserna. Under bö
nen hörde man den skarpa skjut
ningen. Men när bönemötet slutade, 
så slutade också skottväxlingen! Rö
varna hade dragit sig tillbaka, och 
staden var räddad.

Senare på förmiddagen kunde jag 
fortsätta till min station utan att rå
ka ut för flera äventyr.

Eftersom jag fått min uppgift i 
”rövareprovinsen”, så var jag ofta 
utsatt för rövareäventyr. När jag 
kunde komma vägen fram med min 
präktiga mulåsna, under det att rö
varna tog både åsnor och andra säm
re dragare, så sade hedningarna: ”1 
sanning, din Gud är mäktig att be
vara. Ingen annan kan ju komma 
fram för rövarna!” En bidragande 
orsak till att jag slapp undan så lind
rigt, var att jag var ljushårig, men 
kineserna äro ju alla svarthåriga. 
Därför trodde de, att jag var mycket 
gammal. Innan jag var 30 år, kunde 
de fråga, hur mycket över 70 år jag 
var. Inför rövarna talade jag ej om 
min ålder, utan på deras frågor sva
rade jag alltid: ”Min ålder är det ej 
viktigt att tala om, utan nu ska ni 
få veta, varför jag kommit till Ki
na! Det är för att tala om för er om 
den sanne Guden.” Detta var ju den 
tiden då t. o. m. rövarna hade akt
ning för en gammal människa och 
därför behandlade mig vördnadsfullt 
på grund av min höga ålder!

I början på 20-talet var det stark 
propaganda mot utlänningarna. En 
dag kom en ung kamrat och jag gå
ende vägen fram efter att ha varit 
på stormöte på en utstation. Så möt
te vi en stor skara soldater. De kom- 
mo fram och började uttala smädei- 
ser, och när de sågo, att officerarna 
ej hindrade dem, siktade de på oss 
med sina gevär under det de ropade: 

Forts, å sid. 9.
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Y rk e s
skolan 
startar

I höst har Orsa kunnat sätta i 
gång sin med stora förväntningar 
emotsedda yrkesskola. Hur har de 
det där? Och vad gör de i en yrkes
skola? undrar många.

För att få svar pl de frågorna har 
Skoltidningen med kamera och an- 
teckningsblock gjort ett besök vid 
skolan. Och vårt första intryck, att 
skolan med sina ljusa, rymliga loka
ler är en trivsam inrättning, bekräf
tas sedan upprepade gånger av både 
lärare och elever.

Då vi börjar se oss om i skolan, 
träffar vi först fröken Vestlund. 
Hon är rektors skrivbiträde och ska 
veta och hålla reda på allt som rör 
skolan. Det har givetvis varit myc
ket arbete så här i början, men det 
är roligt och mycket lärorikt, så jag 
trivs bra med mitt jobb, säger frö
ken Vestlund.

Rektor Gösta Nyberg, som pre

Allt
FÖR MODERN HÄRVÄRD

Nya Damfriseringen
Tel. 404 53

senterades i förra numret av Skol
tidningen, tar emot på sin flotta 
rektorsexpedition och berättar:

— Vi har startat, ja. Även om fö
ret i portgången kommit det att 
gnissla litet ibland, så tycker jag, 
att vi har kommit i gång riktigt bra. 
Jag är mycket nöjd med skolan. Den 
är ändamålsenlig och lagom på alla 
sätt. Inte för stor och inte för liten. 
Bygget blev färdigt i tid, och kost
naderna har gått bra ihop. Vi har en 
hög standard på skolans utrustning. 
Och jag tycker, att vi har fått hit 
rasande trevliga ungdomar. Vi har 
redan ökat ut skolans kapacitet. På 
husliga linjen har vi fördubblat elev
antalet, likaså på skogliga linjen. 
Det har givetvis medfört ökade 
kostnader, men ändå har anslaget 
bara obetydligt överskridits.

På vår fråga hur rektor Nyberg 
trivs i Orsa svarar han:

Vid en borrmaskin

— Orsa har jag knappt hunnit 
titta på än. Men skolan trivs jag all
deles utmärkt med. Och den ger mig 
så mycket arbete, så jag tror inte, 
at jag ska behöva brottas med någ
ra fritidsproblem för egen del.

— Här fattas ännu en del i fråga 
om inredning bl. a. möbler i husliga 
avdelningens lilla lägenhet. Men när 
det hela är färdigt, skulle jag viljst 
bjuda hit elevernas föräldrar och 
andra intresserade att se på den här 
skolan, som jag är så glad åt, slutar 
rektor Nyberg.

Och så går vi ut på vår rund
vandring genom alla avdelningarna. 
Längst bort i korridoren hittar vi 
detaljhandelskursen. Katedern i de
ras skolsal är samtidigt disk i en. bu
tik med mycket välförsedda hyllor. 
Motsatta väggen har tre stora skylt
fönster, där eleverna skall arrangersi 
varor efter bästa förmåga.
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AHLÉNIUS & HÅLL
Telefon 400 41 

HANSJÖ

Välsorterad
Speceri- & Diversehandel

^  Klarinetter 
^  Blockflöjt 
54- Tonetter 
$3- Munspel

Levins gitarrer 
^  Tillbehör av alla slag 
$$• Reparationer ombesörjes

MUSIK & HEMSLÖJD
— G. KLOCKAR —

Tel. 403 20

Ett gott råd när det 
gäller köp av

T V
Vänd Eder med förtroende till 
oss. Då erhåller Ni den bästa 
och snabbaste servicen för in
stallation och reparation. Gra
tis får Ni även fackhandelns 
TV-försäkring, som även inne
fattar skador uppkomna ä eller 

genom TV-antennen.

RADIO SJ- BANDINSPELARE 
Grammofonskivor 5$ Service

Orsa Radio & TV
Tel. 401 50, 403 83

— De praktiska övningarna vid 
disken tär dock bara 2 av veckans 
39 övningstimmar, berättar handels- 
lärare Rune Sahlin och tillägger, att 
nu, då det blir mer och mer smått: 
om tid för en affärsman att själv 
träna upp sina biträden, är det me
ningen att yrkesskolan på ett år ska 
få fram duktiga detaljhandelsmed- 
hjälpare, som inte står främmande 
för något problem inom yrket. Där
för har vi det precis som i en butik 
här. Eleverna får lära sig sköta olika 
varor och olika kundtyper, skylta, 
texta, vara ärliga, glada och vänligs: 
innanför disken och mycket mera. 
Vårt arbetsschema upptar 14 olika 
ämnen.

"Man bör alltid vara glad innanför 
disken . . ." var det ja. Erland Adams- 
son och Ingmari Nilsson.

Så får Erland Adamsson och Ing
mari Nilsson posera för fotografen 
som expediter. Lena Roos och Ove 
Sundqvist agerar kunder. Och alli
hop håller nog med Elvy Hansson, 
då hon säger: Det här är kul. Myc
ket roligare än en vanlig skola.

I salen bredvid håller kontorskur- 
sen under ledning av handelslärare 
Erik Nygren just på med handels
räkning. Också den kursen är ett
årig. De sysslar förstås mest med 
bokföring men läser också engelska,

Handelsräkning hos kontorskursen.

Åke Ekström och Stig lindström nitar 
en ram.
modersmål, matematik, ekonomisk 
geografi, samhällskunskap m. m.

I de två flygellängorna är de me
kaniska avdelningarna inrymda. Bil- 
mekanikerkursen, som är 3-årig, 
leds av A. Liveröd. Här har man 
börjat mest med teori. Herr Liveröd 
är glad åt den fina lokalen och dess 
utmärkta utrustning och berömmer 
pojkarna, som just nu arbetar med 
att ställa verkstaden i ordning och 
få alla prylar på rätt plats.

Också metallarbetarkursen håller 
på med att ställa i ordning sin verk
stad. Läraren Ove Linder visar på 
svarvar, fräsar, borrmaskiner och

"Svansövning" hos skogskursen.

andra finesser, som satts upp. Ett 
härdrum finns också med el-härd- 
ugn och möjlighet till smide. Det är 
nio pojkar, som just håller på att 
sätta upp verktyg på kartor.

— Produktionen blir väl inte så 
stor i den här verkstaden, säger hr 
Linder. Men meningen är, att poj
karna efter denna 2-åriga kurs skall 
vara väl förtrogna med alla de här 
maskinerna, känna till föreskrivna 
skyddsanordningar o. s. v. och där
igenom bli en värdefull tillgång på 
den plats, där de sedan hamnar.
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Aina Jonsson diskar.

Skogliga linjen, som leds av Per 
Erik Hempel, är delad i två grupper. 
Den ena gruppen hugger i dag skog 
uppe vid Sker, medan den andra 
övar redskapsvård inomhus. Kursen 
är ettårig och har åtskilliga teore
tiska ämnen, även om största delen 
av undervisningen är arbetsteori. Dä 
vi kom dit, skulle gruppen just ha 
”svansövning”. Det lät konstigt, meri 
vi fick en bild av hur det går till.

Hela övre våningen upptas av 
husliga linjen, som här har skolkök 
med tillhörande förrådsutrymmen 
med modern frys- och kylanlägg
ning, tvättstuga, hemvårdsrum, sy
sal, vävsal och en liten lägenhet pii 
ett rum och kök, där flickorna får

Fröken Berger visar Ingegerd Kap
tens hur man solvar.

Syflit.

turas om att vara husmor för en 
liten ”familj”.

De 32 flickorna är indelade i tre 
grupper, som alternerar på de olika 
avdelningarna under ledning av 
skolkökslär. fru M. Hovander, slöjd
lär. Naemi Westerlund, vävlär. Mar
gareta Berger och sömnadslär. Mär
ta Persson från Rättviks yrkesskola, 
som tjänstgör här två dagar i vec
kan.

Då vi kom på besök, hade de nyss 
ätit middag i skolköket. I sysalen 
har de hittills mest sysslat med att 
fålla och märka skolans egen utstyr
sel. Och i vävsalen, där det finns 13 
vävstolar och en bandvävstol, arbe
tades det med liv och lust. Lena 
Berggren bobinar till en gardinväv, 
Anna Greta Löf varpar och tycker 
att det är ett trevligt jobb. Några 
drar på vävar till kjolar och plädar, 
och Ingegerd Kaptens och Britt 
Forsberg solvar.

överallt verkar ungdomarna gla
da åt sitt arbete och intresserade av 
vad de håller på med. När vi sett 
hela skolan, måste vi gratulera Or- 
sas ungdom till den förnämliga sko
la de här har fått och hoppas, att 
de förstår att ta vara på och utnytt
ja skolan så långt det är möjligt. 
Samtidigt hoppas vi, att den trivsel 
och arbetsglädje, som vi sett idag, 
måtte få bli bestående bland både 
lärare och elever vid yrkesskolan.

D. H.
FOTO: Törnbont.

HÖST-nyheter i SKOR Advokaten
inkomna i stor sortering! CURT CARLSTRÖM

OKSA

AB Orsa Skomagasin Kontor 2 tr. Hotell Orsa 
Tel. 410 26, 410 17

Tel. 400 37 Kontorstid 9.oo — 17.on

Rekreation . .  .
Storslagen utsikt . . .
Vänligt bemötande . . .

Strands Pensionat
Skattungbyn Tel. 510 51

Tänker Ni sätta bo 
eller komplettera?

Bäddsoffor, Fåtöljer,
Bord, Armatur, Mattor 
m. m.
finner Ni i god sortering 
hos

WIBORGS MÖBLER
Bilsadelmakeri - Omstoppningar
Tel. 413 96

När höstlöven falla, 
behövs det varma kläder 
ät oss alla.

Hos Barngarderoben in
kommer dagligen höstens 
nyheter i varma och 
praktiska plagg.

Populärt till vintern:

Lottapälsen
Finnes i olika utförande 
kvalitéer.

P R I S B O M B !  Paletåkappa
marin och grå med skinn. 
Endast kr. 107:50 i 14 år.

Garderoben
Lennart Olsson Orsa, tel. 402 19
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När det g ä lle r mat
ä r  b ä sta  in kö p skä llan

Erikssons Livs
Tel. 402 33

Alla trivs på

Orsas modernaste och 
trevligaste konditori.

klubblokaler
stå till Ert förfogande, 
men beställ i god tid!

Tel. butiken 400 38 
kontor 405 18

kva lite t! varje söm

POLAR-PÄLSEN
—  en värm a n d e  m o denyhet —

Det är Libo — stiliedaren inom fritids- 
modet — som presenterar denna strå
lande sportpäls som är utförd i impreg
nerad, kraftig smärting.
Polarpälsen är fodrad med varm och 
skön polarbjörnsteddy, även på kragen 
och slagen för att skapa den rätta in
ramningen.

Priser: Mans 128:—. 
Goss (ex. 16 år) 125:—.

■ c l»  * r u u  y g

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Bretonek, kalonek, ni agar hor 
Bro

Brud hor Breiz a zo braz dre 
ar bed trodro.

Ovanstående versrader är skrivna 
på ett språk, som torde vara okänt 
för de flesta av skoltidningens läsa
re. Det talas nämligen av en liten 
folkspillra på drygt en million män
niskor i ett hörn av världen. Det 
kallas breton eller brezonnek och 
används som dialekt av befolkning
en i Bretagne, den stora franska 
halvön, som skjuter ut i Atlanten.

Vi var ett fyrtiotal svenskar, som 
hade tillfälle att stifta närmare be
kantskap med Bretagne och dess folk 
under en fyra veckors sommarresa. 
Vi fick också åtskilliga gånger sjunga 
Bretonek kalonek o. s. v., ty det är 
bretagnarnas egen nationalsång.

Bretagnarna är inte av samma 
folkstam som de övriga fransmän
nen. De utgör en liten rest av ett 
stort folk, kelterna, som en gång va
rit utbrett över stora delar av Euro
pa. De har genom tiderna behållit 
sin keltiska egenart och har många 
gånger fått kämpa för detta och för 
sitt oberoende. Nu hör de ju till 
Frankrike, men bildar ändå liksom 
en nation i nationen, de strävar allt
jämt att Bibehålla sin gamla kultur.

Redan den romerske kejsaren Cx- 
sar fann, att kelterna hade vissa 
framträdande egenskaper, nämligen 
fåfänga, fantasirikedom, sinne för 
det sköna, stark religiositet som lätt 
blir vidskepelse, tapperhet och älsk
värdhet.

Som ett led i nyssnämnda strävan
den ingår en mycket aktiv hem
bygdsrörelse, och det var den, som 
stod som inbjudare till ”Groupe 
Suedois”, den svenska gruppen. Vi 
skulle med våra sånger, folkdanser 
och låtar representera vårt land vid 
folkloristiska festivalen och egna 
turnéer.

Vår resa blev förstås rik pl upp
levelser, när vi i en buss, körd av en 
äkta gammal bretagnare, färdades 
kors och tvärs i det böljande land
skapet, när vi genomförde våra pro
gram i stora och små sammanhang 
och, inte minst, när vi trakterades 
med god mat och logi i bretagnsk.t 
hem, skolor och kloster.

Reseledaren Windh med lilla Jacque
line från Lorient.

Redan de första dagarna i den 
återuppbyggda storstaden Brest blev 
oförglömliga. ”VII:e festivale inter- 
nationale des Cornemuses” (den 
sjunde internationella festivalen för 
säckpipor) pågick i dagarna tre. Der. 
finns mycket att berätta om denntt 
tilldragelse, men det får räcka med 
några anteckningar. Bretagnarnas 
mest omhuldade folkinstrument vi
sade sig vara säckpipa och bombard 
(en sorts skalmeja). De ungdomlig;i 
musikanterna, som trakterade dessa 
instrument, bildade tillsammans med 
trumslagare stora orkestrar. De gick 
med allvar in för sin uppgift och 
uppträdde nästan med militär disci
plin. Inte ens tamburmajoren med 
sin långa stav saknades. Det intryck 
man fick, när en sådan orkester pS 
tjugotalet säckpipor, lika många 
bombarder och trummor klämde i 
med en marsch, var onekligen 
starkt!

En höjdpunkt i festivalen var 
”Defilé general”, den stora paraden, 
där också de gästande nationerna 
deltog. Ett sextiotal säckpipsorkest- 
rar på sammanlagt 3.000 musikanter 
paraderade och 150.000 hurrande 
och applåderande bretagnare kanta
de gatorna. Vi stackars fiolspelmän 
från Sverige, sju stycken, tyckte att 
det var fåfäng möda att gnida Gär- 
debylåten, när vi framför oss i para
den hade en bretagnsk säckpipar- 
orkester och bakom oss den skotska 
regementsmusikkåren, givetvis ock
så med säckpipor. Vi hörde knappt 
oss själva. Men roligt var det! Ett 
annat evenemang var den folk-
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loristiska galan på stadens största 
idrottsplan. Här fick vi också se pä 
de franska folkdansarna i sina dräk
ter. Det var givetvis en fest för ögat. 
Kvinnornas huvudbonader, t. ex., 
var fantastiskt fina arbeten i stärkta 
spetsar. Danserna var mest av lång 
danstyp och verkade mer ålderdom
liga och folkliga än våra. Denna till
ställning var verkligen en glädjens 
och skönhetens fest. Och publiken 
var med på noterna liksom alltid 
därnere. Mycket applåder var belö
ningen för vårt framträdande, och 
vira dansare fick bravorop och 
handklappningar mitt i pågående 
dans. Gissa om det gav inspiration!

En högtid av annat slag var det: 
vid monumentet för de stupade 
Brest blev ju som bekant hårt drab
bat under andra världskriget, och de 
dödas minne hyllades med en cere
moni. Omgivna av alla de franska 
grupperna i stram givakt fick repre 
sentanterna för dc gästande natio
nerna, Polen, Skottland och Sverige, 
nedlägga var sin krans i landets fär
ger. Inte ett ord yttrades, men den 
skotske musikmajoren spelade en 
högtidlig melodi på sin säckpipa.

Brestfestivalen var den stora hän
delsen under vår vistelse i Bretagne. 
Det vi sedan upplevde var ju av 
mindre format men inte mindre in
tressant för det. I fortsättningen blev 
vi som ett kringresande teatersäll
skap med eget program varje kväll 
i stora och små lokaler, inomhus 
och utomhus. Färden gick genom 
ett mjukt vågigt landskap, täckt med

Bombard och säckpipa, de mest po
pulära instrumenten.

Bretagnsk nationaldräkt.

cn och annan lövskog och många 
små åkerlappar, tyvärr gulbrända 
av den ovanliga torkan. Omkring 
åkrarna löpte höga vallar, täckta 
med mörkgrön buskvegetation. 
Landskapet var för övrigt omväx
lande, lin var det glesa, ödsliga hed
marker och än ganska tät bebyggel
se. Sjöar saknades dock, och det var 
ju en allvarlig brist, tyckte vi.

Flera gånger nådde vi fram till 
havet. Kusten var klippig och djupt 
inskuren samt försedd med många 
små öar. Här och där framträdde 
sandstrand och därmed också bad
orterna, där massor av turister, in
födda och givetvis också ”Groupe 
Suedois” övade simkonsten i det 
kalla atlantvattnet.

Byarna och de ensliga bondgår
darna såg ganska torftiga ut med si
na grå stenhus. Städerna var oftast 
belägna vid de små åarna, som fly
ter fram i dalgångarna; gammaldags 
grå stenstäder med krokiga, illaluk
tande gränder. Talrika kors och kru
cifix utefter vår väg vittnade om, 
att landet var av gammaldags ka
tolsk fromhet. Minnesmärkena över 
dem, som stupat för sitt land, gra
natskärvornas sår i husväggar och 
kyrkmurar berättade, att dess be
folkning fått lida mycket under de 
stora världskrigen.

Hur var då folket? Stämmer gam
le Ctesars beskrivning på kelterna 
än i dag? Han ansåg dem ha starkt 
religiöst sinne t. ex. Vi fann att det 
stämde ganska bra. I alla hem vi be
sökte intog krucifix och helgonbild 
en hedersplats. Varje socken med

Promenadskor
med cellgummisulor

Stor sortering!

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

P A C T O N
— en sagolik nyhet!

Plastpåsen med plastblixtlås.

Förslutes och öppnas otaliga 
gånger 5 storlekar, pris 
från 35 öre Sj- Idealisk i 
kylskåp, frysboxar, skafferier 
och utflykter m. m.

FÄRGHANDEL Sj- ORSA
Tel. 401 55

att ta emot 
när naturen g e r ...

OMGÅENDE Ta vara på allt! Frys 
LEVERANS ner det i PHILCO frys-
6 modeller — skåp el. frysbox. Vilt, 
fr. 240 lo . uppåt grönsaker_ frukt och

PHILCO
är ett ledande amerikanskt företag, 
som under 20 år tiliverkat över 10 mil
joner kyl- och frysenheter, 
välj Er Philco hos

AB Erlandssons Elektriska
Orsa, lcl. 412 55, 413 35
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Priser för 
prismedvetna!

Clubjackan
i populär ungdomsstil med 
yllebesats kring hals och 
ärmar. Tillverkad av impr. 
vintergabardin. Helfodrad 
med s. k. polarfäll.
Pris 14 år Herrstorlek 

66 : —  69 : 50

Slitbyxan
Prisvärd, slitstark pojk- och 
herrbyxa. Lättskött o. form
beständig. Finnes i mellan- 
grått i storlekar från 14 år. 
En idealisk skol- och var- 
dagsbyxa.
Pris 14 år 16—18 år

29:40  35 : —

Herrstorlek
39:50

Inter-
lock. Underkläder i en be
haglig, mjuk och krympfri 
bomullskvalitei. Finnes i vit 
eller grå färg. En mycket 
god kvalitet till det låga 
priset per plagg

6:50

mg
^ m h k iä d e r

självaktning har ju ett eget helgon, 
som maif tillber, oavsett om påven 
godkänt det eller inte. Präster i 
långa svarta kappor och nunnor, 
vitklädda med dok, såg man vart 
man kom, t. o. m. på badstränderna.

Vi korrekta svenskar tyckte emel
lertid, att bretagnnmas smak för det 
lämpliga ibland var lite bristfällig. 
Min hustru och jag slut aldrig glöm
ma vad som hände oss, när vi släckt 
lampan hos vår gästfria värdfamilj 
för att sova efter en arbetsam dag. 
I mörkret framträdde plötsligt en 
madonnaliknande gestalt, som tyck
tes sväva i luften. Vi blev förstås 
förskräckta. Var det en uppenbarel
se? Efter mycket letande fann vi lys- 
knappen, och ljuset avslöjade vad 
det var: familjens madonna, tillver
kad av självlysande porslin! Orsa- 
skjortan fick tjänstgöra som täckel- 
se, men det gjorde inte saken bättre. 
Nu var porslinsfiguren förvandlad 
till ett vanligt svenskt spöke, och 
det enda vi kunde göra var att flyt
ta figuren till en mera undanskymd 
plats.

Att. Bretagnes infödingar var älsk
värda och gästfria fick vi många 
exempel på. Familjerna vi gästade 
lade ner stor omsorg för att vi skul
le trivas, och trots att våra språk
kunskaper var bristfälliga, fick vi 
många nya vänner. Bretagnarna, 
som inte visste mycket om vårt 
land, var mycket intresserade att få 
veta mera. Liksom överallt var små
barnen förtjusande nlipna. Men man 
minns också de många vänliga gam
la, särskilt gummorna i sina svarta 
klänningar och vita huvudbonader 
av handknypplad spets, olika i varje 
socken. Man såg dem överallt i 
dörröppningen till den enkla bosta
den stickande på en strumpa, vid

T HORBY, ORSA

12-årige spelmannen Gunnar Crantz 
och några unga bretanska danserskor.

ån, där de tvättade kläder i det 
grumliga vattnet eller i den skuggi
ga och svala kyrkan, där de sökte 
stillheten, lågmält mumlande böner 
till Jungfru Maria eller ortens 
skyddshelgon. Också ungdomen 
gjorde ett odelat sympatiskt intryck. 
Raggare och skinnknuttar störde in
te kvällsfriden på gatorna, ty de 
existerade inte. Inte heller såg man 
de klungor av sysslolösa ungdomar, 
som är cn så vanlig syn i svenska 
gathörn. Moralen står högt, som det 
anstår ett land av gammalkatolskt 
ursprung. Sammanhållning i famil
jen och ungdomens aktning för de 
äldre är något att ta efter för oss 
ofta splittrade svenskar. Vår värd, 
slaktaren Cras, fick sammanlagt nio 
pussar av simt tre ungdomar, när 
han kom hem från sitt arbete!

Charmanta uttryck för en mera 
officiell älskvärdhet utgjorde de 
mottagningar städernas borgmästare 
anordnade för oss. När vi anlände 
till den stad vi skulle gästa, brukade 
vi söka upp ”Hotel de Ville”, stads
huset. Där mötte oss mairen, borg
mästaren, dagen till ära skrudad i 
ett brett sidenband och omgiven av 
sina kommunalgubbar. Ett högtid
ligt välkomsttal av mairen och dito 
tacktal av vår reseledare, utbyte av 
presenter, skålande i vin och lemo
nad samt sång och musik var de 
vanligaste ingredienserna i en sådan 
mottagning. Särskilt i småstäderna 
fick dessa tillställningar över sig ett 
skimmer av Grönköping, ett för
tjusande Grönköping.

Så några ord om den bretagnska 
publiken. Som nämndes om Brest- 
festivalen var publiken med på no
terna, och vår reseledare och con- 
férencier Hilding Windh från Boll
näs hade en tacksam uppgift att 
skapa kontakt mellan publik och 
agerande. De folkloreintresserade 
bretagnarna mötte för det mesta

8
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upp i fulla hus med hela familjer, 
från ”grandmére” (mormor) till 
minstingen på mammas knä. Tålmo
diga var de också. Det hände ett 
par gånger att vår tmpp på grund 
av missöden kom en hel timme för 
sent. Inga visslingar och otåliga ska- 
dom-inte-börja-snart-applåder hör
des, bara ett förväntansfullt sorl. 
Skulle det hända i Sverige? Knap
past. Vårt framträdande tycktes ock
så roa dem mycket, kanske beroende 
på att våra dräkter, sånger och låtar 
var så olika deras. Och ändå fanns 
det beröringspunkter. Jag brukade 
avsluta min presentation av gamla 
svenska instrument (kohorn, spilå- 
pipa och näverlur) med en gammal 
hornlåt från södra Dalarna. Då hän
de det, att gamla bretagnare sökte 
upp mig för att berätta, att precis 
samma melodi förekommer i Bre
tagne.

Det är ju många minnen, som 
tränger sig på, när man tänker till
baka på en intressant resa, men det 
får räcka med dessa intryck. Låt 
mig bara som avslutning dröja vid 
vår lille mustaschprydde chaufför, 
bussägaren Monsieur Quentel från 
Quimperlé. Han hade arbetsamma 
dagar under vårt kringflackande liv, 
men han var alltid glad och alltid 
på post med sin gamla buss. Vi ska 
aldrig glömma lians flitiga, taktfasta 
signalerande vid alla vägkorsningar, 
hans mästerliga körning, vare sig 
det gällde att ta sig fram på rekord- 
smala och krokiga stadsgator eller 
passa tiden till avlägsna ”program- 
orter”. Han var tjänstvillig, hjärte- 
god och älskvärd, cn äkta bretagna
re. Det var han som personifierade 
sitt land, när han vinkade av oss vid 
Lorients station: i sin grå och
skrynkliga långrock och sin bruna 
skärmmössa stod han där med far- 
vältårar i ögonvrån. Och när tåget 
satte sig i rörelse, ropade både svens
kar och bretagnare med Monsieui 
Quentel på äkta brezzonek: Väl 
mött igen! Kenavö! Kenavö!

P. Jacobsson.

Kinaminnen. Forts, från sid. 2.
"Döda dem, döda dem!” Vi fortsat
te vår vandring sakta och värdigt, 
utan att bry oss om deras hot. Vap
nen sänktes! Vi kunde fortsätta vår 
väg. (Den gamla kinesiska uppfatt
ningen var ju, att om en människa 
ej fruktade, då hon hotades till dö
den, så beskyddades hon av en mäk
tig ande, och därför vågade de ej 
skjuta! Denna tro har kommunis
terna tagit bort!)

GULLEPLUTTEN 
de la Gardie

En femteklass hade haft i läxa om 
drottning Kristina. För att kontrol
lera läxläsningen lät läraren barnen 
skriva och berätta, vad de visste om 
henne. Och de visste ganska mycket. 
Tydligen hade de blivit intresserade 
av den märkliga kvinnan.

Här följer några stickprov på de 
ibland ganska roliga formulering
arna:

Kristina skaffade sig en annan 
man, som hette Magnus Gabriel de 
la Gardie. Axel Oxenstierna dugde 
inte längre. —• — de la Gardie var 
slösaktig på ett bra sätt, för han gav 
pengarna åt konstnärer. — — Kri
stina avsatte sig själv. Hennes lilla 
gulleplutt var Magnus Gabriel de la
Gardie.------ Hon hade i hemlighet
blivit kattlik .------ Axel Oxenstier
na var alldeles för lugn, så K. kunde 
inte ha honom.

Läget i landet blev allt allvarliga
re. En dag kom telegram, att vi mås
te lämna vår station och resa till 
kusten. Det var svenska myndighe
terna i Kina som gjorde som andra 
länders legationer och konsulat den 
tiden, då det ansågs alltför riskabelt 
för missionärer att vistas i det inre 
landet.

Vi fingo vistas vid kusten i norra 
Kina ett år, innan vi kunde åter
vända till vårt ntissionsfält. Den, 
som hade varit upphovet till propa
gandan mot missionärerna var en 
ryss, som var rådgivare till den då
varande regeringen. Missionärerna, 
som voro samlade i stort antal vid 
en plats vid kusten, beslutade att ha 
en bönedag för att särskilt bedja, att 
det skulle bli slut på motståndet och 
möjligt att återvända till inlandet. 
Två dagar efter bönedagen stod det 
i tidningen, att ryssen på grund av 
något som han gjort, blivit så för
hatlig i kinesernas ögon, att han 
måste fly ur landet! Det var böne- 
svaret! Förföljelsen avstannade och 
vi kunde återvända till vårt mis- 
sionsfält.

Men det blev en äventyrlig resa 
från Peking till Shensi, och man 
måste resa långa omvägar över 
Shanghai och Hankow. Resan tog 
en dryg månads tid!

Den 7 juli 1937 började japanerna 
sitt krig mot Kina. Nu fick vi upp- 

Forts. ö sid. 15.

A k t u e l l t :

TV-stolar
i god sortering

MÖBELTiÄNST
Barkgatan 3, Orsa Tel. 410 35

MOTORSÅGAR
DOLMAR och Mc CULLOCH 

Service och reparation

B. S. Balter
Cykel- Äc Rep.-verkstad Tel. 40711

And. Nös Glasmästeri
Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas, 
Inramningar

När det gäller

hårets vård
anlita

Liljas Damfrisering
Tel. 403 06

Orsa Lastbilcentral
utför alla slags 
transporter.

Försäljer:
Gjutgrus, singel, 
makadam, stenmjöl 
m. m.

Telefoner 
404 30, 404 31
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Marknads-TIPS

”Tornita”, ”Larella” och
”Moresco” kappor och 
dräkter för Er som vill ha 
något utöver det vanliga.

★

Tygnyheter i vinterbomull, 
mohair, boucle-mohair 
samt flanell nu inkomna.

★

”Tiger” kostymer och ytter
plagg. Höstnyheterna äro 
många och slående.

★

Höstnyheter av blazer och 
udda byxor har även in
kommit i god sortering.

★

För den som lider av 
ischias eller reumatism 
ävensom jägare, skogsfolk 
och utearbetare är Ajax 
underkläder oumbärliga. 
Föras i storlek 4—9 samt 
goss 10—16 år.

Gör oss ett besök!
Se och prova!

Goda marknadspris 
hos

AUG. LARSSON
K /B

Manufaktur, Damkappor 
Herrekipering

Tel. 400 21 ORSA

Kommunala stipendier
Fr. o. m. den 1 juli 1959 trädde 

nya bestämmelser om kommunala 
stipendier i Orsa i kraft.

Beslutande myndighet om stipen
dier har förut varit kommunal
nämnden. Stipendier för utbildning 
är väl dock i första hand en skol
fråga, och kommunalfullmäktige 
har därför beslutat, att skolstyrelsen 
hädanefter skall ha hand om stipen- 
dieutdelningen.

Enligt de nya bestämmelserna ut
går en del stipendier utan behovs- 
prövning. Så är fallet beträffande 
stipendier till elever vid folkhög
skolor, lantmanna- och lanthushålls- 
skolor, som får 150 kr för läsår el
ler 75 kr för termin. — Även ele
verna vid central verkstadsskola 
får stipendium utan behovspröv- 
ning. Men beloppet är där 100 kr 
per läsår. Dc nu nämnda stipendier
na utbetalas till resp. skolors rekto
rer, som räkna av beloppet på in- 
itekorderingskostnaderna eller — i 
vissa fall — betala ut beloppen till 
eleverna.

Alla övriga stipendier skall be
hovsprövas.

Elever vid gymnasier (även han- 
delsgyntnasier och tekniska gymna
sier) kan få stipendium endast, om 
de måste vara inackorderade på 
skolorten. Seminarielever kan erhål
la stipendier de två första studie
åren. I detta stycke omnämnda sti
pendier är maximerade till 540 kr 
per läsår, alltså högst 60 kr per må
nad.

Även elever i brevskolor kan er
hålla stipendium, om de genomgår 
kurser, som kostar över 500 kronor. 
Då utgår 25 °/o av erlagd kursavgift.

Stipendier till andra kurser och 
skolor kan utgå under villkor de l s  
att kursen pågår minst 4 månader, 
d e l s  att skolstyrelsen anser kursen 
vara av sådan betydelse och av så
dan kvalité, att stipendium bör utgå. 
I fråga om privata utbildningskurser 
kommer skolstyrelsen att mycket 
noga undersöka förhållandena, in
nan stipendium beviljas.

Stipendier beviljas ej till något 
slag av preparandlvurser eller prov
kurser.

Ansökningar om stipendier skall 
göras på särskilt fastställda blanket
ter. Dessa kan erhållas från skol
kontoret, i tingshusets telefonväxel 
och på arbetsförmedlingen. För kur
ser, som pågår endast under höstter
minen, skall ansökan inlämnas under 
tiden 1—15 nov. För läsårs-och vår-

Blockflöjtexamen
Följande elever klarade provert 

för Diplont .1 i slutet av vårtermi
nen:
656 Inga Lisa Wallberg, Skattung- 

byn 4
657 Evy Eriksson, Skattungbyn 5
658 Hans-Erik Uleander, Stackmora 

5
659 Maide Hansson, Stackmora 5
660 Solveig Nilsson, Stackmora 5
661 Annika Olsson, Stackmora 5
662 Karin Halvarsson, Stackmora f»
663 Stig Nilsson, Stackmora 5
664 Inga Viborg, Stackmora 5
665 Tore Mångs, Stackmora 5
666 Hassa Ulla Andersson, Diger- 

berget 4
667 Margareta Schönberg, Diger - 

berget 4
668 Kjell Norman, Digerberget 4
669 Ulla-Britt Norman, Digerberget 

4
670 Anicka Andersson, Digerberget 

4
671 Nils-Erik Göthe, Digerberget 4
672 Inga-Britt Andersson, Digerber

get 4
673 Britt-Marie östlund, Digerber

get 4
674 Sonja Berg, Digerberget 4
675 Margareta Andersson, Digerber- 

get 4
676 Kristine Johansen, Digerberget 

4
677 Christer Andreas, Kyrkbyn 4 B
678 Kerstin Strömqvist, Virsta skoltt 

4 B
Den sistnämnda flickan flyttade 

från Orsa på hösten, men kom och 
spelade upp på sommarlovet! Br.i 
gjort! P. J.

terminskurser är ansökningstiden 15 
—31 jan.

Och vilka har rätt att söka? Där
om är stadgat, att sökande skall ha 
varit skriven i Orsa eller Skattunge 
församlingar före 1 aug. det läsår 
som avses och senast vid samma läs
års mantalsskrivning blivit i kom
munen mantalsskriven. Man kan 
alltså säga, att alla sökande i princip 
ska vara kyrko- och mantalsskrivna 
här, om stipendium ska kunna be
viljas. Hj. H —n.

F RYS BOXAR
365 lit. Kr. 1.660: —

W i k n e r s  Ef t r .
Holen Tel. 440 02
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DET ARGA TROLLET
En gång bodde ett stort troll i 

skogen. Det hette Smirre.
En dag var Smirre ute och gick.
Plötsligt blev Smirre så arg, så 

han höll på att spricka. Men varför 
var han arg? Jo, Smirre hade ingen 
mat. Det var det han gick och tänk
te på. Det hade blivit slut på maten 
och han orkade inte skaffa något 
nytt. Ty han var så lat, så lat. Han 
var latast i hela berget. Men så ha
de han också sparat krafterna, så 
han var så stark, så inget troll våga
de säga néj mot honom heller. Och 
när han var på dåligt humör, var 
det inte att leka med honom heller.

Nu gick han till sin bror som het
te Jonkelius, och sa att han skulle 
gå och hämta mat åt honom. Och 
Jonkelius gav sig iväg. Tiden gick, 
och Jonkelius kom inte tillbaka. Då 
blev Smirre ännu argare. Han svalt, 
så han blev sjuk. Då kom Jonkelius 
hem med mat åt honom. Sedan blev 
han frisk igen. Och efter det var 
han alltid snäll.

KERSTIN SKOGLUND, 
Klass 5

När vi sitta 
i vår b ä n k . . .

VÅRA FISKAR

En dag gick Sune och jag till en 
bäck, där det fanns fisk. Vi hade 
två plåtburkar, en som vi fångade 
fisken i och en som vi hade fisken 
oppi. Då vi hade fångat 15 stycken 
gjorde vi en damm åt fiskarna och 
tömde i dem där. Sedan skulle vi 
fånga mer fisk. Då såg jag en stor 
fisk under en sten. Den tog jag hem 
och åt opp. När jag hade ätit opp 
den, gick vi till de små fiskarna igen. 
Vi la ner stenar i vattnet, så de kun
de gömma sig inunder. Då vi hade 
sett på fiskarna, gick vi ner och ba
dade. Vi går ner till våra fiskar näs
tan varenda dag.

GÖRAN BJÖRCK, 
Klass 5

EN DAG I SKOGEN

En dag i somras gick jag ut i sko
gen. I skogen såg jag en räv. Jag 
försökte ta ett kort på räven, men 
den var mycket snabbare än jag. Så 
gick jag vidare och kom till en räv
lya. Jag trodde, att den räven, som 
jag försökte ta kort på, bodde där, 
men den lyan var obebodd. När jag 
kom hem, var klockan redan nio 
på kvällen. Mamma hade trott, att 
jag gått vilse, men det var fel. Jag 
hade så mycket att berätta, att 
mamma fick lov att säga åt mig att 
sluta.

JAN ERIK ANDERSSON, 
Klass 5

Jag -förenklar 
ock spar med 

Eledro/ux 
moderna frys('‘

|  ELECTRO LU X  
|: frysskåp typ T 100
I  315 lit.
p  Förmånliga 
§j: betalningsvillkor

Electrolux
Mora-Orsa Elektriska AB

Telefon 401 92

Ingen MARKNAD
utan ett besök som 

vanligt i

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Specerihandla hos o ss!

Goda varor God betjäning

Lundblads Eftr.
Orsa, tel. 402 25

Sällskapsresor
ined nya bekväma bussar för 
längre och kortare turer.

Strands Busstrafik
Tel. 510 51

För höstrusket:
GISLAVEDS GUMMISTÖVLAR

Gosstövlar «SKOTTE»
med reflex, prisex. 31—34 16: —
Barnstövlar «KVICK»
röd, blå, prisex. 25— 27 10:50
Flickstövlar «PLASK» 
svarta, prisex. 28— 30 11:25 
bruna, prisex. 31— 34 14:25

KONSUM
O V A N S I L J A N
Varuhuset, Orsa
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ETT SOMMARMINNE

En vacker sommardag gick jag 
och Per ner till sjön. Per hade fått 
låna en kanot. Vi sköt ut kanoten 
i vattnet och hoppade i. När vi hade 
Ikt en bit utanför en av öarna, så 
började det blåsa. Kanoten började 
vicka och en del vågor slog över ka
noten. Vi paddlade allt vad vi orka
de. Till slut kom vi till land. Vi 
hoppade ur kanoten och gick i land. 
Per och jag drog upp kanoten på 
land och tömde ur den. Sedan vi ha
de gjort det, gick vi hem. När jag 
kom hem, så bytte jag kläder. Sedan 
den dagen åkte vi aldrig för långt 
ut, när det blåste.

ULF BECKMAN, 
Klass 6

EN FISKETUR
En dag gick Gittan, Bengt och jag 

till en sjö, som heter Djupsjön, för 
att fiska. När vi kom fram, satte 
Gittan och jag genast i gång. Bengt 
gick till en sjö lite längre bort. Den 
heter Gesjön. Men Gittan och jag 
var inte rädda för det. Efter en 
stund fick jag napp. Det var bara 
en kvidd. Vi gick lite längre bort, 
och där nappade det med detsamma. 
När vi hade varit där en stund hör
des ett brak. Gittan och jag blev 
rädda. Vi sig inte vad det var, för 
det var några buskar i vägen. När 
vi hade lugnat ner oss lite grand, 
fortsatte vi att fiska. Rätt som det 
var fick Gittan napp. Det var en 
stor abborre. När Gittan drog upp, 
gick hennes metspö i två delar, men 
fisken fick hon. Gittan kvickade sig 
efter en lång käpp, och så lyckades 
hon få upp den andra delen. Sen 
fick vi turas om att ha mitt metspö.

i p
— våra vägars vagn

Ring för 
demonstration!

Bilfirma
Bengt Källdahl, Orsa
Tel. 402 03

Så kom Bengt, och då gjorde han 
ett nytt metspö åt Gittan. Men sen 
gick det inte lika bra. Gittan fick 
8 abborrar, och jag fick 12 abbor
rar. När Bengt, Gittan och jag hade 
ätit upp matsäcken gick vi hem. Ef
ter vägen såg vi en älg.

ANNIKA EDVARDSSON, 
Klass 5

Teckning: Vid en orienteringskontroll av 
Hasse Lindström, klass 7

Fina sorteringar i

S K I N N V A R O R
finner Ni i vårt salustånd

på Orsa Marknad
Till ett talrikt besök 
inbjuder

Filips
Orsa, tel. 403 88

För älgjakten
finner Ni den största 
sortering av vapen , 
a m m u n i t i o n  samt 

övrig utrustning 
hos

Järnbirger AB

VARFÖR JAG SÖKT IN PÅ 
DEN SKOGLIGA LINJEN

En dag i våras läste jag en annons 
i tidningen, där det stod att läsa 
om vilka olika kurser som Orsa yr
kesskola skulle omfatta. Det fanns 
fyra linjer för pojkar att välja på. 
Det var motorlinjen, mekaniska lin
jen, handelslinjen och den 1-åriga 
skogslinjen. Efter att ha tänkt ige
nom vilken linje som passade mig 
bäst, kom jag fram till att skogslin
jen var mest passande.

Varför? Jo, först och främst ge
nom att jag trivs med det fria och 
tjusande livet där, och det självstän
diga arbete som erbjuds, jag har som 
ung grabb varit mycket intresserad 
av allt som rör skogen. Under min 
skoltid arbetade jag varje sommar
lov med allehanda skogsgöromål. 
Därigenom fick jag en mångsidig 
praktik inom skogen, vilket behövs- 
om man menar att fortsätta den vä
gen. Kanske praktiken inte blev så 
långvarig inom varje fack, men det 
var nog för att lägga en grund. Det 
omfattade röjning av ungskog, hyg- 
gesrensning, stämpling, planteringar, 
basbesprutning, björkpikning, hugg
ning, hyggesbränning, dikesgrävning 
och aptering. Även sportsligt är det 
skogen som drager mig genom den 
tjusiga idrottsgrenen orientering.

Det är mitt svar på varför jag 
sökt mig in på skogslinjen. Mina 
eventuella fortsatta planer inom 
skogen är att skaffa mig den prak
tik, som behövs för att senare kun
na söka in på skogsskola och utbil
das till skogvaktare.

CONNY JÖNSSON, 
Yrkesskolan

Hösten har kommit!
Hemmet skall prydas med 
nya vackra växter — 
gröna och blommande.

Glöm ej bort lökplante
ringen, som skapar färg
glädje till våren.

LEVEN1US
Blomsterhandel och 
Handelsträdgård

Orsa, tel. 400 92
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VÅRA MÖSS
En kväll satt Per och jag i min 

säng. Vi satt och pratade om djur. 
Då sa Per, att vi skulle få tre vita 
möss av en pojke, som hette Åke. 
Jag blev så glad, för jag har alltid 
önskat mig något djur. Nästa mor
gon åkte Per ner och hämtade dem. 
Vi lekte med dem hela dagen, så de 
blev så trötta. Men på natten fick 
de ju sova. Om en eller ett par vec
kor fick de ungar, två stycken. Erik 
satte sig på en av de stora, så att 
den dog. Sen åkte vi på semester, 
och mössens matte var då Karin S.

När vi kom hem, fanns bara en 
kvar. De andra hade rymt. Den som 
fanns kvar, hette ”Pip”. Men han 
smet sen han också. Vi hade dem 
bara en kort tid, men det var roligt 
i alla fall, tycker jag.

INGELA HEDBERG, 
Klass 6

ÄR 2000
Raketen stiger bolmande upp. Det 

första människorna är på väg mot 
är planeten Pluto, den yttersta i vårt 
solsystem. Den är litet mindre än 
jorden, och det är mycket kallt där. 
Solen ser bara ut som en ovanligt 
stor stjärna. Nu har den passerat 
månen och glider ut i sin bana, som 
skall leda den till Pluto. Människor
na i raketen kan nu se litet av den 
stora planeten Jupiter. Man har satt 
på extra värme, när den börjar när
ma sig planeten. Nu sänder raketen 
ut en atomstråle neråt, så att land
ningen dämpas. Målet är nått, 
mänskligheten har herraväldet över 
vårt solsystem.

CARL JOHAN WESTHOLM, 
Klass 6

Hattar och mössor 
i höstens nyheter!

— Stor sortering —

Garn och 
handarbeten

Albert Andersson
Mode- och Handarbetsaffär

Orsa, tel. 400 04

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 OO

Har Ni smakat vår goda

F A L U K O R V ?

BROBERG ORSA AB
Tel. 405 45, 400 48

Bilägare!
Nu är tiden inne att börja höst- 
utrusta Eder bil. Höstens verk
liga pangsak är

Calix motorvärmare
till det verkligt låga priset av 
69:— med 2 års garanti samt 
evighetssäkring.
Ring och beställ tid för monte
ring innan kylan kommer på 
allvar.

• •

BILTJANST Uno Carlsson
Telefoner 401 56 och 404 90

NÄR KUNGEN TAPPADE 
PRINSESSAN

Det var en gång en liten prinses
sa, som bodde i det stora riket Bub- 
belstad. Hon skulle få följa med sin 
pappa till det stora riket Grobian- 
by. Nu snart var det tid att packa 
ihop de saker den lilla prinsessan 
skulle ha med sig. Och hon tog med 
sin pudel Donna, och så började fär
den. De åkte i kungens fina vagn. 
När de hade åkt halva vägen ram
lade prinsessan av, och då hoppade 
hunden också efter. Och kungen 
märkte ingenting förrän de kom 
fram till Grobianby. Då blev kung
en lessen och lovade ut halva riket 
till den som hittade henne. Just då 
hörde trollen någon skrika, och då 
hittade de prinsessan. Då tog de hen
ne och hunden med till berget 
Drummeldim och stekte henne i 
grytan.

LARS OLOV ANDERSSON, 
Klass 3

NÄR JAG VAR I BORLÄNGE

I sommar har jag varit i Borlänge 
hos min bror några veckor. Om da
garna brukade jag gå och bada. Jag 
tyckte att det var roligast att vara 
i stan. Det var mycket folk där. Då 
det var fint väder, brukade jag va
ra ute och plocka blommor. Ibland 
följde jag och handlade. Då brukade 
en liten pojke vara med. Jag följde 
med honom till en lekpark. Där vil
le han så gärna vara och leka och 
gunga. På lördagskvällarna fick jag 
följa med honom till parken. Det 
var så mycket folk där.

ANNA-LISA JAGAS, 
Klass 5

Vår nya 
höstkollektion i

tapeter nu inkommen
Ett rikligt urval av mo
derna, tvättbara och 
prisbilliga limfärgs- 
tapeter.
Ett parti stuvar från 
50 öre rullen.

ORSA FÄRGHANDEL
Tel. 403 40, 405 41
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Den kulna hösten
blir strax litet trevligare 
med en snygg klänning 
och piffig hatt från

K. J. Dahls Eftr.
Tei. 401 91

C h a r k u t e r i  va ror
med kvalitet finner Ni hos 

o

Abergs
S l a k t e r i  AB,  O r s a

Vägen till körkortet
b ä s t  g e n o m

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Lokal: Brobergs Affär, 1 tr.

Armbandsur
i stor sortering:
Longines, Omega, Tissot, 
Svalan m. fl. välkända märken

Gust. Helgeson
Urmakare Orsa, tel. 408 05

Teckning: På badstranden 
Christina Tönnberg, klass 6

VUFF, SNUFF OCH TUFF
En dag gick hundarna Vuff, Snuff 

och Tuff till en järnvägsstation. På 
en skylt ovanför dörren stod det: 
Upphittat. ”Vi går väl in”, sa Vuff. 
”Det gör vi”, sa Snuff. ”Kom, så går 
vi in. Kanske han har hittat våra 
köttben!” Och så gick de in.

Där inne var det mycket folk. 
Först i kön stod en farbror. Han 
frågade, om han kunde få igen sitt 
paraply. Och så fick han det. Sen 
kom en gammal tant och frågade, 
om hon kunde få igen sin handväs
ka. Och si fick hon den. Sen frå
gade Vuff, om han hade hittat deras 
köttben. ”Vi vill ha dem”, sa Snuff. 
”Just det”, sa Tuff. ”Här får ni era 
köttben.” ”Tack”, sa alla hundarna 
på en gång. ”Var ska vi gömma 
dem?” ”Jag vet”, sa Vuff. ”Var?”, 
sa Snuff. ”Säg det!” sa Tuff. ”Vi 
gömmer det hemma i blomlandet.”

OVE HOLMSTRAND, 
Klass 4

PÅ RESA I GÖTEBORG
Jag stiger på spårvagnen i Vid

kärr. Sen kommer jag förbi Härlan- 
da fängelse. Höga murar står runt 
fängelset, så inte bovarna kan smi
ta. Jag stiger av spårvagnen vid Cen
tralstation och tittar på tågen, folk, 
som köper biljetter, och truckar, 
som kör varor. Tågen gnisslar myc
ket, när de kör till perrongen. Jag 
går till östra Hamngatan, där trafi
ken är stor. Nere vid hamnen ligger 
skärgårdsbåtarna, som går till öarna. 
Jag går förbi Amerikakajen, där 
Amerikabåtarna ligger. De största 
heter Gripsholm, Kungsholm och 
Stockholm. Lyftkranarna lastar på 
lastfartygen. Sen tar jag linje nio till 
Långedrag. Där pågår en kappseg
ling. Skottet smäller och segelekorna 
åker iväg. Jag tar linje nio och åker 
tillbaka till Vidkärr.

MATS SÖRSTEN, 
Klass 4

ETT ÄVENTYR I NATUREN

En dag i sommar skulle jag och 
Tore Mångs bygga en koja. Yi gick 
på en spång över Oreälven vid så
gen. Snart var vi framme. Där fanns 
ikullsågade tallar och granar. Då 
kunde vi ta granris, som låg utstrött 
där, att bygga kojan med. Vi hitta
de så småningom en plats, där vi 
kunde bygga den. Jag tyckte, att vi 
skulle gå och titta oss omkring lite 
grand. Snart hittade vi en andholk. 
Vi kikade in i den.

Nästa dag kom vi dit för att fort
sätta bygga på kojan. Då fick vi se, 
att äggen låg utspridda på marken, 
och boet var också förstört.

DAN WOLF, 
Klass 5

STIHL motorsåg
Ny direktdriven modell, 7 hkr. 
Demonstreras på Orsa Marknad.

Vidare utförsäljes ett antal 
bättre, beg. sågar samt någ
ra stycken beg. mopeder
till låga priser.

ORSA CYKEL & SPORT
Sven Olén Tel. 402 81

Hela äpplet 
dricker Ni i

Den nya tidens aromrika 
läskedryck

M0RÄ BRYGGERI AB
Känt för sina goda drycker . . .
Filial i Orsa, tel. 400 43

Under marknads
dagarna utförsäljer vi

ett parti porslin 
till vrakpriser! ! !

Försäljningen sker 
utanför min butik.

Passa på köp billigt!

Valters Livsmedel
Telefon 401 06
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

II

M edlem  a v  S v e rig es K o n d ito r

fö re n in g  och  T å r tfö rm e d lin g e n

t Värme-, Vatten-,
S  Avloppsledningar

u tfö re s  av

DICK HANSSON. ORSA
Telefon 40(194

T A P E T S E R I N G
R u m s- och  B ysgnadsm & lning

O m so rg s fu llt  a rb e te  - B ä s ta  
m a te r ia l  - L ä g s ta  m ö jlig a  
p r ise r!

Bröderna Nääs M åleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

A B  O R S A K A L K
Tel. 500 21, 500 52

C. F. C arlsso n  AB 
Å K D O N S F A B R I K
Orsa, tel. 40188, bost, Holen 44058 

A R B E T S V A G N A R  - K Ä LK A R  

B yggnad ssm id e, S vetsn in gar  
R eparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS !
Tel. 440 01

GUMMI-
verkstad
B ilr in g a r , Batte 
r ie r , Bensin , O ljo r

Orsa
Ri ngcentral

A lf  Andersson
Te l. 403 55

Kinaminnen. Forts. fr. sid. 9.

leva det motJerna kriget under 8 år. 
Det var ständiga bombningar. Så 
snart kriget började kom order, att 
varje gård skulle förses med en tun
nel nere i jorden, där man kunde ta 
sin tillflykt vid bombanfall. På vår 
station hade vi en lång tunnel om
kring 3 meter under jorden, men 
där var ju mörkt, så vi kunde ej ha 
våra klasser i gång. Därför måste vi 
flytta ut på landet, där det var lite 
lindrigare. Men vi kunde se följden 
av bombningar från ett par kilome
ters avstånd, då väldiga pelare av 
bombade hus och röken syntes från 
vår gård.

Var man ute på vandring så hän
de det att bombplan hördes, och då 
gällde det att krypa in och lägga sig 
bland säden, om den var hög, eller 
helt enkelt lägga sig på marken. Träd 
och buskar var ej vanliga i våra 
trakter, varför det gällde att skydda 
sig på det enda sätt som var möjligt. 
Alla hade också order från myndig
heterna att ha kläder i samma färg 
som marken, då man vistades ute. 
Bombplanen flög lågt och sköt på 
vem de kom åt, gamla gummor eller 
barn, det gällde bara att döda! Det 
moderna kriget är ett krig mot alla.

En gång låg jag tillsammans med 
några unga kvinnor, elever i vårt 
seminarium, i en vassgrop, där vi 
trodde oss skyddade av vassen och 
några träd, så att vi ej skulle upp
täckas. Men planet flög lågt, och 
plötsligt fälldes bomber, en på var
dera sidan om oss, men lyckligtvis 
för oss var det blindgångare, så det 
blev ej explosion. När vi sedan gingo 
fram och sågo vad bomben åstad
kommit, häpnade vi över den väl
digt djupa håla, som ej tycktes ha 
någon botten. Vi sågo endast mörk
ret djupt nere. Det var ju vår rädd
ning att bomberna fallit i den mjuka 
åkerjorden, så att de sjönko ner utan 
att skada oss.

Under alla faror fick jag uppleva 
hur Gud är mäktig att bevara inte 
endast från faror utan också från 
fruktan! Mänskligt sett borde jag ju 
blivit rädd, men det kändes så 
tryggt att veta, att så länge Herren 
har en uppgift för en människa, så 
är hon ”odödlig” ! Därför fick jag 
leva dessa många år (1912 till 1949) 
i mitt älskade Kina — med tre vilo
tider hemma under de åren. Och 
hade ej kommunisterna kommit till 
makten, hade jag nog fått glädjen 
stanna några år till.

Ingeborg Ackzell

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.
L a g e r  av
M asonite, W allboard, P lyw ood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 M ä s s b a c k e n

JOHN PETTERSSONS
Sadelm akeri, T apetserareverkstad

Tel. 401 64

M öbler och  m a d ra s s e r  o m sto p p as . 
N y a  m a d ra s s e r  och  m a r k is e r  p å  

b e s tä lln in g .
B i l l i g a  p r i s e r !

SKOREPARATIONER
u tfö ra s  o m so rg s fu llt  av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl 8.oo — 17.oo

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, tel. 401 73

H elinackorderingar - M iddagar  

B eg ra v n in g sk a ffe

BYGGNADSSNICKERIER
Inredn ingar, Trappor, L istverk  

A u k to r is e ra d  fö rs ä l ja r e  för  
M asonite, W allboard och  P lyw ood

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
Oljonsbyn, tel. 403 46 

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

G las, P o rs lin , S p e c e rie r  och  
M a n u fa k tu r

E R I K  W E S S T R Ö M
£  U tfö r  Värm e-, V atten  och
£  A vloppsledningar av  a lla

^  slag .

R eel b e h an d lin g !  B ill ig a s te  p r is e r !  

Tel. 401 19
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Skolnytt
Skolkontoret
och folkskoleexpeditionen är öppna 
varje helgfri dag kl. 9—11 och kl. 
12—14. Skolchefen personligen träf
fas säkrast onsdagar och fredagar kl. 
12—13 eller på tid efter överens
kommelse per telefon.

Nya lärare
Som vanligt har det blivit en dei 

förändringar i fråga om lärarperso
nalen vid folkskolorna i och med 
det nya läsåret.

I Kyrkbyn har fröken Gunnel Ax 
tillträtt ordinarie tjänsten efter fru 
Bogg. Vidare har ordinarie småskol- 
lärartjänsterna i Slättberg och Ne- 
derberga flyttats till Kyrkbyn 
fr. o. m. den 1 juli 1959. Därmed har 
Kyrkbyn fått 4 ordinarie och 2 icke 
ordinarie småskollärartjänster. Till 
de nya tjänsterna har på vederbö- 
randes begäran förflyttats fru Greta 
Johansson från Torrvål och fru An
na Holting-Andersson från Skatt- 
ungbyn. Nya i.o. småskollärare är 
fru Sonja Nilsson-Wesström och 
fröken Elisabet Bendelin, som kom
mer ända från Gotland. I Kyrkbyn 
har vi även fått en särskild heltids
tjänst i trä- och metallslöjd med 
herr Sven Eriksson från Mora som 
innehavare.

I Torrvål har fröken Ehrlin, som 
förra året uppehöll fru Johanssons 
tjänst därstädes, blivit ordinarie 
småskollärarinna.

I Slättberg finns nu alltså endast 
en i.o. tjänst, som uppehälles av frö
ken Siv Lindkvist från Svärdsjö.

Och i Stackmora är det bara nya 
lärare. Länsskolnämnden har till 
ord. lärare utsett herr Olle Abra- 
hamsson från Mora. Vidare tjänst
gör vid skolan folkskolläraren Kjell 
Enmalm från Björbo, och hans fm 
Ulla, bördig från Järna, har tagit 
hand om barnen i småskolan.

Vi hälsar alla dessa nya lärare väl
komna till Orsa.

Antalet barn i folkskolorna
minskar fortfarande. T. o. m. Kyrk
byn har fått lägre barnantal för 
första gången på många år. Det be
ror på minskat antal nybörjare. De 
stora barnkullarna har snart passerat 
våra folkskolor. Det framgår bl. a. 
därav, att elevtalet i klass 6 i hela 
kommunen är 140, medan antalet 
nybörjare de sista två åren varit om
kring 100.

Kyrkbyns skola har nu 360 barn. 
Det betyder en minskning med 13 
barn jämfört med föregående år 
Antalet barn i övriga skolområden 
är: Hansjö 109 (—1 trots importen 
av 9 st. 7:or från norra Orsa), Di
gerberget 152 (—9), Stackmora 56 
( +  1), Skattungbyn 43 (—5), Kall- 
mora 32 (—12) och Nederberga 33 
( +  1).

Lovdagarna
Skolstyrelsen har för folksko

lan fastställt följande lovdagar för 
det nya läsåret: den 5 okt., 2 nov., 
30 nov., 1 febr., 29 febr.—3 mars, 
14—20 april (påsklov), 21 maj och 
8 juni.

Samrealskolans lovdagar är sam
ma som folkskolans t. o. m. 3 mars. 
Därefter har realskolan lov även 4—• 
5 mars och så påsklov 14—20 april.

Yrkesskolan har lov 5 okt., 2 
nov., 29 febr.—5 mars, 14—20 april 
21 maj och 4 juni.

Biblioteks- och expeditions- 
byggnaden
Till byggnadskommitté för bygg

nadsföretaget har skolstyrelsen ut
sett ordföranden H. Borgquist, bib- 
lioteksstyrelsens ordf. Hj. Hedman 
samt skolstyrelseledamöterna E.Bor- 
gert, Sven Lilja och Erik Svan.

Handlingarna ligger nu hos Kungl. 
Maja, som har att besluta om stats
bidrag till bygget. Och så hoppas vi 
att snart få sätta igång.

Nya toaletter
har Skattungbyns folkskola fått den
na höst. Nu är det bara folkskolan 
i Stackmora samt 4 småskolor, som 
saknar moderna toaletter.

Emådalens skolhus
har försålts till herr Georg Diffner, 
Mora. H. H.

Sko lb ag s ........................... frän 8: 50
Skolbox, blå och vinröd » 10: —
lo rd g lo b .........................» 9: —
Rockringar . . . .  pr st. 2:50

L l f l d S t r Ö m S  B o sättn in g
Kyrkogatan 4, Orsa Tel. 407 61

0PTAWELL
— allväderspermanent

Prova den hos

ANNIES Damfrisering
Tel. 410 80
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