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Rättegångar, inkasseringar, boutred
ningar. -  Köp och försäljning av 

fastigheter.
Bostads- och hyresförmedling.

S o m m a r e n

När den ljuva sommarn stundar, 
då grönskar alla lundar.
När man på blommorna ser, 
står de och ler.
De äro små och rara, 
det säger också Sara.

Man hör en fågel spela 
på sin lilla fela.
Han sjunger om Guds rike, 
som aldrig har sin like.
Nu äro alla trogna, 
när bären börja mogna.

Korna går i hagarna 
hela långa dagarna.
Kossan hon råmar: ”Muu, 
det är sommar nuu.”
Katten vill också vara med, 
som av gammal sed.

Alla barnen leka tatten, 
och en pojke sitter vid ratten. 
Somliga hoppa hagen 
hela långa dagen.
I hågen de äro så glada, 
för att mot kvällen skall de till 

sjön och bada.
Anna Snabb, kl. 3.

EN SPÖKHISTORIA.
En kväll för fyra år sedan så gingo Ker

stin, Elsa Persson, Nils Nordström, Ingrid 
Nordström och jag upp till Parkfars lada, 
där gjorde vi en eld. Vi stod och tittade 
på elden. Och rätt vad det var, började 
det att knacka inne i ladan. Vi blevo så 
rädda, att vi lade benen på ryggen och 
satte i väg på landsvägen. Men hur skulle 
vi kunna släcka elden? Jo, när vi tittade 
dit, hade elden redan slocknat! Sedan dess 
har vi blivit så rädda för den där ladan så.

Greta Jakobsson, kl. 4.

C/ö 111 fÖ T  bordbestick, i

ätyta silver
Köp en sak i taget, det är en god, 
SPARBÖSSA, en hel uppsättning 
är en god KAPITALPLACERING. 
Det finns en mångfald vackra 
modeller att välja på hos

T h orb y  O rsa

Ett 60-års- 
minne.

Avskrift av anteckning, 
som gjorts av folkskoll. Erik 
Eriksson 1879 och inlagts på 
något ställe i lärarebostaden, 
dår den hittades 1937.

” Orsa Skolgård den 15 Augusti 1879.
Psalmen 90.
Till dig, som i en framtid finner det

ta, vill jag säga följande. —  För närva
rande bo omkring 5000 personer i Orsa 
med Skattunge kapell. Prester i Orsa 
äro två, nämligen Sernander, kyrko
herde, och Abenius, komminister. Den 
förste folkskolläraren i socknen var 
Grape, som år 1874 flyttade till Mora, 
hvarest han blef handlande, förnäm
ligast med böcker. År 1875 den 1 janu
ari tillträdde jag folkskollärarebefatt
ningen härstädes. Ifjol, då orgel bygg
des i kyrkan, blef jag äfven antagen 
som organist. Min lön för begge dessa 
befattningar är omkring 1200 kronor. 
—  I religiöst afseende är folket inom 
socknen mycket splittradt. Här finnas 
lutheraner, baptister och metodisteder, 
som alla hafva egna samlingshus, af 
vilka de först nämndas denna sommar 
är under byggnad här midt emot, på 
andra sidan landsvägen. Högst få gå 
i kyrkan och höra presterna, som af 
flertalet icke det ringaste äro omtyckta. 
I Skattungbyn finnes ännu ingen prest. 
Folkskolehuset här strax intill färdig
byggdes år 1876, då jag på hösten, i 
November, flyttade dit med min familj.

I dessa dagar är fråga om att inleda 
Storån i Lillån, på det att ångbåtarne 
måtte kunna gå upp till Lillåsbron. 
Hittills har ångbåten ” Mora”  gått en
dast till sjöstranden utanför garfvaren 
Sundbergs. En jernväg är utstakad 
från Kyrkbyn till Furudals bruk och

O r s a  s k o l t i d n i n g
(N:o 37. -  8 aug. 1939.)
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Detta nummer utges i samarbete 
med Barnens dag och den ekono
miska behållningen delas lika mel
lan denna fest och skoltidningens 
stipendiefond.

Lek och  ras i sommardar 
det på barnens fläder tar,
Prima, starka don vi har
Till skolans upprop hit man fa r !

Emma Olsson
ORSA. TEL. 125.

äfven upphuggen, men torde dock 
aldrig komma att byggas. Deremot har 
undersökning skett för en bana emellan 
Kristiania i Norge och Söderhamn. 
Kanhända kommer denna att byggas i 
framtiden.

Telegraf finnes upp till Mora. —  På 
Siljan går ångaren ” Gustaf Wasa”  
hvarje dag. —  Efter storskiftet, som 
afslutades här i socknen för ett par år 
sedan, hafva flertalet gårdar blifvit ut
flyttade från den egentliga Kyrkbyn, 
d. v. s. byn vester om kyrkan.

Orsa Handels-Aktiebolags lokal har i 
sommar varit under byggnad; likaså 
handlanden Petersons och Käckens i 
Trunna byggningar.

Min hustru är född 1844 vid Stack- 
mora qvarn och dotter till mjölnaren 
Sundström. Wåra barn: Adina, Frida 
och Emil. Den siste är född 1875.

Tecknar E. Eriksson.”

TILL GRUNUBERG.
På lördag har vi examen. Och på tisdag 

skall vi fara till Grunuberg. Jag skall 
cykla dit. Mamma och mormor skall gå 
med korna. Morfar skall köra dit flytt- 
sakerna. Så skall jag också taga sparkbol
len med mig. Med den skall Erik och jag 
ieka. På morgnarna följer jag mormor till 
skogen med koma. När klockan är 10, går 
vi hem. Då diskar mormor separatorn, 
mjölkhinkar, skålar, skedar, knivar och 
gafflar. Sen släpper jag ut kalven och le
ker med honom. Jag bär in ved och leker 
hela dagen. På kvällen får jag sätta ihop 
separatorkulan. Sen får jag släppa in kal
ven. Och så går mormor ut och mjölkar. 
När mormor kommer in äter jag gröt och 
filbunke. Så lägger jag mig. Vi brukar 
vara i Grunuberg två månader. Det blir 
roligt att komma hem igen.

Anders Svan, kl. 2.

Permanenta 
Eder med 
Realistic 
Mot sommaren!
Alla bli
Nöjda som anlita 
Ericsons Damfrisering
Nya moderna apparater 
Telefon 208.
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4.......... fick vara med oss andra pé
gårdsplanen och leka.

7. Torsmo kvinnliga kavalleri spräng
de fram.

1. En eftermiddag satt jag på trappan 
och funderade vad jag skulle ta 
mig till.

2. Då stannade en hil vid grinden, och 
några tanter och farbröder kom in 
på gården och hälsa på Tant och oss 
allihop.

3. Vedbärargrabbarna var tvungna 
göra färdigt sitt jobb innan de . . .

Foto: farbror Axel.

5. Flickorna tog fram krocketspelet 
och satte opp pålarna och ringarna.

6. Snart hade också pojkarna tagit 
händerna ur fickorna och spelade 
med (fast det syns inte på bilden).

8. Utvalda medlemmar av akrobattrup
pen visade sina konster.

9. Innan tanterna och farbröderna 
for, fick vi också visa, att vi alla 
kunde konsten äta choklad och 
smörgås.

Kalle.
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Snart börjar S K O L A N
Barnens SKO-FRÅGA skall 
ordnas. Låt oss hjälpa 
Eder därmed. Ty hos oss 
finnes största sortering av 
såväl finare som grövre 
skodon.

Gymnastikskor och Gummistövlar.
Bästa kvalitéer. Billigaste priser.

A.-B. Orsa Skomagasin
Tel. 37. ORSA. Tel. 37

H u r  v i  

få tt vå r koloni
År 1936 utsände distriktstyrelsen för 

Röda Korset i Falun en förfrågan till 
alla sina kretsar i länet, om de med 
frivilliga medel gemensamt ville anord
na en stor barnkoloni för hela länet. 
Flera kretsar hade redan egna kolonier, 
t. ex. Mora, Malung. Som nu Orsa 
alltid velat vara en självständig och 
bestämmande socken beslöts, att Orsa 
skulle ha sin egen koloni. Några år 
tidigare hade ju redan funnits en kolo
ni, som av brist på medel måste ned
läggas. En hel del inventarier fanns 
dock kvar från denna koloni och kunde 
komma till nytta, om kolonirörelsen 
återupptoges. Detta måste emellertid 
ske på frivillighetens väs; och att för
må den stora allmänhets att frivilligt 
lämna sina bidrag var just den stora 
konsten.

Av de gamla räkenskaperna fram
gick, att ett par tusen kronor var det 
minsta som behövdes. På hösten 1937 
anordnade därför Röda Korset en fest 
på Hembygdsgården. Behållningen av 
denna fest blev 875 kronor. Resultatet 
ansågs vara mycket gott, men räckte ju 
inte till på långa vägar. Nästa år för
sökte vi oss därför på en fest inom
hus. Det var vid jultiden 1938. Den
na gång blev behållningen endast 250 
kronor. Att detta ej var rätta sättet 
och att takten skulle bli för långsam

Forisättningsskolorna 1939 —1940.
Vid skolstyrelsens sammanträde den 3 maj fastställdes följande plan för fortsätt- 

ningsskolorna 1939—40 att gälla under förutsättning av folkskolinspektörens godkän
nande.

Planen förutsätter anställande av två lärare för fortsättningsskolorna.

Barnen från Fortsätt- 
ningsskola i Tid Barn

antal Anm.

Kallmora, Nederberga, Åberga 
och Tallheds skolområden . . . . Kallmora 15/8-3/10 \* I 17

Skolkök
D:o 5/10-24/11 f i i

D:o 23/8-3/10 19 Pojkar
Slättbergs och Kårgärde skol

områden ................................ Kyrkbyn 23/8-3/10 17 i i

Hansjö skolområde ................ >> 5/10-15/11 17 i i

Skattungbyns skolområde . . . . Skattungbyn 5/10-15/11 29 Pojkar o. flickor
Hansjö och Kyrkbyns skolom- Kyrkbyn 17/11-21/12; 3/1-10/1 26 D:o

råden ......................................
Stackmora skolområde ........... Stackmora 17/11-21/12; 3/1-10/1 25 D:o
Kårgärde skolområde .............. Holen 27/11-21/12; 7/1-31/1 11 Skolkök
Kyrkbyns skolområde ............. Kyrkbyn 12/1-22/2 26 Pojkar o. flickor
Torrvåls skolområde ................ Torrvål 12/1 -22 12 23 D:o
Slättbergs skolområde ............. Kyrkbyn 2  /2-23/3 10 Skolkök
Hansjö skolområde .................. i i 26/ 3 - 3  /5 10 i i

?) 2 kurser endast om barnant alet är minst 17.

Fru Bengtsson inspekterar kolonin 
i Tor sm o.

var alldeles tydligt. Y i tappade i alla 
fall inte modet.

Piå de flesta platser i Dalarna hade 
man ju Barnens Dag, oeli varför skulle 
inte Orsa kunna ha det också. Yid vå
ra fester hade vi haft stor hjälp och 
nytta av Orsa folkdanslag. Jag vände 
mig nu åter till deras ledare herr Hen
ning Broberg och bad om hjälp. Han 
var genast villig och övertygad om, att 
en Barnens Dag skulle vara välkommen

och gå bra i Orsa. Men han visste ock
så var den rätte mannen fanns, som 
kunde klara upp det hela. Han gav 
mig således det goda rådet att gå tid 
herr Harald Hedin. Att jag kommit 
till rätt ställe äro alla, som haft nöjet 
att arbeta med honom i Barnens dags- 
kommittén, ense om, och ännu tydligare 
talar det vackra resultat, som Barnens 
Dag gav, nämligen en nettobehåFning 
å 5.000 kr.

Men det är icke endast dessa kon
tanta pengar utan även Orsa skolsty
relses beslut att gratis låta oss dispo
nera Torsmo skola, som gjort det möj
ligt för Röda Korset att öppna sin ko
loni i Torsmo, där nu 24 barn under 
tre duktiga sköterskors uppsikt få till
bringa två sommarmånader, som vi 
dessutom få hoppas bli soliga och var
ma.

Orsa i juni 1939.
Anna Bengtsson.

Gynna

annonsörerna!

Högsta kvalitet färdiglagad rödfärg.
Tillverkad av äkta FALU RÖDFÄRG med högsta möjliga

linoljehalt.
Stor täckningsförmåga och garanterad hållbarhet.

B I L L I G .  LÄTTSTRUKEN.
Försäljare för Orsa:

ORSA FÄRGHANDEL
Tel. 340. Y. FERNEMAN. Tel. 340.
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UNDERLIGA TRÄD I VÅRA HAGAR.

Skattungbjörken, som står löklädd året 
runt.

Först ha vi den märkliga, ständigt 
lövklädda Skattungbjörken. Trädet 
växer invid vägen, en km. väster om 
Skattungbyn, i ensamt majestät bland 
buskarna i hagen. Det egendomliga 
med denna björk är, som sagt, att den 
står lövklädd året runt. På senhösten 
och mitt i vintern ståtar den med sin- 
visserligen mörknade, men rika löv
skrud, medan alla grannarna runtom

kring stå kala. De årsgamla löven på 
Skattungbjörken vägra att lämna sin 
plats, förrän de frampå våren formli
gen utträngas av en ny och frisk blad
uppsättning. —  Någon nöjaktig förkla
ring till denna försenade eller rättare 
sagt helt inställda lövfällning har ej 
försports, och säkerligen lönar det sig 
knappast att grubbla däröver —  vi låta 
det dekorativa trädet stå där det står.

Ormgran vid Hornberga.
'Ett kanske ännu märkligare naturfe

nomen ha vi i ormgransbeståndet vid 
Hornberg a by, en mil norr om Orsa 
kyrkby. »Den förtrollade skogen» —■ 
som Karl-Erik Forsslund kallat den — 
är Sveriges största bestånd av detta 
slag, koncentrerat på en areal av en 
hektar. Enstaka orm granar, ja, även 
mindre grupper, förekomma eljest här 
och där i landet. Inom Orsa finnas 
t. ex. ormgranar även på Viborgs mar
ker.

Ormgranens typiska utseende torde 
framgå av bilden —  grenarna ha lik
nats vid ormar. Den vetenskapliga för
klaringen till fenomenet kan korteligen 
uttryckas så : genom en stark reduktion 
av knoppar åstadkommes för ormgranen 
en mer eller mindre långt gående in
skränkning i grenarnas antal. Inom 
Hornbergabeståndet äro dock ej alla 
träden typiska ormgranar. Där råder 
en stor variation, och i stort sett kan 
man tala om tre grupper: egentliga 
orm granar, slokgranar och övergångs
former till vanlig gran.

För att ej trötta läsaren skall jag en
dast påvisa ytterligare två. exempel på 
naturens nycker i fråga om skogsträ
den i våra trakter. Först ha vi då ett 
underligt träd, som växer på Orsa be- 
sparingsskog tätt invid vägen norr om 
Noppikoski. Även här är det fråga om 
en gran med abnorm grenbildning. Nå
got vetenskapligt namn äger den ej, en 
lämplig benämning vore måhända 
» kaktusgran». Det besynnerliga utse

“ Kaktusgranen" på Orsa besparingsskog.

endet med de häxkvastliknande gren- 
bildningarna torde ha förorsakats ge
nom en infektion av något slag. När
stående granar ha alla normalt utse
ende.

Som slutbild ta vi en tall, vilken alla 
badande Orsabor säkerligen sett med 
egna ögon. Den växer ytterst på sam
hällets »ångbåtsudde». Det egendomliga

Tall med “ luftrötter", Ångbåtsudden, Orsa 
jned denna tall är att den har kraftigt 
utbildade »luftrötter». Och orsaken 
härtill är tydligen den, att vågorna 

'jämte det växlande vattenståndet i sjön 
spolat bort sanden kring trädets rötter. 
Men tallen tillhör ett seglivat släkte, 
därför har trädet ej dött, utan ju nak-

Orsanaturen har många vackra och 
storslagna drag att uppvisa för en re
sande, som färdas våra vägat fram. 
Inte minst sommarens bilkavalkader 
vittna om, att naturskönheten också 
vederbörligen uppskattas. Nära nog 
samtliga rikets länsbokstäver skymta 
ibland på en enda dag. Särskilt om
tyckta äro —  och det med rätta —  tu
ristvägarna uppe på Digerbergets slutt
ningar, Skattungbyns omgivningar, 
Fryksås o. s. v. Den främling, som 
järnvägsledes eller längs stora färd
vägen från Mora söker sig upp till Orsa 
får ju aldrig det rätta intrycket av 
nejdens omväxlande skönhet.

Särskilt vid Skattungbyn kan man 
sommartid få skåda hela raden av bi
lister och cyklister, vilka stannat i stum 
beundran inför de väldiga gröna skogs
vidder, s;om där breda ut sig för ögat. 
Den lilla, rätt vanliga villfarelsen, att 
all skog i »det rika Orsa»- tillhör dess 
riksbekanta »besparing» betyder ju 
mindre!

Avsikten med dessa rader är närmast 
att fästa uppmärksamheten vid några 
detaljbilder av mindre vanligt slag 
från Orsaskogarna. Många »infödingar» 
känna redan till dem —  kanske dock 
inte alla. Här avbildade sevärdheter 
äro dock av naturen så bekvämt place
rade, att man knappast behöver lämna 
bilen eller cykeln för att beskåda före
målen på närmare håll. Men, kom 
ihåg —  bara se, men inte röra, ty flera 
av dem äro lagligen fridlysta.
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Börja redan nu
att tänka ut hur flickan eller 
gossen skall vara klädd när 
skolarbetet börjar. Hos oss 
finnes slitstarka gosskläder 
och vackra praktiska tyger åt 
flickorna. Låt därför oss få 
leverera deras utrustning.

Aug. Larsson, Orsa
Telefon 21.

VÅR UTFÄRD TILL FINNSJÖ
SÅGEN.

En dag frågade vår lärarinna oss, om vi 
ville fara ut och åka häst. Vi skulle få 
fara till Hedvalls såg vid Finnsjön, och det 
ville vi förstås. Farbror Alex gick efter 
häst och släde och kom till skolan med den. 
Vi satte oss i, farbror Alex smackade på 
hästen, och det bar i väg. Snart kommo vi 
till en tvär backe där det gick fort. Där 
var jag rädd att släden skulle gå på häs
tens fötter. Det gick fort utför backarna, 
och snart voro vi nere vid sågen. Arbetar
na hade just frukostrast, och de hade stan
nat sågen. Men snart kom en man och gick 
in i maskinhuset. Han hade en blåslampa 
i handen, som han värmde upp motorn med. 
Det kom allt flera arbetare ut till sågen. Nu 
hördes några knallar ur motorn och så 
börjde sågklingorna att snurra. De gingo 
med en väldig fart. En stock rullades på 
sågbänken, den passades in efter plankor
nas bredd, en av sågarna drog i ett hand
tag, och bänken, som stocken låg på, för
des framåt. Sågspånen fördes av en fläkt 
genom ett rör till en sågspånsstack. En 
arbetare bar de tunga plankorna upp på en 
hög planktrave. Men snart tyckte vi, att 
det var på tiden att vi skulle fara hem. 
Farbror Alex tog ut hästen ur stallet och 
spände för den. Så fort vi hade satt oss i, 
satte hästen av i vilt galopp, ty han var 
rädd för dånet av sågen. Hästen saktade 
emellertid snart farten, och sedan gick han 
hela vägen hem. Sista biten av vägen kör
de jag hästen.

När vi kommo hem, gingo vi in i skolan 
och hörde upp vår geografiläxa.

Harry Holmberg, kl. 5.

nare rötterna blivit, desto kraftigare ha 
de tillväxt och bitit sig fast i de undre 
jordlagren. Ännu kommer tallen ifråga 
säkerligen att pryda sin plats i många 
år —  om den lämnas i fred av männi
skan. Fenomenet är långt ifrån ena
stående i sitt slag. Man finner många 
liknande exempel bl. a. kring stränder
na av Siljan oeh Orsasjön.

E. Geete.
Foto: författaren.

Radio, Grammofoner och Skivor
Reparationsverkstad.

ORSA CYKEL- & SPORTAFFÄR
Repr. för Monark. Tel. 281.

Skolflicka
i Amerika
s k r iv e r  b r e v  till 

k a m r a te r  i  O r s a .

Från en orsaättling i Amerika, 
närmare bestämt i Williams, 
Arizona, ha vi haft nöjet få nedan
stående brev med tillhörande foto.

Erna och hennes lilla syster i orsadräkt.

Min pappa får Skoltidningen från 
min farmor Nissa Anna Persdotter, 
Hansjö. Hon skickade min mamma och 
mig en orsadräkt.

Min skola slutade den 3 april. Jag 
ska upp i sjunde klass nästa år. Jag 
är tolv år gammal. De håller på att 
riva den gamla skolan för att bygga en 
ny.

Yi går åtta år i folkskolan och fyra 
år i högre folkskolan.

Jag gick i Grand Canyon-sko'an i 
fyra år.

Jag ska tala litet om Grand Canyon, 
Petrified Forest (den förstenade sko
gen) och Boulder Dam. De är alla ett 
av de sju underverken. Boulder Dam 
är en stor dammbyggnad. Den däm
mer upp en stor sjö, som kallas Lake 
Mead. Den har tillräckligt med vatten 
att förse hela världen med dricks
vatten i 7 eller 8 år.

Jag sänder ett kort på min syster 
och mig i våra orsadräkter.

Min bror har sex kaniner, tre sköld-

Bypgnadssnickerier
av prima ångtorkat trä köper Ni 

billigast från

BQGGS SNICKERIFABRIK.
Tel. 358. HANSJÖ. Tel. 358.

åt barnen om Ni låter dem 
få skor, som passa deras 

fötter.

Koop. É e i i i i p n  Svan Siljan
Skoavdelningen.

PÅ SOMMARLOVET.
Under sommarlovet brukar jag vara hos 

mormor och morfar. Jag skall vara där i 
år också. Jag följer mormor och morfar 
och mamma bort och slå. Vi ta mat med 
oss. Jag får åka häst. När vi kommer 
fram, börjar morfar och mormor på att slå. 
Mamma och jag räfsar. Ibland när jag blir 
trött, plockar jag smultron och blåbär och 
hallon. När det blir middag, ropar mor
mor åt mig: ”Birgit, kom och duka fram 
maten!” Och det gör jag. Jag breder ut en 
filt på backen. Där plockar jag fram ur 
kunten knäckebröd och limpa, smör och 
messmör och pannkaka och sylt och mjölk. 
Så ropar jag: ”Nu är det dukat! Varså- 
goda och kom och ät” . ”Så gott det smakar 
att få sitta på denna vackra plats och äta 
den goda maten” , säga allihop. Efter ma
ten fortsätter vi att räfsa. När det blir 
kväll, får jag åka hem i hölasset.

Birgit Kihlman, kl. 2.
HUR JAG SKALL SKÖTA MINA 

TÄNDER.
Tänderna äro mycket viktiga organ i vår 

kropp. De böra skötas väl och dagligen 
borstas. När man äter, bör man tugga ma
ten väl. Sedan man ätit, skall man borsta 
eller skölja munnen, annars kan det fast
na matrester i tänderna. Och det kan gå 
så långt, så det blir varbildning. Hårt bröd 
är mycket bra för tänderna. Man skall 
aldrig knäcka nötter e. d. med tänderna, 
för då kan emaljen spricka sönder. Då ett 
hål uppstått i en tand, skall man så snart 
som möjligt låta tandläkaren laga den.

Elsa-Lisa Persson, klass VI.

paddor och en massa fiskar.
Pappa läser Skoltidningen för mig 

och översätter den till engelska, att jag 
kan förstå den.

Min kusin skriver till mig ibland. 
Han heter Åke Andersson.

Er tillgivna 
Elna Anderson.

A. K O C K S
RAK- & FRISERSALONG
r e k o m m e n d e r a s .
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På älgjakt med "Trull-Svan".
Erik Bäckman i Oljonsbyn var en tid 

skollärare i Myggsjö. Han blev då bekant 
med jägarveteranen Svan i Höghed, ”Trull- 
Svan” kallad. De kommo överens om att 
någon gång följas åt på älgjakt. Jag hade 
hört åtskilligt och även läst något om den
na Svan och var mycket intresserad att få 
göra närmare bekantskap. En höst kom 
Bäckman och ville att vi båda skulle ge 
oss i väg till Höghed cch söka få Svan med 
oss till skogs. Naturligtvis var jag genast 
hågad. Vi kommo dit dagen före ”tiden” 
(lovliga älgtiden). Svan var hemma, tog 
vänligt emot oss, men ansåg sig för gam
mal att gå ut på älgjakt. Han var 82 år. 
”Nog har jag laddat”, sade han, "me-en” . 
Jo då, det skulle nog gå bra, vi skulle inte 
gå fort, och han behövde ej överanstränga 
sig. Kaffepannan sattes på, och gamla jakt
minnen började komma fram. Bäckman 
hade varit förtänksam nog att ta med en 
liten flaska med begärligt innehåll. Efter 
ej så värst långa underhandlingar stack 
gubben ned i väskan en mjölpåse, en fläsk
bit och en stekpanna, tog ned bössan och 
var färdig. En ovanlig bössa, ursprungligen 
ett 12 mm. remington gevär. Men Svan 
hade sågat av pipan på mitten och likaledes 
kolven, det var just inte mer än låset och 
en bit av pipan som var kvar. ”Det är onö
digt dra med sig i skogen sånt, som bara 
hindrar en att gå fram i ris och moras” . 
Innan han stack in patronen, stoppade han 
en lös kula i patronläget och hade så lad
dat med 2 kulor. ”De brukar bli ett par 
tum mellan hålen” .

Men nog började jag undra, när vi knal
lade i väg efter landsvägen med Slådåborg 
som mål, vad detta egentligen skulle bli för 
jakt. Gubben gick så sakta, att vi säker
ligen skulle behövt många timmar för att 
komma till Slådåborg. Lyckligtvis kommo 
några hansjökarlar med nästan tomma ar- 
betstrillor, och vi fingo åka med dem.

I god tid följande morgon började färden 
uppför Ämån. Svan var duktig att berätta, 
vi lyssnade ivrigt, och tiden gick både fort 
och behagligt. Nu hade vi hoppats få höra 
åtskilligt om trollkonster, som Swan övat, 
men häri missräknade vi oss alldeles. ”Int 
tror ni på något sånt, o int tror jag nå hel
ler. Då jag kömmer ihop med okunnigt 
folk, så brukar jag väl smäcka ihop någon 
historia åt dem, för de vill så ha det” . Men 
han berättade jaktupplevelser i oändlighet, 
vi kunde aldrig höra om han ”skarvade” . 
Han hade med synnerligen vaken blick stu
derat naturen, djurlivet och förhållandena i 
skogen. Vi förnummo, att han hade stor 
erfarenhet på området, som han talade om. 
Jag skall försöka återgiva ett par av hans 
berättelser.

av H. L. Larson.

Svan var ofta även på Älvdalens skogar 
och jagade. Älvdalskarlarna voro bittert 
förargade, och en vinter hade de kommit 
överens om att göra sig honom kvitt. De 
följde hans skidspår från det ena fäbodstäl
let till det andra. Svan började bli ängs
lig. Utan mat var han, utkörd och matt, 
och hans försprång blev allt mindre och 
mindre. I en lämplig utförsbacke vände 
han i egna spår, gick tillbaka i spåret bort
åt en fjärdingsväg, passade på vid en stor 
skate att utan spår gå åt sidan och fortsat-

Vet hut, din . . .  svor jag till och slog honom 
i skallen med slädstaven.

te sedan utför, vinkelrätt mot spåret Älv- 
dalingarna kommo, irrnan Svan hunnit 
längr.e, än att han hörde dem. I utförs- 
backen, där Svan vänt, läto de det gå 
friskt undan, men funno plötsligt att det ej 
fanns mer spår än det de själva nyss kört 
upp. De ringade och sökte ivrigt, men det 
var bara e t t  spår. De blevo övertygade, 
att den onde själv hade sitt finger med i 
spelet och antagligen nu äntligen tagit sin 
trogne tjänare med hull och hår. De be
hövde således ej göra sig vidare besvär, och 
de vände om för att klara sitt eget skinn.

Vid ett tillfälle följde Svan på skidor 
spåret efter en björn, som han skrämt upp 
ur idet. I ett brant bergstup fick han plöts
ligt höra, att någon kom bakom honom. 
Det var björnen som kom med stark fart 
och trampade på den ena skidan, så den 
brast. Vet hut d in .. . svor jag till och 
slog honom i skallen med skidstaven. Man 
ska eljest aldrig svära i skogen och inte 
annars heller. (Vi hörde aldrig en svordom 
av Svan). Björnen kom unnan, innan jag 
fick korn på honom, men sedan jag blitt 
fri från bakändan av skidan, som han 
trampat sönder, fick även jag fart, och 
nere på myrn hann jag fatt honom och gav 
honom en kula genom hjärtat. Det var bara 
en liten tuss” .

IsL u e  m a n  V Lttn e e  v a n n e t ; &&  
av DALE CARNEGIE

L  LnfLytancLé.
är en ovanlig bok men framför allt är det en bok som kommer att vara 
till ovärderlig nytta för alla som vilja göra den personliga kontakten 
med andra så givande och angenäm som möjligt.

Pris 5: —; inb. G: 75.
A.-B. Bröderna Ohlséns Bokhandel

Det var Svan som sköt ”Jåläk-bjenn” , 
han som rev ”Bjenn-titta” i Skattungbyn 
m. fl. Bäckman frågade, om det var sant, 
att Svan varit i sakristian och stöpt den 
där kulan och blandat den med silver, som 
han skavt av nattvardskalken. ”Vad tror 
du hon blivit för bättre av det? En sån 
där gammal björn ska ha kulan genom 
hjärtat eller hjärnan för annars dör han 
inte, bara retas. Den där björn kände jag 
igen från födelsen.” ”Var du med som 
barnmorska kanske?” frågade Bäckman. 
”Nej inte va ja dä, men inte var jag långt 
unna heller” . Så berättade Svan, att han 
skjutit en björnhona, som hade två ungar 
i idet. Den ena ungen togs, men den andra 
kom undan. Svan såg hävder efter honom 
de första åren. ”Men si det är så med 
björn, att han stannar bara ett par, tre år 
i födelsetrakten, så ger han sig i väg ganska 
långt ibland, slår sig till där några år, och 
så vandrar han igen. När han blir gam
mal, omkring 20 år, kommer han igen till 
födelseorten. Ellack-björn hade varit borta 
jämt 20 år, och att han blivit ellack för
vånar mig inte alls. I hans hud fanns mär
ken efter kulor på flera ställen. Det är de 
dåliga skyttarna, som gör björn folkond. 
Av naturen är han inte ellack” .

(Forts, på nästa sida.)

En ny, modern färg 
för villaägare-----

A!cro Stugfärg är färdigblan- 
dad oljefärg för in- och utvän- 
dig målning och innehåller som 
pigment både zink- och titan- 
vitt. Färgen är lättarbetad och 
vältäckande och motstår at
mosfärens inverkan utan att 
” krita" eller spricka. Kläd Edert 
hem utvändigt i en ny dräkt i 
år — måla med Alcro Stugfärg, 
som finnes i 8 glada, ljusa 
kulörer.

▲ LCR<^STUGFÄRG
—  färdigblandad oljefärg

FÖRSÄLJARE:

HEDINS FÄRGHANDEL
Tel. 155. O R S A  Tel. 155.
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ORSA SKOLTIDNING

TILL BARNENS BASTA
delar Länssparbanken ut 
sparbanksböcker till de 
allra minsta.
Föräldrarna böra ta vara på detta hjälpmedel 
att ge barnen en spar slant och hos barnen 
grundlägga sparvanor.

K O P P A R B E R G S  L Ä N S  
S P A R B A N K

Så småningom kommo vi fram till Böss- 
fallet. Svan märkte ganska snart, att älg 
fanns, och även vi sågo, att han hade rätt. 
Tre älgar hade nyss varit där och voro sä
kert kvar. Men nu gjorde vi en stor dum
het. Bäckman hade reda på var nyckeln 
till Bössfallets station var gömd. (Huvud
sakligen för att stänga ute Svan hade flott- 
ningsföreningen låtit förse stationen med ett 
synnerligen starkt och svåröppnat lås, nyc
keln var en stor tung ”skruvnyckel” . Det 
påstås, att Svan, sedan han varit dit och 
undersökt det där låset, sagt: ”Int va de
där nånting, jag gjord me e träklypa jag, 
o de gick lika bra” .) Nu sades ingenting 
om varken lås eller nyckel. Jag lockade 
undan Svan, Bäckman var in, kopplade till 
telefonen, telefonerade till Nils Erik i 
Myggsjö, talade om hur det var och stämde 
möte med honom i Bjurtomta. Svan var 
föga nöjd med våra anordningar men sade: 
”Jag skall sätta mig i Långränndammen 
jag, ty där bruka de gå” . Han gick in i 
kojan vid nämnda damm, och vi skildes. 
(Jag begriper inte, hur vi kunde vara så 
dumma och skilja oss från Svan. Älgtiden 
var 14 dagar, och jag anser det ej alls omöj
ligt, att Svan skulle kunnat smyga sig på 
någon av älgarna och ”satt en kula (eller 
två) genom hjärtat” .)

Nils Erik och hans son kom till Bjurtomta 
med 2 hundar. Just som Nils öppnade dör
ren, slank förstås hundarna över tröskeln, 
stötte där ihop med Bäckmans hund, och 
ett slagsmål, så hårtapparna yrde, yar ögon
blickligen i gång. Hundarna fräste, Nils 
brummade, klev över, fick foten bakom 
virrvarret och vältrade alltsammans ut över 
tröskeln. Så drog han igen dörren, stod 
där och hälsade sävligt: ,”Go daagen” !

A. Englunds Rak- & 
Frisersalong

(f. d. Moraeus) 
r e k o mme n d e r a s .

Modernaste utrustning.

Ulvarna där ute fick ostörda bekanta sig 
med varandra bäst de kunde.

Följande morgon stötte vi på 3 älgar, men 
Nils hann ej fram och skjuta, fast han var 
nära. Vi togo an ett spår för att ”rääka” 
(med hundarnas hjälp följa spåret). Jag har 
aldrig varit med på värre pers, i 4 timmar 
gick rääkandet i ett kör över stock och 
sten, i ris och moras, uppför berg och ut
för berg. Emellanåt hade lyckligtvis både 
hundar och finnar svårt för att hålla spå
ret, och jag fick taga igen mig litet. Jag 
fattade dock det beslutet, att aldrig skulle 
jag mer gå med finnar och rääka älg. Den
na föresats har jag också märkvärdigt nog 
i det närmaste följt, det är kanske min en
da bättringsansats i fråga om jaktgalenskap. 
Kvällen gjorde slut på rääkandet, och 
följande dag fortsatte det icke. Då jag 
gick hem såg jag, att en stor älg dagen för
ut gått över Ämån vid Långränndammen. 
Om Svan, då älgen passerade, gått hem

När det gäller
Frukt, Choklad och Karameller 
gå till ELIN LARSSONS KIOSK. 
Där expedieras utan pjosk.

JÄTTEN I S/LVERBERGE7.
Det var en gång en jätte, som bodde en

sam i ett berg, där det var bara silver.
En dag hände det sig, att en liten pojke 

från en by hade varit ute och åkt skidor, 
och när han skulle fara hem, så skulle han 
åka över Silverberget.

Han visste inte, att det fanns någon jätte 
där, utan åkte helt lugn. Men just när 
han åkte förbi, fick han syn på en ekorre. 
Han började åka efter honom, och ekorren 
hoppade in i en skreva i berget, och pojken 
åkte efter. Och när han tittade in i skre
van, var det alldeles fullt med silver där. 
Han såg inte till ekorren något mer, men 
han tog av sig skidorna och gick in i berget. 
När han kom in, fick han se, att hela berget 
var bara silver. Och stolar, bord och allt 
annat, som var därinne, var av silver.

När han hade varit därinne ett tag, hörde 
han, att det kom någon och gick. Pojken 
blev rädd och skulle just springa, när han 
fick se, att en stor jätte kom gående. Jätten 
blev elak och sade: ”Vad har du här att 
göra, din usling?” Pojken visste inte, vad 
han skulle säga, men till slut sade han: 
”Jag såg en ekorre, och sen skulle jag 
springa efter honom, och han sprang in hit.” 
När de hade varit tillsamman en stund, så 
fick pojken följa och se, hur det såg ut 
inne i berget. Och när han skulle fara hem, 
så fick han en hel kärra full med silver av 
jätten.

När han kom hem, så blev det stor glädje 
i huset. Och sen började pojken och hans 
far att göra silverringar och andra saker 
av silver och sålde. Och de blevo mycket 
rika.

Men när jätten hade dött, så foro alla i 
byn dit och började bryta silver, så att 
det blev en riktigt stor silvergruva.

Margit Lindgren, klass 6.

eller var inne i kojan och kokade ”motti” , 
vet jag ej. I dammen satt han inte, för då 
hade älgen stupat. Nu var han också borta, 
och jag har aldrig sett honom sedan. Det 
grämer mig än, att vi inte lät Svan råda 
och leda. Vi hade då säkerligen fått ännu 
några synnerligen trevliga och lärorika da
gar. Kanske t. o. m. en älg.

PORTRÄTT
— förnämligt och ele
gant. Önskar Ni ett ut
märkt porträtt på Eder 
gosse eller flicka — då 
kan Ni med största för
troende vända Er till 
vår ateljé. Vi följa vårt 
motto: ”Modernt stilför- 
nämligt arbete” och där
för tro vi, att Ni kom
mer att bli verkligt 
belåten.

Ring och beställ tid.

Tegmans Fotosalong
Tel. 93. O R S A. Tel. 93.
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Erik Andersson
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar.

Telefoner Orsa 40 och 152.

Auktioner, bouppteckningar, arvskiften, 
och legala handlingar.

Inkasseringar å alla platser inom landet.

E N  P R Ä K T I G  F L IC K A .
Britta var nära att börja gråta. Nu skulle 

hon inte få följa med på scoutlägret i år 
heller. Far hade sagt, att om hon hade 
pengar, skulle hon få följa. Hon hade varit 
i varenda affär och frågat, om det fanns 
arbete. Alla hade svarat nej, eller också 
skulle hon komma tillbaka om ett par 
månader.

”Hjälp! Hjälp!” skar det genom luften. 
Ropet kom antagligen från viken. Britta 
satte iväg som en raket. Långt ute i vatt
net syntes en svart prick. Britta krängde 
av sin kläderna och hoppade i. Huvudet 
därute sjönk. Äntligen kom Britta fram. 
Hon tog ett kraftigt tag i håret och sam 
mot land.

Britta är på väg hemåt. I handen håller 
hon hårt om femhundra kronor. Hon tän
ker inte säga något åt sin far förrän i mor
gon på hans födelsedag. Nästa morgon, 
när Britta bjudit sin far kaffe på säng och 
givit honom tidningen blir hon förvånad, 
när hennes far läser: ”Femtonårig flicka
räddar direktör Asks gosse från att drunk
na.” Bredvid artikeln ser hon ett fotog 
av sig själv.

”Min präktiga flicka!” säger far.

Ruth-Mary Jernberg, klass 5.

TECKNING: En sommardag på sjön av

Maj-Britt Svennar, klass 4.

Sommar skjortor
MED KORTA ÄRMAR.

Enfärgade och ran
diga mönster i stor 
sortering.

Program

fö r

BARNENS DAG
i Orsa den 12—13 aug.

Lördagen den 12 ang.
Kl. 13: Ridande härolder blåsa in 

festligheterna.
Barnens dags gårdsmusikanter 
och sjömanskapellet Hala hem 
spela och sjunga i samhället och 
omgivningarna. Ballong- och 
kramförsäljning. (Obs.! Var
ningen på sidan 14!). Barnens 
dags tombola öppnas.

Kl. 19.30: Öppnas Barnens dags
eget nöjesfält vid Ångbåts- 
udden. Dans å två dansbanor. 
Modern dansmusik: ” Foxy” .
Gammaldansen: Orsaspelmän.
På den nybyggda friluftscenen 
uppträder:

”Tre Larsson”
(sex personers sällskap)

Orsa manskör
Sjömanskvartetten Hala hem

Söndagen den 13 aug.
Kl. 1 3 : Karnevalståg genom sam

hället. (Se pristävlingen på sid. 
20 !)

Kl. 1 4: Öppnas festligheterna vid
Ångbåtsudden med konsert av 
Långrörs blåsorkester, 1 7 man. 
På friluftscenen uppträder

Linon, lindans och akrobatik 
Kommunala mellanskolans 
danslag 
” Hala hem” 
m. fl.

Kl. 18: Sång av operasånger
skan Hanser Lina Göransson.

Cabaré ”Mantarvadmanhar” ger 
föreställningar båda dagarna 

varje timme.
Modern och gammal dans till musik 

av ” Lyrone” , Långrörs blås- 
orkester och orsaspelmän. 

Förstklassiga serveringar, tombola, 
florado och sedvanliga nöjesan- 

ordningar.

STÖVLAR
ORSA CYKEL- & SPORTAFFÄR

Repr. för Monark. Tel. 281.

M A D R A S S E R
AV ALLA SLAG.

Särskilt framhållcs tagel madrassen
R E K O R D .

C a r l  A. P e tte rsso n , Orsa

E N  S T E N Y X A  B E R Ä T T A R  S IN  
H IS T O R IA .

”Nu är jag snart 4000 år gammal” , suc
kade en stenyxa från äldre stenåldern. 
”Jag har nu legat här i museet i tio år. 
Jag blev född i östra Bohuslän. Det var 
en gammal stenåldersman, som gjorde mig. 
När han som bäst höll på att binda fast 
mig vid ett skaft, så överfölls han av rö
vare. De slogo ihjäl honom och togo hans 
kläder och redskap. Mig hittade de inte, 
föl jag låg gömd i en grop. De gingo sin 
väg, och jag fick ligga där ensam.

När 500 år gått, så kom det en man 
från kusten. Han gick rätt åt det håll, där 
jag' låg. Han såg inte gropen, utan ram
lade ned i den. När han skulle resa sig, 
så fick han syn på mig. Å, så glad han 
blev. Det dugde att hitta en nästan färdig 
yxa. Han stoppade mig i en värka och gick 
vidare. Så när han gått ett tag, fick han 
höra ett brummande. Det var en björn. 
Han tog sin pilbåge från ryggen och sköt 
björnen. Därefter fick också jag hjälpa till 
att flå björnen. Så sprang han ned till 
kusten för att få hjälp av andra män att 
bära hem björnen. Men han hade stuckit 
ned mig i väskan så dåligt, att jag hop
pade ur. Ja, där fick jag då ligga, tills 
för tio år sedan, då jag hittades av en 
bonde, som höll på att plöja sin åker. Han 
lamnade så in mig på det här muséet, för 
att de som ville skulle få titta på mig.” 

Anna Andersson, klass 6.

TECKNING: BOSTÄDER FÖRR OCH NU av 

Jan Carlstedt, klass 6.

URET
köper eller reparerar Ni 
fördelaktigast hos

Urmaka e Gust. Helg esson
Telefon 399.
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r

Orsa Kyrka.
Dörren till sakristian är öppen, så det är 

endast att stiga på, och så börjar rund
vandringen.

”Så vacker sakristia!” utbrister någon i 
sällskapet. Ja, det är också den vackraste i 
stiftet. Se, hur murgrönan klänger uppåt 
och som en gardin täcker fönstren lika 
vackert både vinter och sommar.

Här hänger några gamla föremål, däri
bland ett järnmått, liknande en aln, men 
med vilket antagligen mätts torra varor, 
emedan det är märkt med de äldre måtten 
skäppa och kappe. Här är den snodda lä
derremmen, med vilken ”kyrkstöten” gick 
omkring och omilt väckte upp sådana, som 
under predikan fallit offer för ”Jon Blund” . 
De här små ”pinglorna” sutto fast vid hå- 
varna, då kyrkvärdarna gingo omkring för 
att uppta kollekt, och på det att ingen 
skulle sova över, skakades håven så det 
pinglade, och ”syndaren” vaknade upp och 
lade ned sin skärv — om han hade någon. 
Här hänger ett armborst eller pilbåge, så
dant som använts i Engelbrekts och Gustav 
Vasas dagar och ett Polhems-lås, gammalt 
och rostigt. Mången försöker att öppna det 
men misslyckas. — Så ha vi där ett skåp 
från Gustav III:s tid, och på vars dörr
speglar äro symboliserade de fyra stånden: 
adel, präster, borgare och bönder. På västra 
väggen hänger tvenne tavlor, på vilka i för
gyllda bokstäver läses namnen på de präs
ter, som tjänstgjort i Orsa ända från 1300- 
talet till närvarande tid — Där, vid södra 
väggen, står prästernas bönealtare, vilket 
prydes med ett krucifix, som en gång i 
tiden setat på en mässhake. Tavlan över 
det lilla altaret föreställer ett Kristushuvud 
och den andra tavlan längre bort på väggen 
en gammal kyrkvaktmästare vid namn Blå. 
Båda tavlorna aro utförda av konstnären 
Åke Johansson i Orsa, tillika med ett por
trätt av nuvarande kontraktsprosten och 
kyrkoherden för Orsa församling O. Berg
gren, vilket hänger ute i kyrkan. ”Finns 
det några mässkrudar?” frågar någon. ”Jo 
visst, sex stycken — se här!” Två röda, två 
svarta och två av sidenbrokad, vilka äro en 
gåva av Orsa kyrkliga ungdomskrets. På

E n rundvandring

i ORSA KYRK A .
ett bord ligger Karl XII:s bibel, och på 
vardera sidan om bordet stå tvenne ”gubb- 
stolar”, den ene med årtalet 1925.

För att nu riktigt kunna uppfatta kyrkans 
skönhet gå vi längst ned, till västra ingång
en. Härifrån se vi de härliga valven, vilka 
uppbäras av 10 ått-kantiga pelare av tegel 
med vita fogar. (Troligen kommo dessa 
pelare till någon gång på 14- eller 1500- 
talen.) Från pelarna utgå s. k. valvstrålar, 
vilka sträcka sig uppåt valven och i dessas 
hjässor utvidga sig och bilda vackra roset
ter, troligen gjorda efter ögonmått, emedan 
de vid närmare betraktande äro långt ifrån 
regelbundna. En besökare menade att Orsa 
kyrka med sina pelare och valv hade någon 
likhet med Linköpings domkyrka, och att 
den med sina rena linjer även i det yttre

M ä s s k rud.

ägde en viss skönhet, så orsaborna kunde 
vara stolta över sin kyrka. — Och det äro 
de nog också, eftersom de så flitigt besöka 
den! —

I valvens norra och södra sidoskepp, det 
gamla högkoret, funnos en del takmålning
ar, som vid kyrkans restaurering 1912— 
1913 mycket pietetsfullt framkallades av en 
herr C. L. Lundin från Söderala. På mål
ningen i valvets norra sidoskepp — yttersta 
domen — synes Gud Fader, omgiven av 
stora figurer. Där nedanför Kristus som 
världsdomare, sittande på regnbågen. På 
hans högra sida äro de saliga och på vän
stra sidan de osaliga, som drivas av onda 
andar ned i avgrundens pina. Målningarna

a v  C l a r a  L i n d q v ist

i valvets södra sidoskepp illustrera berättel
ser ur bibliska historien. På södra väggen, 
längst ned, Josef i fängelse och Josef inför 
Farao. Därovan Jesus bärande korset och 
överst korsfästelsen mellan de två rövarna. 
I valvet Jesu födelse, jungfru Maria och 
flera andra bilder.

Såsom altartavla i detta högkor var ett 
altarskåp och därovan ett vackert krucifix. 
Detta skåp i trenne våningar hade i nischer 
insatta skurna bilder av apostlar och evan- 
gelister samt överst andra helgon. I mitten 
var en stor bild av jungfru Maria med 
krona på huvudet och barnet bredvid, vil
ket präster hålla på att omskära.

Så ha vi den över 300-åriga predikstolen, 
som troligen är ett byte under trettioåriga 
kriget. På ett av den undre, kalkformade 
avdelningens fält, synas initialerna ME S ,  
på ett annat ”Jöns O:son, lütnant” med bo
märke nedanför. Taket över predikstolen 
är utsökt vackert, och i omväxlande former 
bildar takets undersida tre avdelningar över 
varandra i olika färger. Ifrån den innersta 
och högsta svävar en försilvrad duva. —

Denna predikstol kasserade sockenstäm
man nyårsdagen 1856, i det de önskade få 
en modernare, men tack vare en målare 
Fredriksson blev den gamla predikstolen 
räddad åt kyrkan, till vars övriga inredning 
den också passar.

Även altarskåpet kan man anta härstam
mar från Tyskland och hemfört av någon 
krigare, som deltagit i det 30-åriga kriget. 
Sedan ny altartavla anskaffades, fraktades 
altarskåpet till Skattunge kapell, där det 
ännu befinner sig. —

Då pastor A. Hambraeus tjänstgjorde i 
Orsa, önskade han altarskåpet tillbaka. En 
livlig polemik utspann sig i ortstidningen, 
och fastän pastor H. påvisade, att det i 
Orsa kyrka fanns en  v ä g g  t om,  där 
altarskåpet skulle passa, blev sista repliken: 
”I Skattunge kapell äro a l l a  v ä g g a r  
t o m m a ,  och då Orsa en gång ratat altar
skåpet, må det också stanna i Skattung- 
byn” , och därvid blev det. —

Den altartavla som nu är, daterar sig från 
år 1755 och beställdes hos en målare i 
Stockholm, vilken begärde för dess utfö
rande 1.800 daler.

Å Fredshammars bruk fanns då en kapten 
Sam. E 1 f v i n g, vilken hade ”satt sig i för-

Åk ej utan lykta!
Velocipedbelysningar från 2:25

NYA jÄRNHANDELN
Telefon 252.

Gör ett besök i den nyöppnade damfriseringen

Utför allt inom yrket. JAMAL PERMANENT pris kr. 12:50.
Specialité: Hårsjukdomar, salva mot grått hår.

Telefon 198. Adress: Västeråkem, vid Brandts pensionat.
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skott” för tavlans betalning, och hemställde 
han på kyrkostämma den 16 febr. 1755, 
”att. var och en, som råd och lägenhet hade, 
skulle av f r i v i l l i g t  hjärta därtill sam- 
manskjuta.” Härtill gåvo sockenmännen sitt 
bifall och lovade, att det med första skulle 
verkställas.

Denna altartavla är fraktad i stora pack
lådor från Stockholm till Västerås, sedan 
med forbönder därifrån till Hedemora och 
sedermera till Båtstad och vidare till Orsa. 
Huruvida altartavlan är av konstnärligt 
värde, är icke gott att säga, enär något 
namn därpå icke finnes. Kapten E 1 f v i n g 
ligger begraven i Orsa kyrka.

I kyrkans kor är upphängt ett porträtt av 
Karl XI, som en natt gästade Orsa präst
gård, 2 porträtt av Karl XII, ett från hans 
första regeringstid, det andra från äldre 
dagar, samt ett av drottning Ulrika Eleo
nora. Dessa porträtt ha efter gammalt till
hört Orsa kyrka och blevo 1910 restaure
rade av konservator Jsensen i Stockholm.

Längre ner i kyrkan, på östra väggen, 
hänger porträtt av kyrkoherde Laurentius 
Petri Elvius, död 1696, och hans maka Mar
gareta Widiehende, jämte en minnestavla 
av dessa makar och deras son Johannes 
Laurentius Elvius.

På södra väggen är upphängd en tavla, 
inom vilkens ram inneslutes planen över 
Karl XII:s ryska krig.

Här i valvet, över gamla högkoret, häng
er ett större krucifix, vilket restaurerades 
i Stockholm 1909.

Framme i högkoret är en stor metall- 
kittel uppsatt på en egendomlig fotställning 
av trä, och som efter gammalt användes 
till dopfunt. På funtens skriftband läsas 
orden: ”Anno dni MD X XX I tikome oc thn 
helige andhe hielp ihesus” . Den är gjuten 
vid samma tid som den ringklocka, vilken 
fått sin plats i kyrkans sydvästra hörn. 
Denna ringklocka, en gammal medeltids- 
klocka, bär samma årtal (1531), som dop
funten, och är enastående i Dalarna såväl 
till sitt utseende och gjutningsår som i an
seende till de fantastiska gissningar som 
knutits till hennes förmenta historia.

Abraham Hiilphers berättar i sin rese
skildring från Dalarna år 1757, att ”om den
na klockas ålder äro många orimliga giss
ningar”, och att hon ansågs vara från ”6. 
seculo” och kommen från Rom

Orsaprosten Tobias Westblad har ytterli
gare fantiserat därom. I sin handskrivna 
”Berättelse om Orsa kyrka i Öster-Dalarne 
upstäld in aug. 1774” säger han: ”Ho wet, 
om icke denna klocka i Romå betalts med 
slipstenar; medelst slipstenars ditförande 
och klockans återhämtande: helst under den 
tid mycken eommunication måst wara emel
lan Rom och Sverige för Påfwens wälde 
skull.” —

När därför samma klocka jämte de övriga 
ringklockorna skulle i början av 1900-talet 
omgjutas, återsändes bemälda klocka, och

LÄT BARNEN FÅ SINA

ÖNSKESKOR
köp dem i

S E G E R S  S K O A F F Ä R
Telefon Orsa 232.

Dopfunten.

Kyrkklockan.

Skriftklockan.

den skulle, för sin höga ålder, i Orsa kyrka 
bevaras.

Omkring klockans övre kant läses föl
jande inskription: ”rex calpar melchior
baltasar o m p a”. Dessa bokstäver äro 
initialerna till klockgjutarens namn och 
hans medhjälpares. En annan medeltida 
klocka finnes också i Orsa kyrka, upp
hängd på korets södra vägg.

Denna är en s. k. ”Skriftklocka” , vilken 
fordomtima hängt i valvet och i vilken det 
klämtats vid de högtidliga ögonblick i mäs
san, när under instiftelseordens uttalande 
de heliga håvorna lyftes — kalken och 
paténet.

Sedermera ringdes det i den vid skrifter
mål eller sedan välsignelsen utdelats.

På en pelare märka vi en porfyrtavla 
med inskription, som är ett minne av ko
nung Oscar II:s besök i Orsa 1892.

Från äldsta tider har ingen eldstad fun
nits i Orsa kyrka. Två stora Bolinders 
ugnar anskaffades för kyrkans uppvärm
ning först i medio av 1800-talet. Den förste, 
som antogs till eldare, var förre soldaten 
Anders Glad. (Död 1898). Trots vinter
kylan och trots de obekväma bänkarna 
samlades församlingen mangrant. till ge
mensam gudstjänst.

Ingen orgel fanns, utan sången leddes av 
klockaren, som stod framme i koret, och 
psalmerna klingade nog så fulltoniga under 
de höga valven.

Den första orgeln i Orsa kyrka var en 
mycket liten kammarorgel, som hade sin 
plats i koret. Denna orgel skaffades på 
den tiden då Grape var lärare i Orsa. Se
dermera användes den av den klockare och 
folkskollärare, som efterträdde Grape, E. 
Eriksson. Samme klockare begärde och 
fick en riktig kyrkorgel, vilken tjänstgjorde 
till 1913, då ny orgel anskaffades. Den 
gamla skickades till kapellförsamlingen i 
Skattungbyn, vilken var i saknad av kyrk
orgel, och vilken församling ju var van att 
få det, som icke hade plats i moderförsam
lingen. I Orsa kyrka är numera central
uppvärmning, och kyrkan upplyses med 
elektriska lampor, som äro inmonterade i 
valvens rosetter. De gamla ljuskronorna 
ha fått sina platser i koret och sidoskeppen.

Liksom skild från yttervärlden står Orsa 
kyrka omgiven av en låg stenmur, innanför 
vilken björkar med sina lummiga kronor 
viska om tider som flytt. Och när mörkret 
faller på, tändes ljuset i kyrkans torn, vil
ket lik en fyrbåk visar vandraren vägen 
till hemmets dörr. — I den tidiga morgon
stunden, innan alla störande ljud hunnit 
vakna till liv, klingar de nio klämtslagen 
ut över land och vatten, påminnande om 
klosterklockornas kallelse till tidig morgon
bön. Och då arbetsdagen förflutit, tona 
åter klämtslagen högtidligt kallande till 
aftonbön.

Köp EdraCHARKUTERIVAROR
hos

Te|.48 BROBERGS Fil-233
n



OKS A SKOLTIDNING

Förliden sommar gästade herrskapet Eld 
Anders Hanson från yttersta västern i 
U. S. A. hans barndomshem i Viborg, Orsa. 
Makarna Hanson blevo väl bekanta för 
bygdens befolkning genom de filmer, som 
de visade.

Fru Clara Hanson, som är född i Förenta 
staterna, blev mycket betagen i Orsabyg- 
den och lärde sig svenska riktigt bra under 
den korta vistelsen härstädes. Hon har 
varit tillmötesgående och för Orsa skoltid
ning skrivit en resumé av resan, sedan de 
återkommit till sitt hem i Lomita, beläget 
nära San Diego vid mexikanska gränsen. I 
översättning lyder brevet sålunda.

Vi lämnade Los Angeles i Californien den 
13 maj 1938.

Vårt första uppehåll gjordes i Williams, 
Arizona, där vi hälsade på Arvid Anderson 
och familj från Hansjö. Under uppehållet 
där träffade vi även Bogg Erik och Andy 
och Frank Matson från Kumbelnäs, Våm- 
hus.

Den berömda dalgången, Grand kanjon, 
Arizona, ägnades en hel dag. Det är svårt 
att bilda sig en riktig föreställning om tmr 
jättestor denna kanjon är. Dess bredd är 
omkring 2 svenska mil och längd omkring 
40 mil. Färgspelet är det mest förtjusande 
och skiftar i regnbågens alla färger.

Från Arizona ställdes färden till Minnea- 
polis, Minnesota. Där träffade vi en hel 
hop bekanta, som även de ha släktingar i 
Sverige. Under uppehållet där bodde vi hos 
Nissa Erik Andersons familj. Att fara om
kring och bese Minneapolis försvårades i 
hög grad, emedan det regnade i ett under 
vår fyra dagars vistelse därstädes. I Minne
sota bor det synnerligen mycket svenskar. 
Den staten är utomordentligt vacker, och 
många sjöar finnas där. Den har blivit 
kallad ”de tusen sjöarnas stat” .

Härifrån togo vi tåget österut genom 
Canada till Niagarafallen, vilka äro granna 
att se. Det är svårt att beskriva dem. Det 
är enorma mängder vatten, som oupphör
ligen från alla håll och kanter störta ned
för fallen.

Vår nästa resa gick nedför Hudsonfloden 
till New York, där vi stannade tio dagar. 
Det är en mycket stor och livligt trafike
rad stad. Byggnaderna äro ofantligt höga. 
Hela staden är underminerad med under
jordiska järnvägar och har även banor över 
jorden. De underjordiska tågen gå så fort,

att man måste hålla sig fast vid sitsen för 
att inte falla av. Vid flera andra städer 
gjorde vi uppehåll, men det skulle ta för 
mycket utrymme att berätta om dem denna 
gång, eftersom Förenta staterna från kust 
till kust är mycket större än man kan tro.

Så nalkades tiden för oceanfärden. New 
Yorks hamn är den största i världen. Det 
är en ståtlig syn att se alla dessa fartyg, 
som en del äro de största i världen, lig
gande sida vid sida.

Ombord på Svenska Amerikalinjens 
”Kungsholm” lämnade vi New Yorks hamn 
den 3 juni 1938. Sjöresan tvärs över Atlan
tiska oceanen var synnerligen angenäm. 
Men det bästa var likväl, då vi siktade land 
och då vi kommo till Göteborgs hamn.

Till att börja med föreföll en del främ
mande därstädes, t. ex. trafiken gick på 
motsatt sida av gatan mot i Amerika. Där 
färdas de efter gatans högra sida och i Sve
rige efter vänstra. Efter övernattning i 
Göteborg togo vi tåget till Orsa.

Under järnvägsresan iakttogo vi, att 
landskapet blev vackrare och vackrare, dess 
längre mot norr vi kommo. Isynnerhet 
Dalarna är utmärkt vackert. Efteråt äro 
vi ledsna, att det inte blev mera tid att se 
det.

För mig personligen var det svårt att 
förstå svenska språket, men hade vi kunnat 
stanna längre, skulle jag säkert ha lärt det 
mycket bra. Vi hade en underbart härlig 
tid i Sverige, och jag hoppas, att det i 
framtiden skall bli oss möjligt att göra en 
resa till.

Om återresan är inte så mycket att säga. 
Emellertid kändes det svårt att lämna 
Sverige, fastän vi voro oroliga och ville till
baka till våra barn, som voro kvar i Ame
rika. Min mans syster, Kerstin Bladh, och 
hennes man följde oss till Göteborg. Vi 
gjorde ett två dagars uppehåll i Stockholm, 
innan resan till Göteborg anträddes, hälsade 
på hos hr Bladhs syster, fru Anna Lager, 
och hennes familj, och dessutom träffade 
vi Erik Bladhs son.

Även återresan gjordes med samma båt, 
Kungsholm. Vädret var svårare än under 
resan till Sverige, men vi mådde utmärkt. 
Båten kom till New York nio dagar efter 
avgången från Göteborg. Vi gjorde uppe
håll i Newark, New Jersey, hos en kusin 
till min man, N. Anders Anderson och fru, 
hos vilka vi stannade ett par dagar. Vi

träffade även Lindholms söner där. Nästa 
uppehåll gjordes i Ft. Madison, Iowa, hos 
släktingar till min mor och far, vilka jag 
förut aldrig sett. Vi sågo även platsen, där 
jag själv blivit född.

Därifrån reste vi direkt hem till Calitoi- 
nien. Våra barn mötte oss vid tåget ocli 
voro mycket glada att träffa oss nu, då vi 
varit borta 41 /2  mån.

Ord kunna inte giva uttryck för vad vi 
kände, sedan vår underbart härliga resa 
var tillända, men vi önska, att somliga av 
Eder skulle få lägligt tillfälle att göra en 
’trip” lik den, vi gjort. Vi önska också, att 
Ni må få lika mycket nöje, som vi haft på 
vår resa till Sverige.

Vi passa på tillfället att framföra vårt 
varma tack till alla, som på olika sätt visat 
oss vänlighet och bidragit till att göra vårt 
uppehåll i Sverige så angenämt.

A. B.

NÄR PAPPA SKOJADE MED 
FASTER.

Pappa har berättat denna historia för 
mig. När han var liten skulle han gå till 
Tallhed och hälsa på faster som var där i 
en fäbodstuga. Då han kom dit, så var 
faster ute. I den öppna spisen hängde en 
gryta. Då tog pappa och lyfte ner grytan 
och gick och gömde sig i skåpsängen. Så 
kom faster in och lyfte på grytan igen och 
gick ut. Då gick pappa och lyfte ner 
grytan och sprang och gömde sig. Så kom 
faster in och lyfte opp grytan igen. Sen gick 
hon in i mjölkkammaren. Återigen gick 
pappa fram från sitt gömställe för tredje 
gången och lyfte ner grytan och gick och 
gömde sig. Då faster kom in, sade hon: 
”Jag tror, att trollen har varit här” . Sen 
gick hon ut i ladugården. Då sprang pappa 
och lyfte ner grytan för fjärde gången o 
gick tillbaka i skåpsängen och gömde sig. 
När faster kom in från ladugården, så sade 
hon: ”Det var då märkvärdigt. Jag satte 
ju på grytan, och för var gång jag kommer 
in, står grytan i spisen” . Då förstod hon, 
att någon kommit in i stugan, medan hon 
hade varit ute. Hon gick och letade, tills 
hon hittade honom.

Inga-Britt Ersson, klass 3.

Allt för

Konservering
och

Syltning
E R I K  L U N D B L A D

Innan Ni till hösten bestämmer 
Eder för ny radio

se de nya Telefunken och Marconiphone 
modellerna hos

Hans Peterson - Tet. 242 Orsa
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ALLA INOM  YRKET
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSEEN 
T e l e f o n  2 53 .

TORPARFLICKAN LISA.
Det var en gång en flicka, som hette 

Lisa. Hon var född i en fattig torparstuga. 
Hennes mor var gammal och svag, så Lisa 
fick hjälpa till hemma. Innan hon gick 
till skolan, fick hon gå ut och mjölka kor
na och laga mat. När hon kom till skolan 
på morgonen, retade barnen henne, för 
hon hade så lappade kläder. Men hon 
brydde sig inte om dem.

Om en stund ringde skolklockan, och 
barnen ställde upp. Sedan marscherade de 
in i skolan. När de började att höra upp 
läxorna, sutto de andra barnen och brå
kade, men Lisa satt stilla. Då läraren frå
gade de andra barnen på läxan, kunde de 
inte svara, så Lisa fick svara på nästan 
alla frågorna. Hon var så duktig i skolan.

När skolan var slut, skyndade Lisa sig 
hem. Men ds andra barnen gingo och lek
te efter vägen. Då Lisa kom hem, åt hon 
mat. Mor hade lagat maten. Sedan bör
jade Lisa att diska och städa. När hon 
hade städat färdigt började hon att lappa 
kläder.

Klockan sex gingo Lisa och mor till la
dugården. Lisa började att ge korna hö, 
sedan mjölkade hon och mor korna. När 
de hade mjölkat färdigt, gingo de in. Där
efter åto de och diskade. Sedan gingo de 
och lade sig.

Så gick det dag för dag, och Lisa slu
tade i skolan. Sedan började hon att gå 
och läsa. Det tyckte hon var roligt. Men 
frågan var den, hur de skulle få pengar 
till att köpa kläder åt Lisa. Mor bör
jade att gå i gårdarna och tvätta kläder 
för att få ihop pengar. Far arbetade i 
skogen. Men vad skulle Lisa göra? Hon 
tänkte på det hela dagen, men mot kvällen 
kom hon på en idé. Om dagarna skulle 
hon gå i skogen och plocka blommor och 
binda kransar, och dem skulle hon sälja 
nere i byn. Springa ärenden skulle hon 
också göra åt folket. På kvällarna skulle 
hon ha handarbeten. Det gick bra för 
henne med arbetet, och hon förtjänade 
mycket pengar. Hon förtjänade trettio 
kronor. Det räckte till klänning, skor och 
strumpor. Mor och far fingo köpa henne 
en kappa.

Snart kom den dag, då Lisa skulle kon
firmeras. Mor och far skulle följa med till 
kyrkan. Lisa, mor och far satte på sig de 
bästa kläderna, och sedan åkte de efter 
häst till kyrkan. Då de kommo ned till 
kyrkan, var det många konfirmander där. 
Den dagen glömde Lisa aldrig.

Margareta Andersson, klass 6.

—̂-£—- em attsS

Rak- & Frisérsalong
telefon 369

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

För att ge orsabarn tillfälle till 
stärkande kolonivistelse med allt 
vad det innebär av regelbundna 
vanor, god kost, glalt kamratliv, 
sol och luft är det som BARNENS  
D A G  anordnas.

Med varje skärv ökas möjlig
heterna att uppehålla och vidga 
denna välsignelsebringande verk
samhet.

Var därför lojal mot dem, som 
med eftersättan Je av tid och be
kvämlighet satt sig i spetsen för 
detta arbete, och deltag i

'B a r n e n s  D a g  1 9 3 9

TECKNING av Erik Jemth, klass 4.

VÅR KÅTA.
I höstas tänkte vi bygga en kåta. Sedan 

byggde vi en uppe i Jämtens hage. Vi var 
fem stycken om den, det var Gilus Anders, 
Bengts Alfred, Erik Jämtén, Näs Bengt och 
jag. Men sedan slutade Gilus Anders, där
för att vi hade vitpeppar i sockret åt ho
nom, då han skulle dricka kaffe. Han grina 
opp sej och vi skrattade, så vi lågo efter 
golvet.

En dag rödmålade vi stugan, så nu är 
den fin som en riktig sommarstuga.

Erik Jemth, kl. 4.

GORILLAN FRÅN UNDERfORDEN.
Jag var ute och tog en kvällspromenad. 

Jag satt på en liten grön kulle, som var 
prydd med blommor, och jag såg på natu
rens härlighet. Där stodo granarna stilla, 
och inga fåglar hördes. Allt var tyst, som 
om det skulle varit dött. Sjön skymtade 
mellan granarna, solen gick ner tyst och 
stilla.

Plötsligt hördes ett dån, och kullen, som 
jag satt på, öppnades. Jag sprang upp och

Fryksåsgården
Hotell - Pensionat 

Restaurang.

Miniatyrgolfbana.

skrek, allt vad jag kunde. ”Tyst!” sade en 
dånande stämma, och när jag tittade till
baka, såg jag en gorilla. Jag ryste i hela 
kroppen, och jag tänkte springa, men då 
ropade samma dånande stämma. ”Stanna!” 
Och jag tordes ej annat än att stanna. Go
rillan närmade sig, och nu tog jag den i 
närmare beskådande. Den var luden och 
stygg. ”Vad heter du?” sade Gorillan. 
”Greta”, svarade jag. ”Och jag heter Go
rillan från underjorden, därför att jag bor 
under kullen där. Kom får du följa med 
dit!” Jag ville inte gärna följa med dit, 
men jag tyckte, det skulle vara roligt att 
se, hur Gorillan bodde. Och jag beslöt att 
följa med. Gorillan gick före, jag efter.

”Trulls rulls” , sade Gorillan. Och då 
öppnades kullen. Vi gingo ner över en 
trappa av jord och kommo till ett rum, 
som Gorillan kallade mellus, och som be
tydde farstu. Där var det en dörr, som 
ledde till ett annat rum, där Gorillan näs
tan jämt vistades. Vi gingo dit. Där var 
det ett bord, som stod i vänstra hörnet, 
och en stol. En eld var mitt på golvet, och 
i högra hörnet stod det en stor kista. Den 
var järnbeslagen och blåmålad. ”Där är 
den hemliga kistan, jag tänkte visa dig” , 
sade Gorillan. Den tog en stor nyckel Och 
vred upp låset, och det gnisslade, så att 
jag blev tvungen att hålla för öronen. När 
Gorillan öppnade locket till kistan, kunde 
jag inte tro mina ögon. Den var full med 
guld och silver. Gorillan sade, att den 
skulle skänka någon det där, och nu tänk
te den, att jag skulle få det. Jag blev så 
glad, att jag tog i Gorillan och dansade 
med den. Och så var sagan slut om Go
rillan från underjorden.

Anna-Greta Eriksson, kl. 5.

NÄR JAG FÖR FÖRSTA GÅNGEN 
KOKADE VÄLLING.

Jag tror jag var omkring 9 år, då jag 
första gången kokade välling. Mamma ha
de blivit sjuk, och jag skulle laga mat åt 
pappa. Mamma sade, att jag skulle koka 
välling. Först slog jag mjölk i kastrullen 
och satte den på spisen. När mjölken ko
kade, hade jag i mjöl, men jag vispade 
inte nog, utan det blev stora klimpar av 
mjölet. Sedan saltade jag vällingen. Då 
den var klar, dukade jag bordet. När detta 
var gjort, gick jag och lade mig. När pappa 
åt, sade han, att vällingen var god, för 
att det var mycket klimpar i den.

Anna Holting, klass 6.

Nya Skrädderiaftären
C a r l  H e l g e s s o n  

Telefon 274.

HERR- & DAMSKRÄDDERI

rekommenderas.
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ORSA SKOLTIDNING.

SE UPP!
I fjo l förekom vid Barnens dag, att 

försäljare från andra orter gjorde goda 
affärer, därför att festdeltagarna trod
de det var Barnens dag som fick re- 
veny av alla ballongförsäljares ocb 
käppköpmäns verksamhet. Så var dock 
tyvärr icke fallet. Och därför vill 
kommittén för årets barnens dags-fest- 
ligheter be sina gynnare att i första 
hand göra inköpen av dem, som är ute 
för att berika inte sina privata utan 
festens kassor. Det går nog att se, om 
det är en orsabo eller en äkta italie
nare, som bjuder ut kramset!

TYSTA FÖRBUNDET.
Tysta förbundet i staden Mittlenburg b e 

stod av fyra pojkar, som kallades Snabbe 
Jack, Rullmops, Gadden och Cicero. Det 
hade varit inbrott i stadens bank, och 
Tysta förbundet beslöt att infånga tjuven. 
Snabbe Jack var ledare och gav därför or
der om alle man till lägerplatsen.

Fredspipan gick runt, varpå Snabbe Jack 
talade: ”Tysta förbundet har fått en upp
gift att lösa. Alle man ut i staden! Hör 
efter vad folk säger, och speja på misstänk
ta personer!”

För Snabbe Jack gick det ingenting och 
inte för Gadden och Cicero heller. Men 
för Rullmops hade det gått bra. Han hade 
smugit sig efter en karl, som hade gått ut 
ur staden. Han hade gått till en koja 
utanför. Rullmops hade följt efter och sett, 
att mannen gått in i kojan men strax kom
mit ut igen. Rullmops stannade kvar, tills 
mannen försvunnit. Då gick han in i ko
jan och sökte igenom den. På ett ställe 
hade han hittat en plåtlåda, som han öpp
nade. Vad fick han se? Jo, nära femton 
tusen kronor låg där i lådan. Han lade 
tillbaka alltihop, som det låg förut. Sedan 
sprang han till lägret.

Nu var Tysta förbundet vid kojan. Plöts
ligt fingo de höra steg. Snabbe Jack och 
Rullmops skulle springa på tjuven fram
ifrån och Gadden och Cicero bakifrån. De 
sågo honom komma gående med en säck på 
ryggen. Då, en skarp vissling, och alla 
pojkarna rusade fram. Tjuven blev så 
överrumplad, så han kom sig inte för med 
att försvara sig. Inom kort var tjuven 
bunden till händer och fötter.

Snabbe Jack sprang, allt han förmådde 
till staden efter polis.

Fem minuter senare kom polisbilen med 
tjutande sirén bort till platsen, där tjuven 
låg. Den gången gjorde polisen ett gott 
kap, ty nu klarades många inbrott opp. 
Borgmästaren i staden hade utlovat fem 
tusen kronor åt den, som fångade tjuven. 
Tysta förbundet delade alltsammans lika.

M usik- & l is s io i is l io k lia iÉ li i
R E K O M M E N D E R A S .

Pojkarna blevo hyllade på alla möjliga 
sätt.

Pojkarna fingo 1.133 kronor var. Snabbe 
Jack tyckte, att nu kunde Tysta förbundet 
vila sig ett tag. Så blev det också.

Torsten Pettersson, kl. 5.

NÄR JAG VAR PÅ EPIDEMIEN.
Sensommaren 1932 var jag i Mora på 

Epidemien. Då var jag fyra år. Jag hade 
scharlakansfeber.

Pappa var borta och tröskade, och mam
ma, Erik och jag var hemma. Då fick 
mamma se, att jag hade röda prickar på 
kroppen. Pappa trodde, att det inte var 
farligt. Så ringde mamma till doktorn, och 
han kom. Doktorn sade, att jag skulle till 
Mora, det viskade han med mamma. Jag 
trodde, att jag skulle få åka till mormors, 
och jag hoppade in i ambulansen. Men 
hur han åkte, kom jag aldrig till mormors. 
Sen stannade han, och jag såg ett vitt stort 
hus framför mig. När pappa kom hem, sa
de mamma, att jag var i Mora. När jag 
hade varit där ett tag, kom pappa till mig. 
Då hade de, som var i Mora, klippt håret 
på mig. Då ställde alla barn, som var i 
salen sig i fönstret, och jag stod där och 
vinkade. Men pappa visste inte, att det 
var jag, till slut såg han, att det var jag. 
Han hade skickat en femkrona förut. Och 
nu hade han mycket gott. Sen for han 
hem. När jag hade varit där sex veckor, 
kom mamma till mig. Hon hade en påse 
karameller och en stor blunddocka. När 
hon for hem, såg hon att jag satte dockan 
för ögonen och började gråta, för att jag 
ville följa hem.

Om några dar fick pappa telefon från 
Möra, att jag skulle få komma hem. Då 
kom pappa och hämtade mig. Systern sa
de, att hon ville gråta, när jag for hem. 
Dä sade jag, att hon skulle gråta, så fick 
jag se. Vi sade adjö och gick till stationen. 
Där väntade vi ett tag. Men nu kom tå
get. Efter några dagar, när jag hade kom
mit hem, sade mamma, att vi skulle gå till 
boden och ringa till Mora, och fråga när vi 
fick dockan. Då fick jag också språka 
med systern. Det första jag frågade var, 
om hon hade gråtit något efter mig? Då 
sade hon, att hon hade gråtit så mycket,

M ,

«s a  c j o c l

d e n ,  ä p

L ä s k e d ryc ken
från

Mora Bryggeri A.-B.

TOMBOLAN
vid BARNENS DAG bjuder på rika 
vinstchanser: var sjätte lott vinner. De 
fem högsta vinsterna äro:

1. Sportstuga.

2. Handknuten ryamatta.

3. Cykel.

4. Gubbstol.

5. Matservis.
• 1 .........

och så skrattade hon. Sedan var det en i 
Mora som hette Sune, som kom med doc
kan till mig.

Anna Jämten, kl. 4.

/  STOCKHOLM.

En dag, när vi var i Stockholm, skulle 
pappa och jag fara till Radiumhemmet, 
därför att jag hade en vårta under vänstra 
foten. Vi skulle åka buss dit, men vi kom 
på fel linje, och därför fick vi gå en lång 
väg. När vi kom in på Radiumhemmet, 
gick vi till en lucka, där det satt en tant 
och skrev. Hon skrev upp våra namn. När 
detta var gjort, satte vi oss att vänta. När 
vi suttit en stund, fick vi komma in till 
en doktor, som skar med en kniv runt om
kring vårtan. Sedan lade en sjuksyster på 
ett plåster. Jag satte på mig skon, och så 
gick vi till ett annat rum. Där fick jag ta 
av mig skon igen. En syster tog av plåstret. 
Därefter lade doktorn på en liten fyrkantig 
radiumplatta och lindade om foten med 
bomull och gasbinda. Därefter gingo de ut 
därifrån. Jag fick låna några tidningar. 
Plötsligt hörde jag ett buller. Jag tittade 
ut genom fönstret och såg en hel hop med 
flygmaskiner. Jag räknade till aderton 
stycken.

När jag legat en bra stund, blev jag litet 
hungrig. Då ringde jag på en ringklocka. 
Om en stund kom det en tant in, och hon 
frågade, vad jag ville. Jag frågade, om jag 
kunde få två bananer. Hon gick ut men 
kom snart tillbaka. Bananerna kostade 35 
öre. Om en stund kom en annan sköterska 
in. Hon tog av radiumplattan, och jag fick 
sätta på mig skon och gå. Jag frågade en 
tant, om hon ville ringa efter en bil åt mig. 
Jag fick vänta 5 minuter eller mindre. Då 
kom det en bil, chauffören frågade, vart jag 
skulle åka. Jag svarade då: ”Hotell Savoy 
på Bryggargatan” . Snart voro vi där. Det 
kostade 1 kr. GO öre, alltså gav jag 20 öre 
i dricks.

Karl-Ingvar Wennberg, klass 6.

Affärstryck
Reklamtryck

i modernt 
utförandelllustrationstryck

BECKM ANS TRYCKERI
ORSA. — Telefon 247.
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ORSA SKOLTIDNING

'FLORADO’*
är en annan lockelse för den spellystne. 
Det är billigare än tombolan, men har 
ändå goda vinster. I)e fem högsta vin
sterna äro:

1. Kanot, kanadensare.

2. Tält.

3. Campingmöbel.

4. Pick-nick-koffert.

5. Kamera.

ULFS ÄVENTYR.
En liten gosse vandrade genom skogen. 

Han gick med raska steg, och på ryggen 
hade han ryggsäck. Gossen var lång och 
kraftig, och hade ljust hår, bruna ögon och 
en trasig golfkostym på sig. Han hette 
Ulf. Han skulle nu gå ett ärende åt mor. 
Modern och Ulf bodde sommartid i en fä
bod, där Ulfs mormor hade kreaturen. 
Han hade givit sig iväg tidigt på morgo
nen, och han hade beräknat att komma hem 
till kvällen. Det var sina två mil ner till 
handelsboden, men Ulf tyckte, att det ej 
var någon väg. Väl nerkommen till han
delsboden, uträttade han där sir.a ärenden.

Så började hemresan. När Ulf hade gått 
omkring en mil, kom han till ett härligt 
blåbärsställe. Eftersom solen sken, och det 
var mycket varmt, tänkte han, att det skul
le vara bra skönt att få vila. Han tog av 
sig ryggsäcken och satte sig att äta. Snart 
var blåbären slut, och han vandrade längre 
och längre in i skogen för att hitta mera. 
Men när han skulle gå tillbaka, visste han 
ej, från vilket håll han kommit. Han gick 
och gick, och till slut kom han fram till en 
tjärn. Solen stod i väster, och aftonen 
nalkades. Taltrasten satt i en topp och 
sjöng. Ulf kände sig vemodig, och det 
som grämde mest, det var ,att han lämnat 
ifrån sig ryggsäcken. Han såg ingen annan 
utväg, än att lägga sig och sova. Men rätt 
vad det var, väcktes han av en skälla, som 
pinglade. Han spratt till, och när han tit
tade opp, så stod mormor där med korna. 
Det första Ulf sade, var att han tappat 
ryggsäcken, men mormor hon sa, att den 
hade en skogsarbetare hittat. När de kom 
hem, vart Ulfs mor så glad, att hon grät.

Einar Tysklind, klass 6.

PERS ÄVENTYR I STORSKOGEN,
Per var ute och åkte skidor i storskogen 

ungefär en halv mil från torpet. Nu åkte 
han utför storslänten. ”Huj, vad det går!” 
skrek Per. Mer hann Per just inte säga, 
ty han tyckte, att backen tog slut, den

D AM REGN KAPPA
Amerikansk modell av varmvulkaniserat 
gummi, extra lätt.

Kr. 9.50

annars så långa storslänten. Men Per åkte 
ändå. Han tänkte svänga, när han kom 
ner, men det hann han aldrig, ty när han 
kom ner till änden av backen, hade han 
så stor fart, att han körde rakt ut i en 
avgrund, tyckte han. Så var det emeller
tid inte, utan det var en stor lucka, som 
trollen i storberget satt upp för att fånga 
en vit pojke till brudgum åt trollkungens 
dotter.

Per tyckte, att han åkte i evighet, men 
till slut hamnade han på en mjuk bädd. Det 
var nämligen den tjocka drottningen. Hon 
skrek och slog, så hela storberget skakade, 
men till slut gick Per utav bädden, och 
då slutade hon att skrika. Per satt och 
funderade, vad detta kunde betyda. Med 
ens blev dtt alldeles tyst och ljust där
inne, och Per såg vad det var för folk, och 
då blev han inte litet förskräckt. Först bör
jade han att gråta, men då sade kungen: 
”Om du inte slutar att gråta, skall jag 
koka dig till middagen” . Det sade han ba
ra för att skrämma Per, trollen hade näm
ligen menat, att Per skulle bli brudgum. 
Det skola vi nog bli två om, tänkte Per.

Per fick sitta i ett mörkt rum hela tiden, 
tills bröllopet skulle stå. Han blev mycket 
mager, ty han fick stekta ormar och gro
dor, som han ju inte ville ha. Dagen, då 
bröllopet skulle stå, släpptes han ut. När 
brudparet skulle gå genom en dörr, tog 
Per och smällde igen dörren, så att av bru
den blev det bar mos. Sedan tog Per ett 
par sjumilastövlar för kungen och klev upp 
genom hålet, och sedan gick det fort till 
torpet.

Bengt Persson, klass 5.

ETT ÄVENTYR.
En dag var jag nere vid sjön för att se 

på en flygmaskin, som var där. Karlen, 
som ägde den, var inte där, så att jag fick 
en oemotståndlig lust att sätta på mig flyg
kläderna. Jag satte på mig dem och gick 
in i flygmaskinen. Sen var jag där och 
fingrade på allt, som fanns, och till sist 
började flygmaskinen gå. Jag hittade en 
beskrivning, där det stod, hur man skulle 
sköta den, så det var nog inte så stor fara 
med den saken. När jag hade flugit i tre 
timmar, började bensinen tryta. Jag satte 
då på mig en fallskärm och hoppade ut. 
Det blåste starkt, och jag drev flera mil, 
men till sist landade jag och tog mark. 
Det hade nu börjat bli mörkt, och jag bör
jade bli hungrig, men från maskinen hade 
jag tagit med mig en korg vinerbröd, som 
jag åt.

//
Vädjar tombolan till hemmasittaren 

— gubbstol och ryamatta ingår ju i de 
högsta vinsterna —  så vänder sig tyd
ligen »Florado» till friluftaren; både 
kanot, tält, campingmöbel oeh pick- 
nick-koffert är bland de höga vinsterna 
där.

//
Jag började gå litet i skogen, och till sist 

kom jag fram till en koja, som var be
bodd. Jag smög mig fram till fönstret och 
fick då se två svartmuskiga karlar sitta 
framför ett bord och spela kort. I fönstret 
låg två revolvrar, och på väggen hängde 
två gevär. Jag smög mig bort och gömde 
korgen, men jag tänkte, att jag skulle gå 
tillbaka och spionera på dem sedan. Det 
gjorde jag också, men när jag skulle gå 
tillbaka, knäcktes en käpp under min fot. 
Jag hoppade till och sprang, medan två ku
lor visslade över mitt huvud. Jag sprang 
så fort benen kunde bära mig, och de två 
rövarna voro snart långt efter. Då satte 
jag mig ned och pustade ut. Den natten 
låg jag under en gran och sov.

Nästa dag voro inte karlarna 1 stugan. 
Då gick jag in, och där hittade jag en låda, 
som var alldeles full med pengar. Den tog 
jag och gömde under en klippa invid. Men 
på kvällen kommo karlarna tillbaka. Nu 
hade de med sig tre fångar, som de skulle 
begära lösesummor för. Men de blevo all
deles vilda, när de fingo se, att jag tagit 
pengarna. När de kom ut, ställde jag mig 
framför trappan och satte krokben för dem, 
så att de ramlade, och sedan band jag dem 
med en repstump. Sedan gick jag in till 
fångarna. De hittade vägen till bygden, 
och inom kort voro vi i bebodda trakter.

Nu fick jag 5,000 kr. som belöning, för 
att jag tillfångatagit bovarna, och i lådan 
var det något över 10,000. Bovarna blevo 
snart hämtade, och de fingo nog sitt väl
förtjänta straff. Sedan åkte jag tåg hem. 
När flygmaskinen landade, hade den inte 
tagit någon nämnvärd skada, så den slapp 
jag ersätta. Jag kom undan med bara 
några böter.

Hans Svan, klass 4.

Högsta kvalité ger bästa valuta!
KÖP

BRÄND KALK
OCH

KALKSTENSM JÖL
FRÅN

U .  S k a l l i g b p s  Kalkbrnk
Tel. 21 Mäss oacken Tel. 2 1
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a c h  ( i l l LCĵ Cc

äro

Wiktor Blombergs
o t  a,(j~ febL ccricL nln .C f.cii!

Hushållskaffe i lös vikt å 2.10 kg. 

K a l a s k a f f e  i lös vikt å 2.90 kg. 

94 :ans Lyxkaffe i paket å 3.10 kg.

Den elektriska kokningen 
är alltid den billigaste

Vi installera och försälja elektr. 
kokspisar, bakugnar, kokplattor 

och övriga elektr. apparater för 
hushållet.

S I L j ANS BYGDENS
KRAFTAKTIEBOLAG

M o r a .

Tel. 390 - 391 - 330.

För syltning och 
konservering

Syltkiftlar, konserveringsglas, 
alla storlekar; inkoknings- 
apparater, saftsilar, gummi- 
ringar, kork, buteljlack, per
gament och mirrophan-papper 
köpes billigast i

Orsa Bosättningsaffär
Telefon 423.

L A S T B I L A R
Godstransporter med lastbilar utföres 
säkrast och billigast vid hänvändelse till 

lastbilägarnas gemensamma bestäil™ 
ningskontor.

O  rsa ordercentral
TELEFON 338.

S N I C K E R I E R
såsom dörrar, fönster, trappor, 
butiksinredningar, möbler m. m. 
till mycket fördelaktiga priser. 
Ett stilfullt och välgjort arbete 
garanteras!

Kallholsfors Snickerifabrik
Bröderna Berglund.

Tel. 37. Mässbacken. Tel. 37.

JÄSPUS, N1CKUS OCH 
JON-BLUND.

Det var en gång en prinsessa, som hade 
blivit tagen av en jätte. Alla prinsar för
sökte befria henne, men de blev tillbaka- 
körda av jätten.

Då fanns i ett land en prins, som hade 
tre tjänare, som hette Jäspus, Nickus och 
Jon-Blund. Han ville gärna försöka sin 
lycka och drog därför med sina tjänare 
bort till jätten. Vördig och stor kom jät
ten ut och frågade vad de vilie? Jäspus 
sprang då fram med sitt paraply, jätten 
gäspade då. Nickus stod bakom och stötte 
till jätten i huvudet, så att han nickade. I 
detsamma kom Jon-Blund med sitt dröm
paraply och satte över jätten, och då som
nade han och blev en sten. Prinsen be
friade sedan prinsessan och förde henne 
hem till hennes far. Prinsen fick sedan 
prinsessan till drottning och därtill halva 
konungariket. När kungen dog, fick han 
den andra halvan också.

Gulli Spännar, klass 4.

VATTENDROPPENS SAGA.
”Hu, så hemskt! Var är jag? Det är så 

hemskt kallt. Kom, mina kära molekyler, 
annars fryser jag ihjäl. Men vem är det, 
som värmer mig? Jag fryser inte alls nu. 
O, det är ju solen, som värmer oss. Väl
kommen, snälla sol! När blir det vår,, så 
att jag och mina kära molekyler få flyga 
opp i himmelen och vila oss? Men se så 
hemskt! Det är ju alldeles mörkt, å, vad 
kallt det är. Tänk, att solen skulle för
svinna så fort, att hon inte ens hann sva
ra, när det skulle bli vår.”

”Å, vad fint väder det är, solen är ju 
uppe hela dagen nu. Hur kan det komma 
sig?” ”Det är ju vår” , svarade moleky
lerna. ”Javisst ja, det är ju vår nu, inte 
kem jag ihåg det. Eftersom det är vår, 
så ska vi väl försöka att komma upp i 
himmelen. Sen, när vi ha kommit opp i 
himmelen, ska vi gå till solen och tacka 
henne, för att hon har lyst över oss och 
spritt glädje över jorden.”

Men så en vacker dag kallade regnkung
en på Vattendroppen och sade, att de 
skulle flyga ner till jorden, och det skulle 
de redan nästa morgon. Regnkungens tjä
nare kommo tidigt nästa morgon och väck
te Vattendroppen och molekylerna. Innan 
de skulle flyga ner till jorden, skulle dc

BEGÄR ALLTID

O rsa-b rö d
brödet med den verkliga råg
smaken.

E. l i n s  Skrien
REKOMMENDERAS.

Låt reparera Skodonen

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

Efter sommarens 
S O L  och BAD

fordrar Edert hår noggrann 
vård. Vänd Eder därför 
med fullt förtroende till

G Ö T A  LILJAS DAM FRISERIN G
O R S A .-------------- Tel. 306.

Björkparkett
är nutidens och framtidens golv
beläggning. Utsökt vacker och 
hållbar! Gör ett försök och 
övertyga Eder själv! Bästa mate
rial och förstklassigt utförande 
hos »

And. Bor bon
Box 413. O R S A .  Tel. 336.

Orsa Yllefabrik, tel. 150.
Tillverkar svenskullsgarner (hemslöjds- 
garn, vävgarn och stickgarn s. k. Orsa- 
garn.) Gammal täckvadd omkardas och 
ny tillverkas av stickylle samt vadd till 

madrasser.
Välgjort arbete. Snabb expedition.

Elektriska
spisar, plattor, bakugnar, 
varmvattenberedare.

Radio, Armatur, Kylskåp.

Mora-Orsa Elektriska AB.

Ät mera Fisk

Den färsk och billig är i

Orsa Fisk- & Viltaffär
Telefon 180.

varför fortsätta tvätta för 
hand, då maskiner numera 
kan utföra arbetet på 
förstklassigt sätt. Låt oss 
demonstrera en m o d e r n  
TVÄTTMASKIN för Eder.

Birger O lssons
järnhandel

Orsa M otor- & l e k -  Verkstad
BILREPARATIONER - BILTILLBEHÖR 

RESERVDELAR.
Telefon 28.
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ORSA SKOLTIDNING

Blusskyddare,
alla färger 2:95.

Herrpyjamas, trikolin .................... 7:95
Hermattskjortor, trikolin, ............. 5:50
HERRSKJORTOR, fast krage........  2:95
GOSSKJORTOR, trikå med drag

kedja ..................................  2 :— 2:25
KNÄBYXOR, bra kval.........  .......  2:05
SPORTBYXOR, grå och bruna 10:— 9: — 
GOLFBYXOR för pojkar nyinkomna.
DAMKLÄDNINGAR, .. 3:65, 2:95, 2:65
Flickklädningar .................... 2: 65, 2: 45
NATTLINNEN, flera slag. 
DAMSTRUMPOR, silke-linne . . . .  1:65
KNÄSTRUMPOR, alla storlekar. 
BAMBYXOR, sommarkval. —: 70, —: 80, 

—: 90, 1: —.
BAMGARNITYR, byxa och linne 1:95
DAMVANTAR .....................  1:25, —: 95
BASKERMÖSSOR, alla färger, . . .  —: 95
CALOTTER .........................  —: 75, —: 50
DAMSCARVS, alla slag .........  fr. —: 65
B L Å B Y X O R ,  BLÅBLUSAR, ÖVER- 

DRAGSBYXOR, HÄN GSELB YXOR 
m. m. billigt pris.

VAXDUK .........................  pr met. 1:75
RULLGARDINER .............. pr st. 1:75
KNÄMATTOR med kant ............. 1:35
DÖRRMATTOR ................  —: 95, —: 75
R1SHALMSKVASTAR ..................  —: 50
GOLVMOPPAR av gam ............. 1:40
LEKSAKER av alla slag.

Platsens lägsta priser!

CENTRALBODEN,
(B a s a r  & K o r t v a ru a f fä r )

Tel. 298. ORSA. Tel. 298.

Blom m or,
bär, tomater och alla slags färska grön

saker av egna odlingar bäst och 
billigast hos

E. Wikner
Tel. 305. ORSA. Tel. 305.

Försäljningslokal .intill Åbergs.

Alltid Gott landssmör!
Välsorterat specerilager.

Sam. Hagen
TRUNNA, ORSA. - Telefon 10.

Undvik bötestian!
Köp Eder CYKELLYKTA 
hos undertecknad.

Försäljare av BOSCH och ASEA 
Glödlampor, - Batterier.

Hatald Erikssons Rep.-verkstad
Telefon 156.

G. E. E R I K S S O N ,
Rörledningsfirma

Telefon 304
Värme, vatten och avlopp. 

Reparationer och nyanläggningar.

SKU NI BIDDJA?
Wend ikur do börta BORBÖN 
ån djer bö kwöstnådsfärslaji, 
ritur, biddjur ö reparerur ö 
djer öllt sö fint Ni nössundur 
wili a !

Telefon 336, Orsa.

flyga till solen och säga farväl. Solen blev 
inte så värst glad, när de skulle fara, men 
hon lovade, att han skulle hjälpa Vatten
droppen.

Ett tu tre flögo de ner till jorden, och de 
voro mycket förskräckta, ifall de skulle slå 
sig. Men innan de visste ordet av, föllo 
de ned på en liten blå blomma och slogo 
sig inte alls. De visste inte först, vad 
blomman hette, men sedan visste de, att 
hon hette Blåsippa, vårens vackraste blom
ma. Hon liknade mest en prinsessa med 
blå klänning. Blåsippan vart så glad över 
att Vattendroppen hade kommit till hen
ne, och hela skogen lyste upp. Den ena 
vattendroppen efter den andra trillade ned, 
och skogen lyste så grön, Blåsippan bör
jade fråga Vattendroppen, hur hon hade 
haft det uppe i himmelen, och Vattendrop
pen berättade, att hon hade flugit upp till 
himmelen förra våren, och hon sade, att 
hon tyckte, att det här året hade gått så 
fort. Vattendroppen ville, att Blåsippan 
skulle berätta, hur hon hade det. Hon sa
de, att det bara fanns en blåsippa till i 
skogen. Och att vitsipporna kommo nog 
snart fram.

Vattendroppen trillade snart ner i jor
den, men där var det så mörkt, att Vat
tendroppen inte trivdes. Men för varje dag 
trillade Vattendroppen en bit, och så till 
slut hamnade hon ner i en bäck. På si
dorna om bäcken växte det Tussilago. 
Vattendroppen flöt för varje dag, och till 
slut kom hon till en myr. Hon låg där och 
tittade på djuren, som gingo där. En dag, 
medan hon låg där, fick hon uppleva ett 
äventyr. Hon fick se några väldigt stora 
djur, de voro gråa till färgen och hade sto
ra horn. Det var älgar. De gingo lugnt 
där och betade. Men så hörde de, att det 
knastrade till alldeles intill dem. Då de 
tittade efter, var det en ensam älg, som 
kom gående. Det var en älgtjur. Då tog 
älgtjuren, som var med de andra älgarna 
och! gick emot honom. De voro starka 
båda två. Så blev det slagsmål på liv och 
död. Till slut stångade den ena älgtjureA 
ner den andra, så han dog. Sedan lunka
de de andra in i skogen.

Vattendroppen hade blivit så rädd, att 
de skulle trampa ihjäl henne, att hon ha
de flyttat sig in i buskarna. Hon låg oeh 
tänkte, hur hon skulle få tag i sina andra 
kamrater, för där på myren vågade hon 
inte stanna kvar längre, ifall älgarna kom-

BILRINGAR
såväl nya som begagnade i lager. 
Vulkanisering och regummering.

Orsa Ringcentral
-----------  Telefon 299. ------------

__ _________L Å G A  P R I S E R .

Brandts Vilohem och Pensionat
Rikstelefon 173.

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elek.tr. karbad och elektriska ljusbad, 
inpackningar, saltingnidningar, massage, 

m. m. -  Kvartslampa finnes. 
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata priser.

Badhuset i Holen
öppnas för säsongen den 19 augusti.

Öppet kl. 3—8 e. m.

Jordgubbar, Hallon 
och färska grönsaker

är bra och nyttig mat för barn i . 
alla åldrar. Dagligen färska från 
egna odlingar hos

O. LINDQVIST EFTR.
Telefoner: 92 — 120.

'----- S tea n cL s {J^ei-iiS L a n a t

Tel. Skattungbyn 51 

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

CJtm <SG.i3Cj.*sfi4.LL yi e f  m  a  ne. n  in  in  cj

utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49.

J. L. Bomans Plåtslageri
Telefon 195

Utför allt plåtarbete inom byggnads- 
bränschen. Reelt arbete!

Vill ni ha en fin
a r b e t s v a g n ?

köp då en med gummihjul.

C. F. Cadss )T'S Akdo s'abrik
O R S A .

Vatten-, avlopps- oeh värmeledningar
utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94.

V i d  b e h o v  av B U S S
för längre och kortare sällskapsresor. 

Ring Våmfaus 29. H. Nyström.

Ritningar, arbetsbeskriv
ningar

och cvriga till branschen hörande 
ärenden utföres.

Tel. 146. E. W. BACKLUND. Tel. 146.

Holger Hanssons Kiosk
Öppen alla dagar 9 fm.—10 em.

Tidningar, Tobak, Frukt, Choklad, 
Vykort, Film m. m.

GLACE. GLACE.

Kvällstidningar fr. 8.40 em.

T u r i s t h e m m e t
REKOMMENDERAS.

Telefon 241.
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ORSA SKOLTIDNING.

Stenbergs
K ^U -J-aecfeL iseu lncf.

TRUNNA - ORSA.

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening.

Firma J. M. And ersson
SLÄTTBERG. - Telefon Orsa 344 
R E K O M M E N D E R A S .
Specerier, matvaror, manufaktur 

och garner.

Lydia Bäcklunds 
Diversehandel

S T A C K M O R  A .
Telefon Orsa 277 b. 
REKOMMENDERAS.

Semesterhemmet Talö
telefon Orsa 117

rekommenderas för sin vackra utsikt. 
Cioitt kaffe, gott bord, billiga priser

A L L T
till yrket hörande målnings- 
arbete utföres av
ALBIN ÅSLUND

Telefon 367.

Basturökt rullskinka 
och sidfläsk

» t *

CLAS ]. HELGESSONS
Herr- & D ams krädd eri

FÖRSTKLASSIGT ARBETE.

Sitter el. ligger Ni bekvämt?
Låt annars undertecknad se över Edra 
stoppade möbler. Tapetseringar och 
renoveringar utföres av yrkesskicklig 

fackman.
Billiga priser. - Rådfrågning gratis.
E. A. Wikb/ad, Tapetserarverkstad

Telefon Orsa 408.

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Plywood och Wallboard.

Enå Snickerifabrik
Telefon 78

B F S Ö K
Brandts
servering

vid O/sasjöns strandbad!

C. fi. Nyström s Bageri o. Kafé
R E K O M M E N D E R A S .

mo igen. Alla djur där i skogen talade om, 
att det hade kommit en liten Vattendroppe 
dit, och att hon låg på myren. De samlade 
ihop alla djur i skogen och frågade dem, 
om de inte skulle gå och leta tag på hen
ne. Och det tyckte alla djuren i skogen. 
På kvällen lunkade alla djuren ut till my
ren. Där gingo de och letade, men de 
kunde inte få tag i Vattendroppen. Vat
tendroppen hade för några timmar sedan 
flutit ut i bäcken, för att hon skulle få 
tag i de andra Vattendropparna, och så 
vågade hon inte stanna kvar på myren, 
för att hon var så rädd för djuren. På 
myren gingo djuren och letade efter Vat
tendroppen, för de trodde säkert, att hon 
fanns där. Men så, när de sågo, att Vat
tendroppen inte fanns där, gingo de in i 
skogen, men de voro så ledsna över att de 
inte fått tag i Vattendroppen.

Vattendroppen flöt och kom slutligen till 
en plaskdamm, som fanns inne i en träd
gård, och runt omkring plaskdammen fanns 
det fina rosor. Det var så torrt väder, att 
rosorna voro alldeles vissna. Då rosorna 
fingo se, att en Vattendroppe flöt nere i 
vattnet, blevo de så glada och bådo, att 
Vattendropepn skulle flyga ner till deras 
rötter, för de voro så torra. Men det ville 
inte Vattendroppen, utan hon ville ner till 
botten på plaskdammen och titta. Så flöt 
hon ner till botten. Och där såg hon något, 
som blänkte så hemskt. Då hon tittade 
efter, så var det en slant, men hon visste 
ju inte, om hon skulle ta opp den eller 
inte. När hon tittade på slanten, fick hon 
se något annat. Det var en liten segel
båt, som hette Svalan, och den var röd till 
färgen. Den såg precis ut som en riktig 
segelbåt. Hon tänkte, att hon skulle gå 
till båten och titta, men just som hon skul
le kliva in i båten, fick hon se något 
hemskt, det var alldeles som en svart stång. 
Men det var ett gap på den där stången 
också. Och så fick Vattendroppen se, att 
det inte var någon stång, utan det var en 
sjöorm. Sedan kom sjöormen och åt upp 
Vattendroppen, och dess vidare öden för- 
täljes inte i denna historia.

Anna-Maria Wesström, klass 4.

FR ELIN S KONDITORI
TELEFON 27.

Gott Kaffe! Läckra Bakverk! Utsökt fin 
konfekt av egen tillverkning!

Medlem av Sveriges Konditoriförening 
och Tårtförmedlingen.

CYKLAR och  LÄTTVIKTARE
R e p a r a t i o n s v e r k s t a d .

ORSA CYKEL- & SPORTAFFÄR
Repr. för Monark. Tel. 281.

GYNNA ANNONSÖRERNA!

Konservglas 
Bygelburkar 
Höganäs krukor 
Syltkittlar

Herbert B roberg, Skaltungbyn
E R I K  L U N D I N S
MOTOR- o. REPARATIONSVERKSTAD 

Tel. 302. O R S A .  Tel. 302.
Alla slags reparationer och mekaniska 

arbeten utföras.
Siiecialité: SVETSNING. En av oss svet

sad sak blir jämngod med en ny.

Sy handarbeten!
MATELASE, RYA, korsstyngsbroderier,
samt många andra lätta trevliga arbeten 

finnas i stor sortering.

Hanna Månsson & C:o
-----------------  T e l e f o n  4 . ------------------

HUGOS Konditori
R E K O M M E N D E R A S .  
-------------- Telefon 3 1 8 .-----------------

Erik Wesström
Utför

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

Reel behandling!
Billigaste priser!

R ik  s t e l e f o n  119

Renovera Eder CYKEL
h o s

E. HELLSTRÖM|S REP.-verkstad.
Däck, Lyktor samt övriga delar i lager. 

Telefon 217.

ALB. P E T T E R S S O N S
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 .

Måleriarbeten
Rums- och möbelmålning. 
Dalamålning i antik stil. 

Omsorgsfullt utförande. -  Billiga priser!

O rsa Lackeringsverkstad
Näs Per A n d e r s s o n .  

Telefoner: Verkstaden 265; Bostaden 67.

Wohlmers Mjölkaff är
Telefon 83

Mjölk - Grädde - Orsa-tunnbröd.

T M  Pensionat o. Vilohem
ÖPPET ÅRET OM.

Alla nutida bekvämligheter. 
Telefon Orsa 19.

18



ORSA SKOLTIDNING

L äskedrycker o. Wichyvatten
från

STORÅBRO BRYGGERI
rekommenderas.

Mässbackens
badhus

fr. o. m. 27 aug. öppet 
LÖRDAGAR kl. 14—16 Damer.

kl. 17—20 Herrar.

A N N A  ANDERSSONS
Kafé & Matsalar

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

Tobaks- o. Pappersvaror
i parti och minut.

Matvaror
Specerier
Manufaktur

Per Wilcners Diversehandel, Holen
Etablerad 1880.

E r i k  N y l é n
Målare

RUMS-, MÖBEL-, SKYLT- 
och DEKORATIONSMÅLNING
Slättberg. ORSA. Tel. 291

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

REKOMMENDERA S.

Glas, porslin, specerier och manufaktur.

MÅLARMÄSTAREN

B. KARLSSON
BYGGNADSMÅLNING, 
MÖBEL MÅLNING, 
TAPETSERING m. m.

R I N G  
Tel. 108.

Hellséns special
Kaffet, som är känt för sin höga 

kvalité och goda arom.

Hellséns, O  rsa
Telefon 106.

GYNNA ANNONSÖRERNA!

FoIkets Park, Sker
U t m ä r k t a  artister.
Förstklassig dansmusik.

Från den nyuppförda serveringstakterassen har man orsabygdens vackraste utsikt. 
Övertyga Eder genom ett besök. Serveringen är öppen alla dagar under som

marsäsongen mellan kl. 4—10 e. m.

När Ni ser en KO STYM  eller ett Ö V E R P L A G G
så som Berglinds Herrekipering presenterar dem, då måste Ni skänka dem Er 

beundran. Berglinds har alltid det som passar för varje tillfälle.
Ett gott råd: Ekipera hos

B E R G L I N D S
—  Alltid först med nyheter! —

Enklare och finare middagar, supéer 
samt kaffe för större och mindre 
sällskap.
Beställningar mottagas tacksamt 
Telefon Holen 1.

Lindängets Pensionat

OBS.! Ny regim.

Rösta på bästa karnevalsvagnen 
före kl. 18 söndagen den 13 aug.

v-— vän-cL clen.n.& b,u-yiaucj,.
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Vilken ar den
vagnen p

i Ka rn eva Is tåget ■

BARNSANGARTIMGST
I MORA.

Yår fotograf gjorde också barnsångartinget annandag pingst den äran och 
presenterar här några glimtar från högtiden. Foto: Axel Rosén.

Barnens dagsfestligheterna på sön
dagen den 13 aug. inledas med ett kar
nevalståg genom samhället. I fjol illu
strerade »tåget» ett gammalt orsabröl- 
lop. Men i år blir det ett mera aktu
ellt följe, som drager genom kyrkbyn.’ 
Kommittén för denna detalj i Barnens 
dag har varit så illmarig, att den för
delat arbetet med att ställa i ordning 
festtåget på flera händer. ' Och givetvis 
blir idet då én tävlan i att göra den 
flottaste, bästa och aktuellaste vagnen.

Orsa skoltidning utlyser härmed en 
pristävling i anslutning till Barnens 
dags festtåg. Det gäller för deltagarna 
i tävlingen, d. v. s. åskådarna av fest
tåget* att genom omröstning välja ut 
den bästa vagnen. Därvid bör natur
ligtvis hänsyn tagas både till idén, som 
ligger till grund för utsmyckningen, 
och utförandet av denna.

För att. underlätta omröstningen har 
alla vagnar i festtåget försetts med 
nummer och härnedan finnes en ku
pong för anteckning av din mening. 
Omejdelbart efter festtågets slut har du 
alltså endast att på nedanstående ku
pong anteckna vilket vagnnummer, 
som var bäst, och sedan lägga denna 
kupong hopviken en gång i en brevlåda 
vid festplatsen på Ångbåtsudden. Brev
lådan är märkt Orsa Skoltidnings 
pristävling. Denna brevlåda tömmes 
söndagen den 13 aug. kl. 19, varefter 
prisnämnden sammanträder omedel
bart Den, som iordningställt den vagn, 
vilken får de flesta rösterna, erhåller 
som pris ett presentkort å 10 kr. skänkt 
av Barnens dag. Den först öpp
nade rösten på denrfa vagn erhåller 
också pris, nämligen ett presentkort å 
10 kr., skänkt av Hedins färghandel. 
För att kunna tagas med i omröstning
en fordras att den röstande tydligt an
ger namn och adress enligt kupongen. 
Resultatet tillkännages på festplatsen 
så snart som möjligt på söndagskvällen.

Kyrkoherde Hillerström och musik
direktör Svennung i barnvimlet 

utanför kyrkan.

Inmarschen i kyrkan.

Birger Lundholm - Orsa
Tel. 30. - Westholms (Käcks f. d.) gård

Auktioner - Boutredningar- Inkasse
ringar - Fastighetsförinedling, m. m.

Auktionsgods mottages för blivande 
auktioner.

Tre goda vänner.

Leksandskullor.

Pris 50 öre. A.-B. DALA-TIDNINGENS TR.. FALUN.
551 39

Upplaga 1,800 ex.


