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De gamla berätta.

ORSA SKOLTIDNING_____________________

Gammelmor i Lövgården.

Jag går stigen över åkrarna på Rämyran 
borta i Lisselhed en söndagsafton. Vårsolen 
skinet över fält och skogsdungar omkring 
Löv-gården, som lyser röd och hemtrevlig 
där nere vid Orsasjön. På gårdsplanen möter 
jag farmor i gården och minsta lilltösen. Jag 
hör mig för, om jag kan få en pratstund 
med farmors mor, gammelmormor, som hon 
kallas av gårdens folk. — Jo, då, stig på in 
bara!

Där inne i det helgdagsfina köket kommer 
gammelmor själv emot oss i dörren. Hon 
är klädd i orsadräkt, ljus huvudduk och vit
band i håret. Och hon har den ålderns na
turliga värdighet, som gamla orsabor för det 
mesta har.

Vi sätter oss och pratar. Jag frågar hur 
det står till med hälsan.

”Inte ska jag klaga, men värken sätter åt 
mej, förstås, d i jag sitter och stickar om 
dagarna.”

”Ja, när man varit med så många år, är 
det ju inte underligt, om kroppen blir lite 
motspänstig och sätter sej på tvären. Löv
mor är ju lika gammal som kungen, eller 
hur?”

”Jo, jag är född den 5 juni på 58, så jag 
är elva dar äldre än kungen. Tänk, att han 
är oppe och regerar igen! Det var allt bra. 
— Ja, man blir gammal, och ändå går livet 
så fort. Det var inte länge sen man sprang 
omkring och var lillkulla.”

”Löv-mor minns väl en del från barn
domens dar. Hur var det att gå i skolan på 
den tiden?”

”Först gick vi flera år i småskolan. Den 
var i Holen, där skolköket är nu. Vi var 
många barn, bortåt 100, tror jag. Ända opp- 
ifrån Sundbäck kom barn till den skolan.”

”Vad hette läraren?”
”Han hette Kråk Olof Olsson. Och han 

bodde i en liten stuga längst bort i Vångs- 
gärde. Vi var grannar, för där var mitt för
äldrahem också. Jag minns en morgon för
sta året jag gick i skolan. Det hade varit 
yrväder på natten, så snön gick järns med 
gärdsgårdarna. Landsvägen var smal. Den 
blev nästan som ett dike mellan gärdsgår
darna och drev igen, när det var yrväder. 
Skollärarn kom. 'Hur ska vi nu fara med 
dej, Anna?’ sa han. 'Det blir ingen annan 
råd än jag får bära dej.’ — Se, kullor hade 
bara lågskor på den tiden, låga näverskor. 
Och så bar han mej hela vägen till skolan.

Han lagade för resten näverskorna åt mej 
också. För mor var änka med fem barn. Så 
nog var han snäll, Kråk-Lov.”

”Men i skolan använde han väl karbasen 
ändå?”

”Det var inte ofta. Men jag minns en gång, 
då det hände, att en pojke fick stryk. Han 
var och högg ner en tall till skidvirke. Det 
skulle vara sånt som de kallar tjur till ski
dor.”

”Var han på olovlig mark då?”
”Nej för allan del! Skogen var oskiftad. 

Där tog var man det han behövde. Men det 
var söndag, och skollärarn kom på pojken 
just som han stod och högg. Det var ju 
sabbatsbrott. På måndagen fick pojken 
själv skära björkriset. Och stryk fick han. 
Och vi grät allihop.”

”Lever han än den där pojken?”
Här ser Löv-mor betänksam ut. ”Nej, jag 

tror jag ska int’ säga nå’ om en.”
Jag tänker för mej själv, att det kan man 

väl kalla gammal och fin kamratlighet. Och 
jag fortsätter att fråga: ”Det var väl bra
trångt i skolsalen med så många barn?”

”Ja, det var det allt. Vi satt på långbän
kar runt väggarna, och nummer hade vi var 
och en. Till ryggstöd hade vi kanten på 
skrivbänken, där griffeltavlorna låg. Och 
när vi skulle skriva, vände vi oss mot väg
gen och stack in fotterna under skrivbänken. 
Men vi var så många, att läraren var tvung
en att sätta bänkar mitt på golvet också.

”Var gick ni i folkskolan sedan?”
”Det var nere i Kyrkbyn. Men där gick vi 

bara något år, och jag fick bo hos en släkting 
den tiden. Grape var folkskollärare. Han 
höll skola på övre botten i skolhuset, och 
prästen hade nattvardsläsning på nedre bot
ten.”

”1 folkskolan var ni väl ändå flera barn?” 
”Ja vi var en hop så stor, att det var inte 

ofta man fick frågan i svenska historien el
ler katekesen, då skollärarn hade oss allihop. 
Men då vi hade stavning och räkning t. ex., 
då stod vi i små hopar runt väggarna. Där 
hängde tabeller överallt, och den av oss som 
var särskilt duktig, fick förhöra de andra. 
Per Vikner t. ex., han var väldigt bra i sko
lan och Nissa Per Persson och Borbos Hans. 
De fick hjälpa skollärarn att lära oss.”

”Hur var det med maten den tiden? Var 
det missväxt och knappt om födan någon 
gång?”

”För det mesta hade vi ju det vi behövde. 
Korn hade vi till gröt och till bröd. Men vi 
nötte inte kornet, utan vi hade det samma- 
let. Och en särskilt fin säd växte det då. 
För åkern låg i träde på den tiden, och då 
trampade och bökade svinen där hela den 
sommarn. Och nästa år blev där korn, som 
inte finns maken till nu för tiden. — Men jag 
minns en gång, då det var missväxt och vi 
måste göra barkbröd. Först låg barken i 
vatten länge, så kådan drogs ur. Sen tor
kades den och lades i tygpåsar och bultades 
sönder, och så blandades den i degen. Men 
det brödet rev i tarmarna, så vi gick och 
hade ont i magen jämt.”

Till slut berättar Löv-mor om hur hen
nes make och hon odlat och strävat till
sammans på gården. Hon ser ut över åkrar
na, som just rodna i solnedgången. Och det 
är nästan ömhet i blicken.

E. G.

KOTTESJUKA
och k otteä tare.

” Kottesjuka” på tall.

Vidstående bild visar ett fall av ”kottesju
ka” , funnet uppe i Orsa finnmark under den 
gångna sommaren. Namnet ”kottesjuka” är 
egentligen litet missvisande, ty fenomenet är 
ingen sjukdom i vanhg mening. Det är rät
tare uttryckt en abnormitet, en avvikelse 
från naturens vanliga ordning. Om upp
komsten eller orsaken härtill vet man föga 
eller intet.

Som av bilden framgår ha kottarna på en 
ungtall samlats i en tät gyttring omedelbart 
nedanför toppskottets kransgrenar. Klungan 
utgöres av ej mindre än 6 6 st. k o t t a r .  
Men detta visserligen aktningsvärda antal 
utgör ingalunda något rekord. Till Skogs- 
högskolan i Stockholm insändes för en del 
år sedan från Mora ett tallskott med 115 
k o t t a r ,  hopgyttrade på samma sätt. Det 
antalet ansågs länge som oslagbart. Men på 
sistone, d. v. s. i år, har man nere i Ble
kinge funnit en ungtall med inte mindre än 
145 st. k o t t a r ,  samlade i en tät klunga 
vid basen av toppskottet samt på de fyra 
översta sidogrenarna. Även detta — troligen 
enastående — exemplar finnes nu till beskå
dande vid Skogshögskolan.

I vanliga fall sitta som bekant kottarna 
hos tallen i fåtal, en till tre, i ”långskottens” 
spetsar, framför allt på de övre grenarna, 
ofta även i själva toppen på trädet. Vid s. k. 
kottesjuka blir kotteproduktionen abnormt 
riklig och koncentrerad.

Flera fall av kottesjuka finnas beskrivna i 
såväl svensk som utländsk skogslitteratur, 
men vetenskapen känner ännu ingenting med 
visshet om dess uppkomst. Oftast är det 
unga träd, 20—30 år gamla, som uppvisa den-
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En dag på Kibunzi
missionslasarett.

na avvikelse från det normala. Erfarenheten 
visar, att kottesjukan medför en mer eller 
mindre stark nedsättning i trädets följande 
utveckling — det tycks som om all växtkraft 
skulle slösats på kottbildningen. Sålunda ser 
man ofta, att barren på nästkommande skott
generation bli svagare både på huvudstam 
och kransgrenar, ja, kottgyttringen kan 
t. o. m. ta ”musten” ur bägge, så att de rent 
av tyna bort och dö. Av bilden framgår rätt 
tydligt sista årsskottets försvagning.

Den här avbildade talltoppen tillhörde ett 
25-årigt träd, som växte på Hamra krono- 
park, 500 meter över havet. Jag säger v ä x - 
t e, ty innan det kunde förhindras, hade den 
ivrige upptäckaren av det underliga trädet 
redan kapat av toppen. — Det är tyvärr ofta 
så med människan, den mest utvecklade 
bland levande varelser, att hon ogärna vill 
se en egendomlig eller vacker växt l e v a .  
Jag tänker då närmast på de vilda blommor
na. Både blåsippor och liljekonvalje ryckas 
upp med roten — i bästa fall till en kortvarig 
ögonfägnad i en ”burk” på bordet. Lusten 
att stympa och döda är väl ett arv från ur
människan! Men den verklige naturvännen 
lämnar åtminstone roten kvar, ty då vet han, 
att blomsterprakten förnyas redan nästa år. 
Avbrutna toppar på ungträd och buskar tyda 
även på en förvänd naturdyrkan. Nu kom 
jag emellertid något på sidan om ämnet.

Kottesjuka kan förekomma även på gra
nen. Den i höst osedvanligt rika kottföre- 
komsten på gran inom stora delar av landet 
är emellertid ej besläktad med ”kottesjuka” , 
utan enbart ett glädjande tecken på ett gott 
fröår. Skogsträden ha i regel, med vissa års 
mellanrum, goda fröår, men så rikligt med 
grankott som nu är fallet, torde knappast 
ha förekommit i mannaminne.

Inte endast skogsmannen fröjdas åt denna 
rikedom. För en del djur och fåglar betyder 
det nämligen dukat bord. — En fågel, som 
sätter värde på grankottens frö är korsnäb
ben. Han gör inte mycket väsen av sig, utan 
sitter rätt tyst uppe i träden och frossar. En
dast en och annan nedfallande kott eller frö- 
vinge röjer fåglarnas närvaro. I motsats till 
ekorren, som även är en intensiv frö- och 
knoppätare, ”skalar” korsnäbben ej kotten, 
utan bänder endast upp kottefjällen för att 
komma åt fröna.

Ekorren är ett litet trevligt djur, men han 
k a n  åstadkomma en viss skadegörelse ge
nom sin ovana att bita av inte endast knop
parna, utan även hela årsskottet. Man ser 
också efter hans måltider hela mattor av 
gröna skott på marken. Denna något vårds
lösa ätning kan skada träden. Ekorren håller 
i regel kotten fast med framfötterna, medan 
han lösrycker kottefjällen för att komma åt 
fröna. I våra stora skogstrakter torde man 
dock få anse ekorrens skadegörelse vara så 
pass ringa, att man gott kan fördraga den, 
och inte ta den som skäl för något utrot
ningskrig. Ekorren är ett vackert och livgi
vande inslag i våra eljest tysta och viltfat
tiga barrskogar. — Längre söderut har det 
hänt, att en alltför talrik ekorrstam under
stundom kan gå rätt illa åt en park eller 
skogsdunge, särskilt om han i brist på annan 
föda tar sig orådet före att gnaga av barken 
på ungtallarna. Sådant har hänt.

E. Geete.

Det knackade på sängkammardörren. 
Doktorn och hans hustru vaknade. Den 
tropiska nattens becksvarta gardin hade 
åter som genom ett trollslag dragits un
dan. Morgonluften trängde sval och skön 
in genom nätfönstret och förtog den obe
hagliga förnimmelsen av svettiga, klib
bande sängkläder efter den heta, fuktiga 
natten. Klockan visade på 7. Fru Eira 
ropade: ”Stig in” , och in steg Salla, mäs
terkocken, med kaffebrickan. Salla var 
rätt småväxt och mager med nästan ryn- 
kigt ansikte, fast han ej var mer än en 
35 år. Som liten hade han varit såld till 
slav åt en främmande svart släkt. Det 
hade liksom satt spår i hans yttre, ty nå
gon vacker och imponerande negertyp 
var han ej. Men hans lugna, värdiga upp
trädande skvallrade om hans 20-åriga

Efter den årliga utdelningen av kläder 
till Barnavårdscentralens deltagare.

tjänst hos vita människor. Salla brukade 
skryta med att doktorn aldrig råkat ut 
för någon dysenteri eller annan magsjuka 
under alla resorna i negerbyarna, när 
Salla stått för matlagningen. Utomordent
ligt snygg och samvetsgrann i sitt arbete, 
trogen och tillgiven sina vita vänner och 
en god medlem i den kristna församling
en, var han ett talande exempel på vad 
kristen mission kan utföra bland ett pri
mitivt folk.

Myggorna hade säkerligen gömt sig för 
det klara dagsljuset nu. Doktorn rullade 
upp myggnätet, som omgav sängarna. 
Kaffet var snart drucket. Det härstam
made från Kinkenge, en missionsstation 
5 mil nordvästvart, och var en smula 
beskt på grund av mindre fackmanna- 
mässig beredning efter skördandet. Nu 
gällde det att kvickt komma ut i tvätt
rummet —  den lilla läkarvillan hade in
tet badrum —  och bli färdig för dagens

För Orsa Skoltidning av Dr Artur F. Vilén.

uppgifter. Skolpojkarna började redan 
stimma utanför. I dag gick det post. Dok
torn måste ha iväg ett brev och ett par 
prov till Bakteriologiska laboratoriet i 
Leopoldville. Efter frukost blev det ingen 
tid till brevskrivning. Postbäraren be
hövde också komma iväg. Han hade sina 
5 å 6 timmars vandring och sedan en ka
notresa över floden, innan han kunde 
överlämna posten till den portugisiske 
handelsmannen i Kinganga, som trans
porterade den till järnvägen. Ett flygbrev 
hem till kära vänner i Sverige blev också 
färdigt. Men nu väntade frukosten.

Ute i kökshuset, dit man kom på en 
lång brygga, hade doktorinnan med sina 
3 medhjälpare, Salla, hans hustru Judit 
och boyen Petro, lagat en härlig ”svensk” 
frukost. I matsalen samlades utom dok
torn och frun de två svenska sjukskö
terskorna. I stora villan, ett stenkast bort, 
höllo stationsföreståndaren och hans 
hustru samt den vite skolföreståndaren 
till. Före havrevällingen fick man en halv 
grapefrukt, som bestod nästan bara av 
saft. Brödet var hembakat av mjöl från 
Europa. Smöret var danskt, osten svensk, 
sardinerna och oliverna portugisiska. 
Mjölk saknades, ty den konserverade hol
ländska var för dyr att dricka och för 
resten smakade den ”burk” . Men de små 
hönsäggen och den uppskurna vildgris- 
läggen och frukten —  det var Kongomat, 
liksom de fina, vita maniokkexen till téet. 
Sist läste fru Eira ett stycke ur Skriften 
och bad för alla de sina i Kongo och i det 
fjärran Sverige.

Doktorn och systrarna tågade ned till 
sjukhuset. Det låg i stationsområdets 
andra ända, några hundra meter bort. 
Där höllo de svarta sjukvårdarna på med 
att avsluta morgonsysslorna. En gick om
kring och slog på en gonggong. En del 
uppegående patienter och anhöriga till 
sjuka började samlas till morgonbön i 
den öppna vänthallen. Syster Greta 
satte sig vid orgeln, och en sjukvårdare 
angav en sång, som alla stämde in i. 
Doktorn och den andra systern hade för
svunnit in på operationsavdelningen. På 
operationsdagarna fingo de svarta ofta 
själva sköta om morgonbönen. Medan 
patienten rullades in och man steriltvät- 
tade händerna, trängde sången stark och 
lyftande in: ”Aruu mayangi mani lenda 
viokanga bafwilwa nkenda” —  tryggare 
kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. 
Det var skönt att stå inför dagens upp
gifter och prov med den förtröstan!

Som vanligt var det ett stort bråck, som
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skulle bort. Patienten var en medelålders 
släkthövding. Han hade med sin fru och 
ett par pojkar till hjälp och sällskap kom
mit till Kibunsi från en by, som låg mer 
än 2 dagsresor bort. Över 1 vecka hade 
han nu tåligt väntat på att doktorn skulle 
få tid med honom. Väntan hade man 
begagnat till att ta var sin maskkur, alla 
4, vilket väl behövdes. En av gossarna 
hade visat sig ha en oläkt frambesia och 
hade fått börja en injektionskur med sal- 
varsan och vismut.

Vår bråckpatient låg nu på operations
bordet, väl lokalbedövad med ryggmärgs- 
stick. Men bråcksäcken var magnifik, och 
operationen tog sin tid. När timman gått, 
började bedövningen ganska hastigt släp
pa. Det märktes på patientens svårighet 
att ligga stilla, men han klagade inte, 
bara gnydde svagt hörbart. Så fort vi 
förstodo, att han kände alla våra snitt 
och stick och allt slitande i hans öppnade 
vävnader, fick han en novokaininsprut- 
ning i såret, så att operationen kunde av
slutas utan ytterligare pina.

Svetten lackade av patient och opera
törer. Det var skönt med ett litet uppe
håll. Och just nu, alldeles lagom, medan 
den opererade fördes ut, kommo dok- 
torinnan och Judit med elvakaffe. Judit 
bar brickan på huvudet med äkta 
negressgrace. Fru Eira matade opera- 
tionssystern och sin make med sked, 
medan han sträckte sina handskklädda 
händer åt sidorna, ty man fick inte för
störa handsteriliteten före nästa opera
tion. Patienten var redan inne. Han fick 
emellertid vänta till en annan gång, ty 
en ”ambulans” hade just anlänt. Utanför 
i vänthallen hade några svarta män från 
en liten by på andra sidan floden satt ned 
en för tillfället hopfogad bärstol, i vilken 
satt en kvinna. Hennes svarta hud kunde 
ej dölja en stark blekhet, och man såg, 
att hon med möda höll huvudet uppe. 
Benen voro omlindade med bloddränkta

tygstycken. Det var inte alltför svårt att 
gissa, vem som nu varit framme. Fort 
upp med henne på operationsbordet, och 
av med trasorna! Skönt att ha dukat och 
klart för ingripande. Singa, förste sjuk
vårdaren, började genast narkosen. Den 
värsta blödningen hade redan stannat, 
men vilka fruktansvärt upprivna sår! 
Lårmusklerna lågo blottade och voro som 
hackade. På det sättet kan ingen annan 
än Ngandu, krokodilen, styra till en män
niska —  hans skarpaste konkurrent skul
le väl då vara buffeln, mpåkasa, som på 
visst sätt gör det ännu effektivare med 
hornen.

Solen steker allt hetare. Hon står nu 
rätt över våra huvuden. Middagsklockan 
ringer. Ur folkskolan strömmar ett 
hundratal pojkar. De svarta lärarna gå 
till sina hem i Kibunzibyn, som utbreder 
sig alldeles utanför missionens portar, 
eller till lärarebostaden bakom skolan. 
Den vite skolchefen kommer den vackra 
palmallén fram mot stora villan i sällskap 
med stationsföreståndarens fru, ”Marna 
Ann-Sofi” kallad av de svarta. Hon är 
lärarinna och har just haft en lektion. 
Från lasarettet komma systrarna och 
doktorn. Syster Greta har under förmid
dagen hållit mottagning och gått rond. 
Dessutom har det varit ”kinabarnsdag” . 
I Sverige skulle det heta barnavårdscen
tral. Från alla byar runt om på någon 
mils omkrets ha mammor kommit med 
sina späda barn på ryggen eller vid han
den för att visa upp dem och få kinin 
mot malarian. Över 150 småttingar ha 
passerat revy för syster Greta och fru 
Eira.

Efter middagen vilar allt under dagens 
hetaste timma. Inne i sängkammaren, där 
det dock i tegelmurarnas skygd är bra 
mycket svalare än ute i parken, står vär
men ångande kvav in på kroppen. Den 
heta regntiden är inne. Till kvällen skoc

ka sig nog skyarna till ett uppfriskande 
oväder.

Strax före kl. 14 måste man åter ut i 
hettan. Doktorn har lektion med sina 20 
sjukvårdarelever. Fru Eira skall ha en 
sytimme med en klass svarta flickor på 
verandan. Eftermiddagen förflyter alltför 
snabbt. En kort titt med syster Greta ut 
i sjukpaviljongerna. Där ligga de sjuka 
på järn- eller träsängar med en stråmatta 
till bolster och en filt eller ett kläde över 
sig. För varje hus svarar en eller två 
svarta assistenter. Några uppegående pa
tienter och en del anhöriga till sjuka 
sitta i grupper på sjukhusgården och ma
la jordnötter till kvällsmålet eller prata 
och röka. Ett stycke bakom de 4 tegel
paviljongerna ligger en svårt smittosam 
tuberkulos pojke i en liten halmhydda.

Knappt har doktorn gett sina sista or
dinationer om de sjuka, så bär det iväg 
på ”myggrond” runt hela stationen och 
ned i Kibunsibyns båda avdelningar, 
Nsansa och Kanga. Nu under regntiden 
gäller det att se till, så att inga gölar och 
tomkärl stå halva med vatten och tjäna 
som äggkläckningsmaskiner åt Kongos 
farligaste vilddjur: myggen. Både mala
riamygg och gula febermygg förekomma 
vid Kibunsi. En grupp sjukvårdare följa 
med och få order om allt, som skall gö
ras. Underbar utsikt har man vid denna 
rundtur. Stolt höjer sig Kibunsiberget 
över omgivningen. Där den lummiga sta
tionsparken med apelsinträd, bananer och 
palmer slutar på branten, ser man ut 
över ett böljande hav av kullar och ravi
ner, d. f. nu täckta av en sammetsgrön 
matta av högt gräs, d. s. fyllda av urskog. 
På en låg ås syns spetälskebyn med två 
rader av lerhyddor och tegelhus och ett 
rött kapell i ena ändan. D. s. tjänstgör 
också som bysjukhus. Där bo 40 spet- 
älska. På en dryg halvmils avstånd flyter 
—  eller rättare forsar —  i en vid båge 
den mäktiga Kongo-floden kilometerbred

1 nyu tb y j?gd ljus loka l
— m a rk n a d  varje  dag .

Minst
pris

hl a n s j ö  K o n s u m
H u s h å lle n s  egen fö ren in g .
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Doktorinnan och Judit bjuda på opera- 
tionskaffe. (Utom förf. synes doktor Wal- 
lace Thornbloom, svensk-amerikansk mis- 
sionsläkare, som en tid verkade i Kibunzi)

fram mellan kullarna. Då och då ser 
man en glimt av vattnet och strandban
karna. Inte är det något täckt och fagert 
landskap i nordisk mening, men storsla
get är det i sin ödslighet.

Luften har blivit allt tjockare. Man 
grips av en dov ångest. Kring horisonten 
tätnar det till mörka molntaggar, som 
skjuta allt längre upp över himlavalvet. 
Solen uppslukas av ett biåsvart vidunder. 
Längs hela synranden spela redan blixtar 
i tät följd. Det ser ut som en ständigt 
flammande eld bakom den svarta ridån. 
Häftiga vindstötar pila genom parken. 
Plötsligt skär en öronbedövande skräll 
genom bruset, följd av ett sprakande ljud 
och ett sken, som för bråkdelen av en se
kund återger det mörka landskapet da
gens klara ljus. Det tropiska ovädret är 
i gång. Palmerna böja sig för orkanen, 
blixtarna spruta i ett, och tordönen hin
na knappt klinga av, innan nästa skräller 
till. Så kommer regnet, en frustande syn
daflod, som på få minuter förvandlar 
gårdsplan och vägar till sjöar.

Om en timma klarnar åter himmelen. 
Den nedgående solen bryter fram och 
lockar de egendomligaste dagrar ur den 
bortdragande molnvärlden. Nu måste vi 
ut ur våra kvava hus. Atmosfären är som 
förnyad, hög och lätt och sval som i al
perna. Luften är kristallklar. I fjärran 
blåna åsarna miltals bort, och man tycker 
sig urskilja varje liten dunges detaljer ut 
i oändligheten. Alla de vita äro ute, och

hela sällskapet drar sig bort till Kanga- 
byn, där man ser flodens vida yta glittra 
i fjärran. Det Kongo, som stiger ur ång
estfylld hetta och rasande oväder, med 
underbara oändlighetsperspektiv, det är 
ett land, som man aldrig kan glömma. 
Och den det landet en gång sett, han 
längtar dit igen.

Men nu går solen ned. Om en kort 
stund skall natten stå sotsvart, tills 
Kongos måne kommer fram och förvand
lar världen till ett sagoland, där man kan 
vandra lika obehindrat som på ljusa da
gen. Om man bara ej är rädd för bufflar 
och antiloper, vildsvin och leoparder, ty 
de älska också månskenet.

Vi skynda hem, ty vi hade ej tagit på 
oss myggstövlarna, och dessutom väntar 
ännu mycket arbete. Stationsförestånda- 
ren skall ha ett möte i kyrkan med svar
ta lärare och bypredikanter från hela K i
bunzi församlingsområde. Skolförestån- 
daren har en aftonkurs i franska för sjuk- 
vårdarskolan. Och doktorn, som i morgon 
skall ut på en veckas sömnsjukeunder- 
sökning i distriktet, måste fullborda någ
ra medicinska rapporter till provinsens 
överläkare samt packa sina plåtkoffertar 
för karavanfärden. Det vill säga, detta 
senare arbete bereder honom föga be
kymmer. Det brukar fru Eira sköta om 
med sakkunskap och ömhet. Salla packar 
matlådan och Singa medicin- och instru
mentlådorna och de stora befolkningsre- 
gistren. Måtte nu bara bärarna också an
lända i tillräckligt antal!

I byn ha eldarna slocknat och de sista 
ljuden av människor dött bort. Fru Eira 
kommer och meddelar, att mallorna äro 
färdigpackade och att hon tänker koja. 
Men först vill hon ha en stilla stund med 
sin make. Hon överlämnar sin käraste i

B Y R Å
av bonad björk 

eller målad samt 

andra komplette- 

ringsmöbler till 

fördelaktigt pris.

Carl Pettersson - Orsa
Tel. 39

Allt i

G lasögon
N ogg ra nn till
passning. Läkar- 
recept exp. omg.

Thorby, Orsa

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS 

Vördsami KONRAD BERGLUND
Telefon 66

A. KOC K S
RAK- & F R I S É R S A L O N G  

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

" Byambulansen" forslar en tyfussjuk flic
ka från bysjukhuset i Bidi till Kibunzi 

(2 mil)

den himmelske Faderns beskydd, och hon 
beder för alla de svarta människorna, som 
Gud givit åt dem till uppgift. En öm 
smekning, och snart slumrar hon. Men 
ännu en god stund hörs skrivmaskinens 
entoniga smatter från arbetsrummet.

Just när doktorn tyst skall smyga in i 
sängkammaren, observerar han, att lju
set tänts i skolchefens bostad, och hör 
underliga stampanden därifrån. Magis
tern bor i en liten gammal tegelstuga, som 
förr varit köksavdelning till läkarvillan. 
Nu får han se magistern komma utrusan
de i bara nattdräkten. Doktorn låser 
kvickt upp verandadörren och släpper in 
skolmannen, vilken bär sig åt, som om 
han fått elektriska stötar genom kroppen. 
Nu börjar han plocka på sina ben. Aha, 
vandringsmyrorna! Det hade dragit ett 
väldigt tåg förbi under dagen, och nu ha
de de invaderat den lilla stugan. När ma
gistern vaknade av att kakerlackorna 
flaxade våldsamt i rummet, var golvet 
redan övertäckt av de små rödbruna in
sekterna. Efter några fåfänga försök att 
skrämma dem genom buller, hade han 
måst rymma fältet för de rovgiriga kraba
terna. Minst 50 hängde i hans ben, stora 
som små hästmyror. När man drog loss 
dem, stannade ofta huvudet och de jätte
stora käkarna kvar, där de gripit. Ingen 
annan råd än att ligga kvar på doktorns 
chäslong, medan myrorna rensade den 
lilla stugan från ohyra, bättre än de bästa 
kakerlackspreparat förmådde.

Vand Eder
när det gäller 
vård o. sköt
sel av håret till

Ericsons Damfriscring
Tel. 208, Orsa
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DEN NYA ORGELN I ORSA KYRKA

Redan på 1600-talet skall här i Orsa ha 
funnits en orgel, som dock gått alldeles 
förlorad. Då organisten Eriksson tillträd
de sin befattning 1875, forslade han under 
ett par år skolorgeln till kyrkan varje 
söndag. Men år 1878 fick kyrkan sin för
sta piporgel i modern mening. Den väl
byggd av firman Åkerman & Lund, alltså 
samma firma, som nu byggt den nyaste 
orgeln. Den hade 8 stämmor på en ma
nual och vidhängande pedal. År 1916 till
kom den förutvarande orgeln med sina 
31 stämmor på två manualer och pedal, 
byggd av J. Magnusson i Göteborg. Den 
var en för sin tid god orgel, vars brister 
mest berodde på att orgelbyggeriet under 
denna tidsperiod hade kommit på avvä
gar. Man ville nämligen försöka efter
likna orkestern. Tonen blev dock tung, 
hård och glanslös. Genom sin planlägg
ning hade den förutvarande orgeln också 
det felet, att melodien ej lätt kunde ur
skiljas.

Nya övertonsstämmor.
Nu har smaken förändrats: man vill 

höra en genomskinlig harmoni, en tydlig 
melodi och en specifik orgelklang. Orgeln 
skall vara ett instrument för sig. Detta 
har man lyckats få fram genom återgång 
till 1600- och 1700-talens orgelplanlägg
ningar: insättande av ett flertal s. k. 
övertonsstämmor eller kor-stämmor. (Om  
man spelar t. ex. tonen c i ettstrukna ok
taven, ljuder tonen g i tvåstrukna okta
ven. Detta är exempel på en övertons- 
stämma. Om man i en tre-korig stämma 
spelar samma ton, ettstrukna c, ljuder i 
stället exempelvis tvåstrukna g och tre
strukna c och e; kor är detsamma som 
kör. En sådan stämma är den nya 6-ko- 
riga Mixturen; alltså ljuder här 6 pipor, 
då man trycker på e n tangent.)

I den förutvarande orgeln fanns det e n 
korstämma, men i den nya orgeln finnas 
å t t a  övertons- och kor-stämmor. Detta 
ger bl. a. den fördelen, att orgelklangen 
bättre kan vägleda och stödja försam- 
lingssången, de sjungandes röster höras 
tydligt samtidigt som orgelns toner lik
som glittra ovanför sångtonen. Tonerna

Qtöm ej
flit under marknadsdagarna göra 

ett besök på

tlya Vamfriseringen
Orsa Tel. 453

kringflyta åhöraren mjukt men ändå fyl
ligt.

Den som har lett orgelbyggeriet till
baka till dessa klassiska principer, är 
Albert Schweizer, läkaremissionären i 
Afrika, som en gång spelat även på Orsa 
kyrkorgel. Den moderna orgelrörelsen, 
sådan den här ovan i någon mån beskri
vits, uppkom nämligen till stor del tack 
vare en banbrytande broschyr, som den
ne Schweitzer skrev i början av 1900- 
talet.

Vad som bibehållits.
Detta med de många övertonsstämmor -  

na är alltså det verkligt nya i vår nu
varande orgel. Men det är givetvis så, 
att allt det gamla, som var värdefullt, har 
bibehållits och till stor del förbättrats. 
Från den första orgeln äro nu i bruk 5 
stämmor och från orgeln av 1916 ha an
vänts 19 av de då tillkomna stämmorna. 
Då denna nya orgel har 42 stämmor, tor
de den, om den nu skulle ha helt upp
byggts från början, vara värd omkring 
55,000 kr. Det nu utförda arbetet kostar 
omkring 23,000 kr.

En vacker gåva.
En annan nyhet är, att orgeln nu har 

tre manualer, vilket synes på bilden över 
spelbordet i form av tre tangentrader. 
Den förutvarande andra manualen har 
uppflyttats och blivit tredje manual och 
en ny andra manual har anskaffats. Detta 
har kunnat ske tack vare en enastående 
förnämlig gåva till församlingen av en 
person, vars namn ej får publiceras, men 
som skänkt 6,300 kr. för detta ändamål. 
Till denna manual höra nio vackra stäm
mor, alla givetvis nya. Gåvans betydelse 
är ej endast dessa många nya stämmor, 
utan tack vare beloppets storlek ha dessa 
kunnat placeras i en ny manual och kom
binationsmöjligheterna därigenom kun
nat bli många gånger flera. Församlingen 
och organisten ha all anledning att vara 
tacksamma för en så stor gåva!

Inne i orgelhuset.
I det stora orgelhuset finnas fyra olika 

delar eller rum, svarande mot de tre ma

Köfj Idra Charkuferivuror
hos

B ro b e rg s
Telefon 4 8, Filialen 2 3 3

Bild 1. Spelbordet.

nualerna och pedalen. Ett sådant rum 
synes å bild 2, där man ser, hur gripan
de vackert piporna i raderna äro ordna
de kromatiskt från de mindre till allt 
större pipor, och hur de olika stämmorna 
äro uppställda bakom varandra. Varje 
sådan rad är alltså en stämma, som är 
redo att ljuda, då ett register andrages i 
spelbordet. Men till korstämmorna be
hövas flera rader med pipor. Till höger 
på bilden synes en pipstock, som ännu ej 
är fylld med pipor, och här skall den ovan 
omnämnda 6-koriga Mixturen placeras. 
(Bilden är tagen före orgelns färdigstäl
lande). Dessa pipor äro mycket små, och 
man ser först sex rader små hål för M ix
turen, och längst till höger hålen för 
trumpeten.

Pneumatisk rörelseöverföring.
Man kanske frågar, hur rörelserna vid 

spelning överföras från spelbordet till 
orgelhuset, så att piporna ljuda. Det nu 
förverkligade önskemålet att bereda plats 
för en samlad sångkör framför orgeln har 
gjort, att spelbordet måst ställas på ena 
sidan. Detta har möjliggjorts genom an
vändning av det pneumatiska överfö
ringssystemet. Å  bild 3 skall r föreställa 
ett blyrör, fyllt med luft, v ventil, place
rad t. ex. i spelbordet, och b en liten 
bälg, också fylld med luft men placerad 
i orgelhuset. Om nu ventilen öppnas, 
som synes längst ner på bilden, ström
mar luften ut och bälgen sjunker sam
man på grund av trycket från luften i 
det omgivande rummet. På detta sätt 
fortplantas rörelseimpulserna från spel
bordet bort till piporna i orgelhuset. Å  
bild 4 synas dessa blyrör, ett för varje 
tangent och ett för varje registerandrag.

M klor Blom bergs
D I V E R S E H A N D E L

Rekommenderas!
HANSJÖ Telefon 41
Filialen Hansjö « 440
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Bild 2. Piporna i första manualen.
Bild 3. En schematisk teckning över det 

pneumatiska systemets princip. Bild 5. Intonatören i arbete.

Luften i blyrören, den s. k. reger- 
luften, kommer från fläkten, som också 
är ny. Från samma fläkt kommer spel
luften, som passerar regulatorn för att 
erhålla ett jämnt lufttryck och därefter 
ligger redo i luftlådorna under pipstoc
karna för att därifrån kunna intränga i 
piporna.

Fläkten är placerad i vapenhuset, var
ifrån en 2,45 meter lång kanal sprängts 
in till kyrkan. Muren är här 2,15 meter 
tjock!

Antalet pipor
i orgeln är omkring 3,500. Den största 
pipan är 5 m. lång och den minsta endast 
12 mm. Den djupaste tonen är kontra c 
och högsta tonen sexstrukna d, alltså är 
omfånget mer än 8 oktaver.

Arbetet att göra en orgel kräver kun
nigt folk. Piporna ha tillverkats på fir
man Åkerman & Lunds verkstad i Sund
byberg. Verkmästaren Fernström har 
här på platsen byggt upp orgeln med en 
medhjälpare. Men det viktigaste arbetet, 
att sätta den jämna, rätta tonen på ver
ket, har dock utförts av herr J. Briistle, 
firmans skicklige intonatör, som på bild 5 
granskar uppskärningen på den pipa, 
som han håller i handen.

Två slags orgelpipor.
De flesta stämmor i orgeln äro s. k. 

labialstämmor: den i pipan inblåsta luf
ten bringas i hastig vibration, så att en 
ton uppstår, alltså på samma sätt som i 
flöjten och videpipan. En del stämmor 
äro dock tungstämmor: av den inträngan
de luften kommer en metalltunga att 
vibrera och därvid alstra en ton, som 
sedan förstärkes av en resonanstratt, på

Varje s v e n s k s  pliki ar nu alt
VÄRDA SIN CYKEL

Vi utföra noggranna justeringar och repa
rationer för allt i cykelbranschen. Licens 
iör nya cyklar och däck ombesörjes. Med- 
lacj personkort.

HARALD ERICSSONS CYKEL- & 
REP.-VERKSTAD, ORSA, TEL. 1 5 6

likartat sätt som i klarinetten. Om de 
förut omnämnda övertonsstämmorna ge 
glansen åt orgelklangen, giva tungstäm
morna den ljusa festliga guldklangen.

Orgelns stämning ändras efter tempe
raturen i kyrkan: om det blir varmare, 
utvidgas piporna och tonhöjden fö r 
ändras. Men tungstämmorna kunna ju 
icke följa med på samma sätt, då metall
tungorna äro relativt små. Därför måste 
organisten stämma dem efter den tempe
ratur, som beräknas inträffa. Det är t. ex. 
kinkigt att veta, vad temperaturen kom 
mer att bli under en julotta och stämma 
därefter i förväg.

En nyhet äro också de två tremulan- 
terna, som skola få tonen i andra eller

Bild 4. Spelbordets framsida nedtill. 
(Skyddsbrädet borttaget). Pedalen synes 

längst ned.

du är häslen här . . .
Och nu skall barnen ut och 
leka, men praktiskt klädda, så 
de inte förkyla sig.

Skidbyxor, Skidjackor, Overall, 
Sporlslrumpor, Sockor, en 
färgglad Scharis, trevliga Van- 
lar. Det är saker, som inte 
kosta mycket eller dra många 
poäng.

EMMA OLSSON
Orsa, tel. 125 Manufaktur, Garn, Konfektion

tredje manualen att vibrera vackert. De 
är dock icke avsedda att framkalla någon 
biograforgelverkan utan att vid polyfont 
spel skilja en stämma från andra.

Fasaden,

orgelns vackra framsida, uppsattes vid 
byggandet av förra orgeln. Den är ritad 
av professor Lindholm och ” av Kungl. 
Maj:t i nåder gillad” 1915. Däremot har 
fasaden nu tillbakaflyttats omkring 8 dm. 
för att få större plats för kyrkokören. 
Valvet ovanför orgeln har därigenom bli
vit mera synligt, vilket torde vara till 
nytta för kyrkans interiör.

Planen till orgelns placering har utar
betats av den orgelintresserade civil
ingenjören Sven Hasmats, folkskollärar- 
son från Orsa. På grund härav har den 
förut föreslagna placeringen av orgeln i 
norra sidoskeppet kunnat undvikas, till 
stor fördel för orgeltonen.

Den som uppgjort förslaget till om 
byggnaden och tillsammans med kyrkans 
organist övervakat arbetet är professor 
Oskar Lindberg från Stockholm, gagnefs- 
pojken, som blivit den berömde tonsätta
ren, organisten och vårt lands troligen 
främste orgelexpert.

Måtte intresset för den nya vackra or
geln och för orgelmusiken bli levande i 
församlingsbornas hjärtan och orgeln öd
mjukt få tjäna i gudstjänsten!

Erik Göransson.

Musikgudstjänster komma att anordnas 
i kyrkan den andra söndagen i varje må
nad. Se kyrkonotiserna!

Skodon
för alla väder 

och årstider.

Slörsla sortering hos

A.-B. Orsa Skomagasin
Orsa Telefon 37
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F l y g l a r  m.
Anvisningar för allmänhetens alar- 

mering vid flyganfall.
I händelse av flyganfall sker allmänhe

tens alarmering inom luftskyddsort 
medelst offentliga alarmeringsanlägg- 
ningar. De signaler som kunna förekom
ma äro ”flyglarm”, ”faran över” och ”be- 
redskapslarm”.

Flyglarm
(upprepade korta ljudstötar i 60 sek.) 
innebär omedelbar fara för flyganfall.

Å t g ä r d e r :  Alla, som icke erhållit
annan order, skola omedelbart uppsöka 
skydd.

Faran över
(lång, jämn signal i 30 sek.) innebär att 
larmtillstånd upphört.

Å t g ä r d e r :  Skyddsrum får lämnas
för&t efter ordningsmans medgivande. 
Verksamheten återupptages så vitt möj
ligt i normal utsträckning.

Beredskapslarm.
Skulle landet utsättas för blixtanfall 

eller föreligger omedelbar krigsfara utan 
att högsta luftskyddsberedskap dessför
innan anbefallts, ges beredskapslarm.

a) Två flyglarm
med 30 sek. mellanrum innebär omedel
bar fara för flyganfall.

Å t g ä r d  v i d  2 f l y g l a r m :  Släck 
ljus, uppsök skyddsrum.

b) Flyglarm +  faran över
med 30 sek. mellanrum innebär för luft- 
skyddsorganisationerna omedelbart inta
gande av högsta beredskap. Dessutom 
skall mörkläggning genomföras, radio
mottagare inkopplas och skyddsrum utan 
dröjsmål iordningställas.

Luftskyddschefen.

B o k ii y 11.
Jakob Billström: Föräldrar och barn.

För anmälaren, som för några år sedan ha
de tillfälle att åhöra en del barnspykologiska 
föreläsningar av dr Billström, var det en 
angenäm överraskning att finna en ny, ut
ökad upplaga av hans bok ”Psykologiska 
synpunkter på uppfostran” i bokhandeln. 
Boken, som fått nytt namn och nu kallas 
”Föräldrar och barn” , har mycket att säga 
varje uppfostrare. Enkelt och klart talas det 
om ångest, trötthet, hysteri, nervositet och 
en mängd annat, som varje uppfostrare mö
ter hos barnen, och med tacksamhet tar man 
emot de råd och anvisningar, som den erfar- 
ne nervläkaren ger. Författaren talar på ett 
ställe i boken om ett gammalt förslag, som 
gick ut på att under lysningstiden ge de 
unga paren lektioner i ”föräldrakunskap”. 
Dr Billströms bok vore då en utmärkt hand
ledning; särskilt skulle man önska, att ett 
tillägg i boken, som fått rubriken ”Våra barn 
i lekåldern”, kunde sättas i händerna på var
enda pappa och mamma.

T. K.

E. A. Lundén: Svensk sång. (Skolförla- 
get, Gävle.

Till en text av Fredr. Nycander har 
folkskoleinspektören Lundén i Gävle kom
ponerat denna vackra fosterländska sång, 
lämplig för unison barnkör med orgel- 
eller pianoackompanjeniang.

E. G.

M  ej ulan tykla!

V e l o c i p e d l y k t o r ^
i stor sortering i

MA JÄRNHANDELN
Telefon 252

I d r o t t s n y t  t.
För första gången samlades i våras del

tagare från de flesta skolor i Orsa på idrotts
planen i Samhället till tävlingar i allmän 
idrott. Det regniga vädret gjorde, att täv
lingarna tyvärr måste avbrytas. Och på grund 
av regnet blevo heller inte resultaten de allra 
bästa. Här meddelas de tre bästa i varje 
gren:

Löpning 60 m. pojkar.
1) Hans Gunnar Strandell, Kyrkbyn, 8,6 sek.
2) Åke Larsson, Nederberga, 9,1 sek.
3) Uno Agdur, Kyrkbyn, 9,2 sek.

Löpning 60 m. flickor.
1) Kerstin Gustavsson, Kårgärde, 9,0 sek.
2) Siv Palm, Kyrkbyn, 9,1 sek.
3) Birgit Didriksson, Kyrkbyn, 9,2 sek.

Längdhopp, pojkar.
1) Åke Larsson, Nederberga, 4,06 m.
2) Knut Difs, Hansjö, 3,79 m.
3) Stig Nahlén, Stackmora, 3,57 m.

Höjdhopp, flickor.
1) Siv Palm, Kyrkbyn, 125 cm.
2) Kerstin Hansson, Kyrkbyn, 115 cm.
•3) Kerstin Gustavsson, Kårgärde, 110 cm.

Kast, liten boll, pojkar.
1) Hans G. Strandell, Kyrkbyn, 59,65 m.
2) Erik Hansson, Hansjö, 59,30 m.
3) Åke Larsson, Nederberga, 52,20 m.
3) Bertil Persson, Kårgärde, 52,20 m.

Kast, liten boll, flickor.
1) Lizzie Jakobsson, Nederberga, 37,4 m.
2) Gerd Ståbi, Hansjö, 34,1 m.
3) Kerstin Hansson, Kyrkbyn, 33,9 m.

*

Olle ska berätta om publikanen i 
templet, som slog sig för sitt bröst, 
och han gör det på följande sätt: 
”Publikanen slog armarna omkring 
magen odh sade . . . ”

gff "*• f j  i Lantmannagården är den r ä t t a  a f f ä r e n  för Edra in- 
M l l a f f l  köp i allt vad som hör till i ä r g h a n d e l s b r a n s c h e n .

Moderna lokaler med hygienisk varuplacering. Kurant lager i god sorte

ring och elt rejält bemötande av personal under fackmässig ledning.

Trots de svåra tiderna
kunna vi ännu tack vare våra goda förbindelser erbjuda Eder 
de bästa kvalitéer av

Färger, Oljor, Fernissor och LackSärger 
Penslar, Papp och Tapeler 
Sjukvårds-, Förbands- och Toalellarliklar

ORSA F Ä R G H A N D E L
Tel. 340 ¥. FERNEMAN Tel. 340
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OKSA SKOLTIDNING

FRÅN SKOLBÄNKEN

FÅREN.

Vi har två får. Den ena är svart, och den 
andra är en lammunge, som är vit och brun. 
De heta Byllan och Jacki.

En dag for Nisse och jag opp till Nirsa 
för att se på våra får, för vi kan inte ha 
dem hemma, därför har Nirsa tagit hand om 
dem. Nirsa har åtta får plus våra. När vi 
kom fram, så gick jag in efter Per, Nirsas 
grabb. När vi kom fram till hagen, där fåren 
var, så tog vi varsin käpp och hoppade in i 
hagen. Men så kom storgumsen. Han var 
nästan lika stor som en liten tjur, och argsint 
var han. I början blevo vi rädda, men när 
vi såg, att vi kunde skrämma honom, så blevo 
vi modigare och förföljde gumsen, tills han 
kom till fårahjorden. Vi sprang efter hjor
den, tills fåren blevo trötta. Då kunde vi 
gå och klappa Byllan och Jacki och många 
fler. Men när storgumsen såg, att ingen 
klappade honom, då blev han arg. Vi för
sökte att skrämma honom, men farten blev 
starkare och starkare, och vi sågo, att det 
var bäst att fly. Per hoppade opp i ett träd, 
och Nisse och jag hoppade över staketet, och 
jag tror, att jag aldrig hoppat så högt i hela 
mitt liv förr. Men efter en stund så hade 
vi tämjt gumsen, och när vi såg att fru 
Nirsa såg oss, då skulle vi visa oss morska, 
och vi hoppade över staketet och sprang 
efter fåren och röt och skrek och visade oss 
hemskt morska. Men gumsen skulle också 
visa sig morsk, och så började dansen på 
nytt. Vi flydde, allt vad vi orkade och kom 
verkligen över staketet levande. Vi tittade 
om fru Nirsa eller herr Nirsa hade sett oss, 
när vi flydde. Nej, det hade de inte, och 
Per sade, att de gick in före flykten.

Nu for Nisse och jag hem, för vi vågade 
inte ta någon mer risk att visa får feghet.

Karl-Arthur Lundblad.
Klass 6.

Välkomna åter efter sommarens 
vila! Att Ni haft trevligt pä många 
sätt, kan man tydligt märka av Edra 
uppsatser. Och en mängd sjukdomar 
ha Ni opererat bort, så nu skall nog 
skolarbetet gå med glans.

Du har naturligtvis lovat Dig 
själv, att Du skall bli bäst i klassen 
i år? Bäst, även när Du är ute på 
vägen! Du vet ju, på vilken sida av 
vägen Du skall cykla, på vilken sida 
Du skall gå?

Visa att Du vet det då!

NÄR JAG GJORDE ILLA MIG I BENET.
När jag gjorde illa mig i benet, var det 

söndag. Jag och några pojkar var i sand
gropen och sparkade fotboll, så rullade fot
bollen opp i en backe, och jag sprang efter 
bollen. Och då fick jag en kvist i benet. Då 
skjutsade Henry Larsson hem mig, för jag 
kunde inte gå. Då åkte vi direkt till syster 
Jenny. Men när vi kom dit, så var hon inte 
hemma. Då åkte vi hem till oss, och då 
tvättade far ren såret, och sen band han om 
det. Så fick jag äta och gå opp och lägga 
mig. På morgonen ringde far till syster 
Jenny och talade om, hur det hade gått. 
Då fick jag ligga hela veckan, och då gick 
syster och skötte om mig. Sedan, nästa sön
dag, ringde far till lasarettet, för det var 
blått omkring såret, så vi trodde att det var 
något skräp kvar. Då for vi till lasarettet 
och opererade benet och tog skräpet, som 
satt kvar, och sedan blev det alldeles bra. 
Och nu är det bara ett sår kvar.

Mats Kock.
Klass 6.

MED NILS PÄ FISKE.

I sommar har jag fått följa mamma till 
Hälsingland. Där fick jag vara med om att 
lägga ut långrev på 75 krok. Jag och Nils, 
min morbror, var ute en kväll, då det spö- 
regnade, och letade daggmask. Vi hittade 43 
st. Nästa kväll var jag och en annan pojke, 
som hette Einar ut och satte på masken. Vi 
tog en halv på var krok. Sen på kvällen tog 
vi med oss långreven och for ner till sjön 
och rodde ut. När vi kom ut ett stycke, såg 
vi en fågel, som hade en rev i vingen, så den 
inte kunde flyga. Då tog vi den i land och 
tog loss reven ur vingen. Sen flög den. Vi 
rodde ut igen och lade ut långreven. Nästa 
morgon steg vi upp 4 och rodde ut och vitt
jade. Vi hade 5 abborrar, 2 mörtar och en 
snorgärs.

Hans-Gustav Matslofva.
Klass 4.

STOCKHOLMSRESAN.
I sommar har min mamma, min syster och 

jag varit till Stockholm. Vi bodde hos min 
faster, som har ett hotell där. En dag gick 
vi ut på stan och tittade i affärerna. Vi var 
på Pubs leksaksavdelning. Där var mycket 
att se. Så blev det söndag. Vi for då ut till 
Riksmuseet. Och där var massor med djur. 
Därifrån for vi till Skansen. Där såg vi is
björnar, älgar, ekorrar och renar. Vi såg en 
björnunge, som hette Liss-Ola. En dag häl
sade vi på våra kusiner. Hos dem lekte vi 
kurragömma. Vi blevo bjudna på middag. 
Sedan foro vi in till stan. Nästa dag gick vi 
upp till slottet. Det var konungens födelse
dag, så där var mycket folk. Sista dagen 
kom, och vi skulle resa hem. Faster följde 
oss ner till tåget. Vi stego in i en vagn, och 
tåget sattes i gång.

Leif Jackson.
Klass 3.

Till LARSSONS gå vi . . .
Där finnes varor, som äro värda sill pris.

När det gäller D  A M:  ulsfrar, kappor, pälsar, H E  R R:  kostymer, ulstrar, 
trenchoat eller G O S S K L Ä D E R  av alla slag, ha vi en utsökt vacker sor
tering såväl av gedigna priskontrollerade siandardplagg som mera lyxbetonade.

Av metervaror äro höstnyheterna inkomna i synnerligen stor sortering.

Dräkt- och Kapptyger  i helylle och standardkvalitéer.

Klänningstyger till vardagsbruk.

Klänningstyger till helg- och festklänningar.

Blustyger, Flaneller.
Yllevaror: Damjumpers o. -koftor. Herrvästar o. -tröjor. Gosströjor. Flickkoftor. 

Ekipera Eder fö r  hösten hos

AUG. LARSSON,  ORSA -  TEL 21
MA N U F A K T U R  -  D A M K A P P O R  -  H E R R E K I P E R I N G



ORSA SKOLTIDNING.

EN DAG I SKOGEN.
Den sista veckan innan jag skulle börja i 

skolan, skulle pappa och jag till skogen och 
hugga ved. Det tyckte jag skulle bli hemskt 
roligt. Vi gav oss iväg kl. 9 på morgonen. 
Vi kom opp till Bjus halv tio. Men innan vi 
kom dit vi skulle, tog det en lång stund. 
När vi kom fram, var vi så trötta, att vi la 
omkull oss ett tag. När vi hade hållit på ett 
tag, så blev vi törstiga. Det var en kilome
ter till närmaste bäck. Men pappa visste, att 
det fanns en myr i närheten, så vi gick dit 
och drack vatten. Det var hemskt drygt att 
hugga.

När vi skulle fara hem, blev jag faktiskt 
glad, ty det värkte i både armar och ben. 
När vi kommo hem, voro vi så trötta att vi 
lade oss direkt. När jag hade vilat en stund, 
gick jag bort och sparkade boll. Men inte 
blev det mycket gjort på fotbollsplanen, för 
jag var för trött att sparka boll. Men det 
var skönt sen, då jag fick gå hem, och jag 
sov som en stock ända till morron.

Eskil Eskilsson.
Klass 6.

ETT SOMMARMINNE.

En dag, när Margot och jag var vid posten, 
såg vi en fågel, som inte kunde flyga. Han 
var alldeles våt. Han försökte flyga, men 
han ramlade ner. Vi tog hem fågeln och gav 
honom havregryn och vatten. Sen, när han 
blev torr, kunde han flyga. Mamma satte 
fågeln på en gren, så inte katten skulle ta 
den.

Ann-Britt Vik.
Klass 3.

Vattentäta, stötsäkra
A R M B A N D  S U R
F ö r n ä m s t a  m ä r k e n

Urmakare Qusl. Metgeson
Orsa Tel. 399

BIRGER LUNDHOLM
(ORSA FÖRMEDLINGSBYRÅ) 

Telefon 30
Rättegångar, Inkasseringar, Boutredning

ar. Köp och försäljning av fastig
heter. Auktioner.

HOS MORBROR.
Under skollovet skulle jag få fara till min 

morbror. Jag skulle få vara där i tio dagar. 
Jag for på första tåget, som gick en kvart 
i sex. Jag kom då fram till Vikarbyns sta
tion, när klockan var tjugo minuter över sju. 
När jag kommit en bit uppför stationsvägen, 
kom min morbror och mötte mej med cykel. 
Sedan skulle vi gå upp till Röj eråsen, dit det 
är fem kilometer.

När jag kom dit upp, fick jag äta. Sedan 
skulle de ned till slogen och slå. Då fick jag 
också slå. En annan dag skulle en bonde 
låna morbrors häst, för han skulle köra lite 
gräs. Då fick jag köra hästen. Men när jag 
skulle ut genom grinden, svängde hästen för 
tidigt, så framhjulet tog i grindstolpen, och 
flaket på kärran tog i en stör, som sitter mel
lan två stolpar, och drog ner den. Jag fick 
gå till hagen med hästarna varenda dag och 
hämta dem på kvällen.

Så fick jag väl åka hem, när biljetten tog 
slut. Till minne fick jag en slidkniv.

Erik Helleberg.
Klass 6.

FÄBODRESAN.

Bäcker-Agnes och Stig och jag gick till 
Skavåsen med korna i sommar. När vi kom 
till skogen, så mötte vi så mycket kor, så 
det var svårt att komma fram med våra. 
Det var en mil att gå med dem. När vi kom 
fram, kom de andra med Eriks bil, och kal
ven stod bakpå lastflaket.

Sedan fick vi choklad. Så gick vi ut och 
lekte i sågspån, och vi byggde grottor. Vi 
fick åka bil hem, och vi stod på lastflaket.

Lars Borbos.
Klass. 3

Bränd KAIK och 
KALKSTENSMJOL
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 21

PORTRATT

får Ni från våra upp
tagningar. Välj själv 
det trevligaste och låt 
oss uföra våra konst
närliga förstor ingar 
till billiga priser.

Teginans Felasalong
Orsa Telefon 93

TECKNING: Älg i skogen av
Georg I.indberg, klass 3.

KURRE, VAR EKORRE.

En dag förra våren, när pappa var i sko
gen och höll på att hugga ved, högg han ner 
ett träd, där det var ett ekorrbo. När trädet 
föll, ramlade ekorrboet också, och ut ur boet 
skuttade en ekorrunge. Han sprang under 
en rishög, och pappa tänkte, att han skulle 
låta honom vara. Men på kvällen, innan han 
gick, såg han efter, om ungen låg kvar under 
rishögen, och där låg han! När pappa inte 
såg till några andra ekorrar, så tänkte han, 
att om ungen fick ligga där, så frös han väl 
ihjäl, för det var hemskt kallt, så pappa tog 
fram honom och lade honom i boet. Boet 
lade han i en låda, som han hittade, och så 
tog han hem alltihop. Pappa gjorde en liten 
bur och lade boet i den, och där fick ekor
ren vara.

Buren satt fast vid ett träd och det fanns 
ett hål, så att ekorren fick springa ut och 
in. Han sprang mellan träden och in i buren, 
och han var hemskt rolig att titta på. Kurre 
hette han. Han fick mandel och mjölk och 
socker och allt möjligt. Mot slutet av som
maren tappade vi honom, men så kom Hans 
Tupp med honom i en korg, och då hade han 
bara halva svansen kvar. Hans sade, att en 
katt hade nog bitit av honom den. Veckan 
därpå försvann han alldeles, men den gången 
hittade pappa honom på vinden, och sen var 
vi mycket rädda, att vi skulle tappa honom. 
Han var så snäll. Men så på hösten sprang 
han sin väg och vi var mycket ledsna. Men 
nu har vi katt istället.

Karin Olsson.
Klass 4.

tttarknadsbesökare!
Barnens leksaker köper Ni som vanligt 
hos oss, på torget eller i affären. 

Platsens siörsla sortering.

Musik- o. M issionsbokhandeln

OrsaBilstaton Orsa Laslbilcentral
Tel. 56 Tel. 430

Orsa Bilägares Inköpsförening
Tel. 430

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

*

1 0

TECKNING: Mitt sommarnöje av
Donald Slott, klass 4.



OKSA SKOLTIDNING

HUR EN BACILL ÄR FARLIG.
Det var en fluga, som gick på fönstret hos 

familjen Berg, och på flugan satt en bacill, 
som hade kommit från familjen Lund, där 
de hade alla barnen sjuka.

Ja, det var så, att hos familjen Berg hade 
de en pojke, som var 5 år. Han stod på en 
stol och höll på att fånga flugan. När han 
stått där ett tag, så ropade mamman åt poj
ken, att han skulle komma och äta, men in
nan han skulle äta, så måste han tvätta hän
derna, sa hon. Men inte gjorde pojken det, 
utan han gick och satte sig att äta.

När han hade ätit upp maten och höll på 
äta smörgåsen, som blev kvar, då fick pap
pan åt pojken se, hur smutsig han var, och 
frågade, var han hade varit. ”Jo, jag har 
varit ute och lekt, och sen har jag varit inne 
och försökt fånga en fluga,” sade han.

Sen åt han sista biten av smörgåsen, som 
en bacill satt på. (Det var den bacillen, som 
satt på flugan, för han hade fångat flugan 
och hade haft den i sin lilla näve. Först kom 
bacillen i munnen på pojken, sen så följde 
den med ned till magen, när han sväljde ned 
den sista biten av smörgåsen.)

Då sade pappan åt pojken, att han skulle 
gå och tvätta händerna, och att han måste 
tvätta sig varenda gång han skulle äta.

Nästa dag så var pojken förkyld och måste 
ligga kvar i sängen några dagar. Bacillen 
hade gjort sitt verk.

Margareta Lindkvist.
Klass 6.

NÄR VI VAR TILL FINNBERGET.
En vacker dag på sommaren frågade Gun

ni och jag, om vi fick följa med pappa till 
Finnberget. Det fick vi mycket gärna. Så 
togo vi cyklarna och foro. Det var fem kilo
meter dit. Då vi kommo fram, gick vi in i 
ett gammalt hus. Då fick jag se en orm, 
som låg i ett hörn. Jag skrek till. Och då 
fick pappa syn på ormen. Han tog en gam
mal kvarn, som man skulle krossa salt med, 
och kastade den mot ormen. Till sist blev 
huvudet krossat, så att han inte levde längre. 
Sedan tittade pappa om gräset hade växt. 
Sedan foro vi hem.

Marianne Andersson.
Klass 3.

O RS A-BRÖD

EN DAG PÅ SIMSTADION.
Det var samma dag som simpromotionen 

skulle vara. Ulla och jag gick till simsta- 
dion på förmiddagen, för det var en del 
prov, som vi skulle klara. När Alice kom, 
det var simlärarinnan, som hette så, skulle 
vi i vattnet. Det var kallt i vattnet, men 
om vi ville klara våra prov, så måste vi i. 
Jag hade bara vattentramp och livräddning 
kvar. Det var ju inte så bara det heller för
resten, ty vattentramp är det värsta jag vet. 
Jag gjorde vattentrampet först. De första 
25 meterna gick rätt så bra, men den andra 
längden gick dåligt. Jag kände mig som en 
skeppsbruten, som simmat omkring på havet 
en hel dag. När jag hade ungefär två meter 
kvar fick jag en stor kallsup, så jag tog i 
mig i länsen. Då ropade Alice till mig, att 
om jag fortsatte fram, så hade jag klarat 
provet. Jag gjorde det, och så var det vär
sta avklarat. Sen var det livräddningens tur. 
Först sam jag en längd, och så tog jag den 
skenbart drunknade flickan och ”livräddade” 
henne. Medan jag sam, tittade jag rakt upp 
på den molniga himlen, och tänkte: ”Tro
om det blir regn i kväll, så promotionen 
blir inställd?” Nu hade jag en liten bit kvar. 
Och nu, nu var jag kandidat. När proven 
var klara, for vi hem. Vi både längtade 
efter och gruvade oss för kvällen.

Äntligen kom den gruvliga och efterläng
tade kvällen. Vi kom till simstadion i god 
tid och satte på oss simdräkterna. Först var 
det magistrarnas tur. Ulla ropades upp först. 
Hon dök på huvudet i och sam och fick 
eklövskransen av promotorn, agronom J. 
Phersson. Efter magistrarna var det kandi
daternas tur. Först hoppade Ruth ifrån 
trean, sam och mottog pillövskransen. Så 
var det min tur. Skulle jag våga hoppa? 
Jag skulle väl inte vara fegare än Ruth. 
Jag klättrade de få trappstegen upp till trean. 
Nu var jag uppe. Jag samlade min lilla 
portion mod, knep ihop ögonen, sprang fram 
och trillade ner. ”Så där ja, nu var jag i 
vattnet, som förresten var rätt kallt. Nu 
var det fasansfulla hoppet avklarat. Så var 
jag framme vid promotorn. Han tryckte ner 
pilkransen i pannan, under orden: ”Jag
utnämner dig, Lena Warrol, till simkandi- 
dat.” De orden kommer jag säkert att min

nas återstoden av mitt liv.
När promotionen var över, blev det sim

tävlingar. Jag var med på 50 meter bröst- 
sim för flickor, blindsim och hindersimning. 
På 50 meter blev jag tvåa. Jag var några 
tiondels sekunder efter ettan. På blindsim 
startade jag på bana två. Jag såg lite under 
handduken först. Men så var det någon som 
märkte det och anmärkte på att tvåan såg. 
Då fick jag lov att dra ner handduken. Nu 
såg jag ingenting. ”Nåja, det gör ju ingen
ting” , tänkte jag, ”alltid lär jag väl klara mig 
den lilla biten.” Nu startade vi. Jag sam, 
och stötte ihop med flera stycken. ”Det var 
konstigt”, tänkte jag, ”dom andra måtte sim
ma väldigt snett. Jag är nog den ende av 
dem som simmar rakt.” Jag fortsatte att 
simma i samma riktning och snart stötte jag 
i länsen. ”Jaså, jag måtte ha kommit snett 
ändå.” Nu hörde jag domarna anordna för 
nästa tävling. ”Åt vilket håll skulle jag? 
Åt det här?” Jag vände mig ditåt. ”Nej, 
åt det här hållet kunde det inte vara. Åt det 
andra var det förstås.” Jag vände ditåt och 
började simma. Äntligen stötte jag i start
bryggan, men — på bana fem. Det var allt en 
slokörad Lena, som sam tillbaka.

Nästa tävling var 100 meter fritt för damer. 
Resultatet blev: Ruth Eliasson etta, Ingegerd 
Jonsson tvåa, Kerstin Hedman trea, och Ulla 
Warrol ”jumbo”. Så blev det hindersim
ning. Först skulle vi på land trä en nål på 
en tråd. ”Hur skulle jag klara det, jag som 
frös så händerna skakade?” Nu var nästan 
alla klara, och i vattnet. Så där ja, nu gick 
det. Jag lämnade nålen till domaren, hoppa
de i och sam 25 meter. Så skulle vi opp på 
tornet och sätta på oss en skjorta. Jag rusa
de upp, fick på mig skjortan och ner igen. 
Tog mig en bulle, satte den för munnen, slog 
till med handen och hoppade i. Jag tuggade 
och tuggade. Bullen växte i munnen på mig. 
”Ingen skulle väl märka om jag spottade ut 
lite?” Jag gjorde det. Nu kändes det lättare. 
Jag svalde och sam färdigt längden. På den 
tävlingen blev jag tvåa, trots nålen. Efter 
tävlingarna blev det en polomatch mellan 
Mora och Orsa. Jag höll på Orsa. Orsa 
vann också med 2—1 eller 4—0. Jag minns 
inte riktigt. Lena Warrol.

Klass 6.

Tät den verkligaM A IS K \  1 I) S G i f I) 11’ V
hör först och främst en titt in i

C E N T R A L B O D E N
som med sitt rikhaltiga lager i Trikåvaror, Slöjd- 
och Husgeråds- samt Leksaker blir en mötes- 
plats för alla marknadsbesökare.

Vårt motto är: «V A L U T A FOR PENGARNA» 
och våra b illiga  priser äro allm änt kända.

Därför är ett besök i C E MT R A L B O D E A
så gott som nödvändigt för alla och envar.
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ORSA SKOLTIDNING.

NÄR ELSA SKULLE BÖRJA SKOLAN.

Elsa skulle börja skolan. Det var roligt 
men hon kände en ilning i maggropen, ju 
närmare hon och hennes mamma kom det 
stora vita skolhuset. Nu voro de framme. 
Klockan ringde, och barnen strömmade in 
från alla håll och kanter. I dag var det bara 
upprop. Hon kände en del av barnen, som 
skulle börja i första klassen. De fick sätta 
sig, och så ropade fröken upp namnen på 
dem. Sedan sade fröken vad de skulle ha 
med sig nästa dag. Så fick de gå hem igen. 
”Det gick ju fint” , tänkte Elsa. Men nästa 
dag måste hon gå ensam. Det var bra, att 
hon kände några av kamraterna. I morgon 
hade hon inte sin mamma att lita på.

Nästa morgon stegade Elsa i väg med ett 
pennskrin i väskan. Hon hade inget mer. Så 
började skolan. Fröken ropade upp barnen 
en gång till. Så talade hon lite med dem om 
skolan. Sedan fick de räkning. Fröken frå
gade, vilka som kunde räkna till 10. Elsa 
kunde t. o. m. räkna till 19, men sen var det 
slut. Så var det rast. Sedan fick de ha teck
ning och läsning. Och sedan fick de gå hem, 
för de skulle bara gå några timmar varje 
dag de här första veckorna. Elsa var mycket 
belåten med sig själv när hon gick hem, för 
fröken hade sagt, att hon var duktig.

Margareta Carlsson.
Klass 6.

EN SAGA.
Det var en gång ett troll, som bodde på 

Trollberget. Trollet hette Klumpeduns. En 
dag skulle Klumpeduns gå ut i skogen och 
plocka bär. Han började plocka. Rätt gom 
det Var, fick han se en prinsessa och stop
pade henne i sin ficka. Prinsessan skrek på 
hjälp, men det brydde sig inte Klumpeduns 
om. Han plockade bär hela dan, men då han 
skulle känna efter i sin ficka, var prinses
san borta. Han blev så ond, att han gick 
hem och lade sig. Prinsessan hade ramlat ut 
genom ett hål i fickan och hade hunnit till 
slottet, innan trollet hade sett henne. Trollet 
låg och funderade på hur han hade kunnat 
tappa prinsessan. Sedan somnade han.

Per-Erik Bruksner.
Klass 4.

MIN RESA TILL FALUN.

En dag skulle jag resa till Falun. Mamma 
följde mej ner till station. Sedan sa jag 
adjö åt mamma, och hon gick till bussen, 
för hon skulle åka hem. Först fick jag åka 
buss till Mora, sen bytte jag tåg, och sen 
for tåget till Falun. När jag kom till Rätt
vik, såg jag den långa bryggan. Jag tyckte, 
att den var hemskt lång. När jag kom fram, 
mötte farbror Hjalmar och tant Stina mig. 
Sedan gick vi hem på regementet. Vi fick 
gå fem trappor opp men sen var vi framme. 
Vi gick in, sen fick jag kaffe.

Margareta kom och sa, att det var musik 
i Stadsparken. Då gick vi dit. Där var det 
en damm med två svanar med fyra ungar. 
Vi stod och hörde hur musiken spelade, men 
sen var det slut, och när vi kom hem, var 
klockan halv nio.

Nästa dag for vi till Ornäs. När vi kom 
dit, gick vi in i Ornäs-stugan. Det kostade 
tjugufem öre. När vi kom upp, såg vi 
sängen, där Gustav Vasa hade legat på nat
ten. Där låg ett sängtäcke med kronor på. 
Vi såg hans kläder och hans spjut och två 
järnrustningar. Sen gick vi in i ett annat 
rum. Där var det som Barbro Stigsdotter 
hissade ner honom, när fienderna kom, och 
då flydde han över isen. Sen gick vi ner 
till sjön och drack kaffe. Vi hann knappast 
dricka, förrän det började regna, och då for 
vi hem. Nästa dag skulle jag resa hem. Jag 
åkte på två-tåget. När jag kom till Orsa, 
mötte mamma mig. Sen for vi hem.

Kerstin Hanser.
Klass 4.

ÄLGEN.
En dag när jag for till skolan, såg jag en 

älgko och en kalv, som sprang över vägen 
vid Lisselbäcka. Och jag höll på att köra 
över kalven. När jag for hem, stannade jag 
och tittade, om jag såg dem, men jag såg 
dem inte något mer. När jag kom hem, ta
lade jag om det för mamma och pappa, men 
dom ville inte tro mej, men då sa jag åt 
dem, att dom fick tro, vad dom ville.

Ingemar Larsson.
Klass 3.

ORIENTERING.

I torsdags fick de, som ville, orientera. Vi 
samlades %10 vid kyrkan. Det var Marga
reta Eriksson, Sonja Nyman, Fröken Åker
lund, Sven Löf och jag. Vi cyklade till Han
sjö konsum, där var det fler, som skulle 
vara med. Sedan fortsatte vi att cykla upp 
till en gammal gård, där vi fick starta. Frö
ken Åkerlund, Margareta Eriksson och jag 
gick ilag. Först letade vi reda på var vi 
skulle gå för väg, sedan gick vi en bit på 
landsvägen upp till 3 gårdar, och därefter 
gick vi efter kartan. Tillsist kom vi opp på 
en hög sluttning, då gick vi efter kompass 
tillbaks till de 3 gårdarna, därifrån tog vi 
ut kompassriktning och började om. Vi såg 
sista kontrollen. Tillsist kom vi fram på en 
myr, där vi trodde vi hade kommit rätt och 
skulle hitta en kontroll. Då fortsatte vi, tills 
vi kom på en stig, och den kunde vi peka 
ut på kartan. Vi förstod, att vi hade kom
mit rätt, fast vi inte hittat kontrollen. Vi 
gick ner på stigen och skulle gå den vägen 
tillbaks. När vi hade gått en bra stund, 
träffade vi Sonja och en tant. Då gjorde de 
sällskap med oss till mål. Sedan kom vi ner 
på en landsväg. Där mötte vi två karlar. 
Vi frågade dem, om inte kontrollen suttit där 
vi gått, och det gjorde den. Sen gick vi till 
stugan, där vi startat. Där tog jag på mig 
jackan och for hem.

Kerstin Walfridsson.
Klass 6.

NÄR JAG SÄG MIN FÖRSTA ÄLG.

Jag var 6 år, när jag såg min första älg. 
Det var en dag, då jag var hos en kamrat 
och lekte. Då kom en karl springande och 
sade, att det låg en älg nere på en linda. 
Och då sprang några andra dit för att titta 
på älgen. På kvällen när jag kom hem, fick 
jag följa med Bror och Fred. Och när vi 
kom nästan fram till Bäcka, stod älgtjuren 
där. Vi var bara 50 meter från älgen. Han 
såg på oss med sorgsna ögon. Sen gick han 
in i skogen.

Stig Persson.
Klass 3.

Omlyckla för sin goda passform . . .
Hanssons ulstrar och trenchcoats ha blivit populära 

tack vare god passform, modernt snitt och kvalité, 

som ger valuta för både pengar och kuponger. O m  

Ni behöver ett ytterplagg så prova ut det i tid. Nu 

finns en god sortering.

Gäller det en kostym bör Ni se på någon av våra 

elegant mönstrade en- eller tvåradiga modeller i m o

dernaste stil.

Hatten och Handskarna
i moderna färger och modeller. 

Alla prislägen finnas represente

rade.
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Radio, Grammofoner, Skivor Orsa Tobaks- & Pappershandel
Skriv- och Räknemaskiner på fördelaktiga villkor.
Reparationsverkstad. Radioservice. Välsorterad

Orsa Cykel- & Sportaiiär, tel. 281 parii- och minutaffär
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

TEATERN.

En dag skulle Lisa, jag, Marianne, Inga, 
Stina, Margot och Nisse ha en teater. Vi 
skulle uppträda allihop. Lisa och jag tog ner 
vårat tält.

Vi skulle ha teatern på en onsdag. Da
garna före såg det ut omkring tältet som ett 
zigenarläger. Vi skulle öva, leta reda på nå
gonting att uppträda i och så förstås något 
att ha på oss, när vi uppträdde. Det hörde 
till vanligheterna att någon snavade på tält
pinnarna med den påföljd att dessa åkte upp, 
och tältet dråsade ihop. På teatern skulle 
vi ha saft och gott och pilkastning samt myc
ket mer. Nisse skulle spela fiol och mun
spel och Marianne skulle dansa. Margot och 
Stina vara clovner och Lisa och jag lite av 
varje. Inga skulle sjunga. Det var sexton 
punkter på programmet. Vi gjorde biljet
ter. Inga, Lisa och jag skulle måla oss i an
siktet, för vi skulle vara zigenarkäringar.

På onsdagen kl. 6.30 skulle vi ha teatern. 
Vi hade väldigt bråttom. Till slut var vi all
deles utpumpade. Lisa och Marianne samt 
hennes mamma hade gjort en pappersklän- 
ning åt Marianne att dansa i. Kl. 6 kom det 
en hel del av publiken. Då kom vi ihåg, att 
vi hade glömt att måla oss. Så fick vi lämna 
alltihop och gå upp och göra det. När vi 
kom tillbaka, hade det kommit mycket folk. 
Sedan började vi. Men när Marianne skulle 
dansa, ville hon inte gå ut. Och när Nisse 
skulle spela fiol, var det lika. Men annars 
gick det bra. När det var slut, och vi räk
nade ihop kassan, var det precis 10 kr. Se
dan tog hela sällskapet och for över i ekan 
till Lillån och åt blåbär. Och myggen åt opp 
oss.

Margareta Carlsson.
Klass 6.

NÄR JAG VAR PA LASARETTET.

I sommar har jag varit till Mora lasarett. 
Mamma följde mig. Vi åkte med åttabussen. 
Jag hade så ont i magen, innan jag for.

Vi kom fram omkring kl. nio. Vi gick ner 
till lasarettet och gick in och satte oss i 
väntsalen. Det var ingen där, när vi kom. 
Men snart kom det folk. Så kom en syster 
ut. Hon hade bok och penna i handen. Hon 
frågade, vem som kommit först. Då sade 
mamma, att vi hade kommit först. Och sys
ter skrev upp mitt namn och min adress. 
Men vi fick inte komma in först ändå, för 
det var många som hade gjort illa sig, som 
fick komma in före oss. Klockan var 10 över 
tolv, när vi fick komma in. Då fick vi gå in 
och sätta oss i ett rum, som hette mörkrum
met. Men där var lyset tänt, så där var det 
då inte mörkt. Klockan var halv två, när 
doktorn kom. Han frågade mamma, om jag 
kunde andas genom näsan. Mamma sade, att 
det kunde jag inte. Doktorn satte sig fram
för mig på en stol. Så tog han ett glas och 
tittade mig i näsan med. Han sade, att jag 
skulle skrapas bakom näsan, för det var 
polyper.

Vi fick gå och sätta oss på en bänk i en 
lång korridor. En syster kom och sade, att 
det var min tur. Så fick jag gå in. Mamma 
fick inte följa mig in. Usch, så rädd jag var! 
Jag fick dra av mig blusen, så jag inte skulle 
få blod på den. Det var så mycket där inne; 
det var saxar, knivar, apparater och glasrör 
av olika slag. Jag fick sätta mig i knä’t på 
en syster. De satte på mig ett skynke. Dok
torn hade också ett skynke på sig. Han satte 
sig i en stol framför mig. Syster satte på 
mig en vit kupa på huvudet. Det luktade 
så otäckt av den. Så skulle jag räkna. Jag 
tror jag räknade till 26 eller 27. Så tyckte 
jag, att jag flög ut i rymden. Jag kände

EN SCOUTUTFLYKT.

En fredag hade vi kårmöte, och på det 
bestämde vi i vår patrull, den heter Karla
vagnen, att vi skulle ha utflykt till Berit 
Carlssons stuga i Stenberg. Vi äro 8 stycken 
i vår patrull. Bara sju var med på utflykten, 
vi skulle samlas på en väg uppe i Trunna 
kl. 9 fm. Det var ganska kallt, när vi star
tade. När vi kom till stugan fick Alfhild och 
jag gå och plocka ris och kvistar att elda 
med. Birgit fick gå ut och plocka blommor 
och hängen, som vi skulle ställa på bordet. 
Torborg och Berit lade ut spår, som Alfhild 
och jag skulle gå. Anna-Maria och Ingrid 
skulle städa i stugan. När vi höll på och åt, 
fotograferade vi. Vi stekte korv på pinne 
och kokade choklad. En filmrulle gjorde vi 
slut på.

Spåret, som vi skulle gå, var ganska långt. 
När vi hittat två brevpilar, såg vi en backe 
alldeles full av blåsippor. Första brevet var 
inom 6 stegs avstånd från brevpilen, brevet 
låg mellan en sten, som var delad. De andra 
var lättare än det första. Innan vi åkte hem, 
plockade vi blåsippor i backen. När jag kom 
hem, var klockan halv 2.

Margareta Eriksson.
Klass 6.

ingenting. När jag vaknade, lyfte de upp 
mig på en bädd, som gick på hjul. Det kän
des så otäckt i halsen. En syster torkade av 
mig blod, som jag hade på händerna. En 
annan syster rullade ut mig i korridoren, där 
jag skulle vila. Om en stund kom mamma. 
Då kom också en syster och sade, att jag 
fick klä på mig. Jag satte på mig blusen. 
Sen gick vi ut och satte oss på en bänk och 
väntade på bussen. Den kom snart, och vi 
åkte hem. Birgit Jernberg.

Klass 4.

De vackra mönstren väcka beundran . . .
Ni kommer också att bli förvånad över hur verkligt smak

fulla och moderna

T A P E T E R
vi kunna erbjuda Eder till fördelaktiga priser.

Vill Ni ha en tapet, som harmonierar bra både med m öb

lerna, mattorna och gardinerna i Edert hem, finner Ni den 

i det stora urvalet hos
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I SEGERS SKOAFFÄR
får Ni kvalitets va ror till 
låga priser.
TEL. ORSA 232

S k o I ii y II.
Överlärare Ernst Keding

har av skolstyrelsen förordnats till ordina
rie överlärare fr. o. m. den 1 juli. Till ordi
narie lärare vid Kyrkbyns folkskola från 
samma tid har förordnats folkskollärare Hj. 
Hedman. Till extra ordinarie lärare för höst
terminen har utsetts, i Åberga folkskollärare 
Erik Bjarling och i Kallmora folkskollärare 
Edvin Cederlund. Fru Helga Hahne har för
flyttats från Skattungbyns östra småskola till 
Åberga.

Småskolorna
i Kallmora och östra Skattungbyn har in- 

dragits på grund av det sjunkande barnan
talet.

Sjunde skolåret.
Skolstyrelsen har föreslagit kommunalfull

mäktige att införa sjunde skolåret fr. o. m. 
denna hösttermin. För undersökning av 
möjligheterna att centralisera skolorna i 
Kallmora, Åberga och Nederberga återremit
terades frågan till skolstyrelsen, som i sin 
tur tillsatt en kommitté för ytterligare utred
ning.

Många mammor
tro visst, att det är lärarna som ”hittat på” 

den här nymodigheten, som kallas frilufts
dagar.

Skoltidningen har därför blivit ombedd 
meddela, att det är riksdagen, som fattat be
slut om friluftsdagarna. Syftemålet är att 
eleverna skola ”beredas en hälsosam motvikt 
mot det övriga skolarbetet och bibringas in
tresse för härdande och stärkande frilufts
liv.” Så nyheten är kanske inte så tokig.

Ktakl all inle dröja med

koslymköpel
Ni som inte köpte ny kostym i 

varas av rädsla för att offra de 

dyrbara poängen, köp den nu och 

dröj inte längre. De goda kvali

teterna och det stora urvalet finns 

ännu, men kommer givetvis att bli 

sällsyntare. Välj en modern, väl- 

sittande och gedigen kostym hos 

oss. I fördelaktiga prislägen kan 

Ni ännu hitta utmärkta saker.

tSergtinds, let. 5

SKÖTEE JAG MINA SKOR OCH KLÄDER?

En dag frågade fröken, om vi skötte våra 
skor kläder bra. Först talade hon om skorna. 
Skorna ha ju blivit så mycket dyrare och 
sämre nu, så man måste vara rädd om dem.

Nu måste man vårda och sköta de skor 
man har. Om vintern, när man är våt om 
fotterna, skall man inte slänga iväg skorna 
hur som helst, utan man skall ta ur sulorna 
ur skorna och sedan ställa dem på en plats 
där det inte är alltför hett. Över sommaren 
skall man sätta in skoblock i pjäxorna.

På sommaren när man har lågskor, skall 
man komma ihåg, att om man har sand eller 
grus i skorna, skall man alltid ta av sig dem 
ute och knacka ur sanden, sedan skall man 
borsta dem med en sopborste, sen skall man 
borsta dem blanka. Om det blir ett hål på 
strumporna, skall man genast laga det, det 
skall man också göra med alla andra kläder. 
Om en knapp eller en hängare har lossnat, 
skall man inte springa till mamma, utan man 
skall sätta i den själv.

Nu är det kort på kläder, så nu får man 
vara glad om man får några kläder alls. Man 
ska inte ha söndagskläderna alla dagar, för 
på vardagarna duger det med sämre kläder. 
Man ska inte heller skratta åt dem, som 
inte ha så fina kläder.

Nils Eric Hansson.
Klass 6.

ETT SAMTAL I HÖNSGÅRDEN.

Det började bli vår också i hönshuset. Det 
var ett kackel och ett pipande hela dagarna 
i ända. Ty hönsen skulle också göra fint i 
sina burar.

Men så blev det plötsligt ett omslag i pra
tet. De började att tala allvarsammare. De 
pratade om äggläggningen. De hade hört, att 
husfolket gått och pratat om, att hönorna 
lade just inga ägg, och till på köpet var det 
snart påsk.

Så började hönsen att prata. Det var en 
höna, som pratade med en annan höna och 
sade: ”Jag vill inte lägga ägg, för jag blir 
inte mätt på maten jag får. Då vill inte jag 
ge folket ägg heller. Och så får vi så dålig 
mat. Det är bara för att det är krig, tror 
då jag.” Sedan svarade den andra hönan: 
”Jag tror, att det är för att dom är för lata 
att så någon säd på åkrarna.” Sedan kom en 
annan höna och sade, vad hon trodde: ”Jag 
tror, att det är för dom tycker vi äro så 
feta, så vi behöver ingen mat, men det är i 
alla fall fel, för vi har så mycket dun och 
fjädrar, så det är för det. Men om vi är 
hungriga, så värper vi inget heller.”

Då folket fick se att hönorna inte ville vär
pa, så gav de hönsen mer mat, och då bör
jade de värpa, men inte så mycket som förr. 
För de skulle ge igen folket, för de inte fått 
nog med mat.

Kerstin Halvarson.
Klass 6.

ERIK A N D E R S S O N
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förrättar A u k t i o n e r ,  B o 
uppteckningar och Arvskiften. 
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 4 0

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren Aksel E. Roseen 
Tel. 25 3

Föreläsningsprogram.
Program för hösten 1942.
Kommunalsalen (i regel).
Tid: kl. 7.30 em. (precis).

Fredag 9 okt. Professor Gerda Boethius: 
* Anders Zorn och hans 
konst.

Tisdag 27 „  Kapten G. Odqvist: ” Vad 
ett modernt flygvapen kan 
uträtta. (Godtemplarloka- 
len).

Tisdag 3 nov. Kyrkoherde Axel Ham
braeus: Toner från tempel 
och fäbodvallar. Föreläs
ningen illustreras med 
musik på fiol och psalmo- 
dikon.

Tisdag 17 „  Ingenjör Sven Berggren: 
*Med svenska lastbils
chaufförer på finska is
havsvägen Rovaniemi—-
Petsamo.

Tisdag 24 „ Fru Ebba Berggren: Fru 
Johansson oeh taltekniken.

* Ljusbilder.
** Film.
Inträde 35 öre, skolungdom 15 öre.

Stipendiefonden.
Hederslista.

Förut ha 55 stipendiater anmälts fär
diga med sina kurser.

Den f e m t i o s j ä t t e :  Bäcker Anders 
Olsson, Stenberg, praktisk uppsatsskriv
ning, 7 maj 1942.

Vappersvatot -
kassasparare i krislid.

Borddukar
Servetter
Handdukar
Hushållscrépe

Koop. fören. Ovan Siljan
Husgerådsavd.
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TURISTHOTELLET
R E K O M M E N D E R A S

Tel. 241 OR SA

C„u*t94 J l  PERMANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. C arlssons Å kdonsfabrik
Orsa Tel. 188, bost. Holen 58

ARBETSVAGNAR -  KÄRROR  
med trä- och bilhjul.

Ryggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott m å lt id s d r ic k a
från

Storåbro Bryggeri, tel. 169

LI NDANGETS PENS I ONAT
Teleion Holen 1

Enklare och finare middagar, supéer samt 
kaffe för större och mindre sällskap. Be

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Sigge Sundström.

CBeställ P e r m a n e n t n i n g e n
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

En välgjord MÖBEL
beställer Ni förmånligast från

Boggs Snickerifabrik
Hansjö Tel. 358

Lindqvist Eftr. Blomsterhandel
— John A. Levenius —

Tel. Afiären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

Frukt -  Grönsaker 
Blommor, Kransar, Kistdekorationer

Låt reparera SKODONEN hos

E. IVI o r  l i n  g
Omsorgsfullt arbete -  Moderata priser

F re lin s  Konditori
Telefon 27

R e k o m m e n d e r a s !
Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Byggn a dssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Plywood och Wallboard.

B E G R A V N I N G S B Y R Å

Enå Snickerifabrik
Tel. 78 ORSA

HUGOS KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  
------- Telefon 318-------

John P e t te r s s o n s
Sadelmakeri, Tapetserareverkslad
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 !

y P lå la tm ä i ta te n  B. KARLSSON
Byggnadsmåtning
M ö l i e l i n ä l n i n g

JZinf tel. 108 Tapetsering m. m.

Gummiskodon och Cykeldäck
repa reras!

R I N G C E N T R A L E N
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs ^etdtUetinf
T R U N N A  -  O R S A

Medlem av O rsa hantverks- & 
industriförening

E rik  W e s s t r ö m
Utför Värme-, Vatten och Av
loppsledningar av alla slag.

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, in
packningar, saltingnidningar, massage m. m. 

Kvartslam pa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor, möbler. 
Plywood och Wallboard.

Kallholsfo PS ‘Snickerifabrik
Tel. 37 Mässbacken Tel. 37

Värme-, Vallen-, Avloppsledningar
utföres av
Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

Tapet ser ing
Rums- och Byggnads mål ni ng

Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offeri!

Måtarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67

Obs! Verkstaden ilyllad till Slällberg

Skoreparalianer
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
G:a Grewgården (mitt emot Missionskyrkan)

M A T B R Ö D E T
alltid gott o. välsmakande från

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 38

Elektriska
spisar, plattor, bakugnar, 
varmvattensberedare. 
Radio, Armatur, Kylskåp.

M ora-Orsa E le k tr isk a  A.-B. 

H a n d a r b e t e n
vilka alla äro kupongfria

Nyl i  iör hö s t e n  i
Haitar, Mössor, Klänningar, Blusar m. m.

Hanna Htånsson & C.o
Telefon 4, Orsa

Anna A nderssons
C a f é  & M a t s a l a r
Rekommenderas!
Telefon 269 Orsa

Vid behov av BIL
för längre eller kortare resor 
vänd Eder med förtroende till

G. Wennerstrand
Mässbacken -  Telefon 19

Nya Skrädderiaffären
Carl Helgesson 
Telefon 274

Herr- & Damskrädderi

Ett parti äkta helylletyger finns i lager
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ORSA SKOLTIDNING.

B I L D K R Ö N I K A .

Den 6 juni, flaggans dag, firades 
skolans 10 O-år sjubileum i Orsa. Skol
barnen från hela socknen samlades 
på skolgården. Och det var strålande 
försommarväder.

Förre skoltidningsredaktören, som nu 
lämnat både Orsa och katedern och 
blivit IOGT.s exp.-chef i huvudstaden, 
uppenbarade sig o. inspekterade trup
perna före avmarschen till kyrkan.

Med fana, musik, skolstyrelsens ordf. 
och kyrkoherde Hambraeus i spetsen 
gick så det långa tåget genom sam
hället till kyrkan, där bl. a. kyrko
herden talade och en barnkör sjöng.

<
I

I  våras hölls de första gemensamma 
idrottstävlingarna för folkskolebarn 
i Orsa-. Ilär en bild från flickornas 
höjdhopp. Tävling sresultat se sid. 9.

Efter banorna gällde det att ha ögo
nen med sig och träna upp sina spe
ja r anlag. Inom “ringen “  finns fem 
små föremål, som det gäller att upp
täcka och anteckna, innan man får 
gå vidare.

Tyvärr blev det regn, så att hela pro
grammet kunde inte fullföljas. Täv
lingsledaren, gymn. dir. Inga Åker
lund, ser därför litet pessimistisk ut. 
Vid protokollet Kerstin Sjööns.

Gör som Orsa Skoltidning 

I r y c k  h o s

beckmans Jryckcri, Orsa

Orsa Skol t idning
(N:o 50 — 30 sept. 1942) 
utgives av Orsa Lärareförening.

Redaktör:
Hjalmar Hedman, Orsa.
Telefon 479. 

Redaktionskommitté:
Hanna Belin,
Erik Bjarling,
Daisy Holton,
Axel Rosén.
Postgiro nr 13 65 58.

Nya bestämmelser ha kommit om sko
lans friluftsdagar. Den 5 sept. hölls 
ett instruktionsmöte för lärare i Orsa 
med deltagare även från Mora, Väm- 
hus och Venjan. Fröken Belin instru
erar före starten på en terrängbana.

Skoltidningens fotograf var i full verk
samhet och tog många lyckade bilder. 
Här fångar han fröken Pettersson, som 
med kompassen stegar sig fram i ter
rängen.

Upplaga 1.800 ex. BECKMANS TRYCKERI - ORSA Pris 35 öre.


