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ÖRSA SKOLTIDNING

KYRKAN I SKATTUNGBYN 100 ÅR.
Söndagen den 3 sept. 1939 var 

en stor högtidsdag i kapellaget, 
ty då firades kyrkans hundraårs
jubileum med festligheter hela da
gen. Förmiddagens högmässa för
länades högtidlighet genom den 
historik om kyrkan, som komminis
ter Eric Thorsell föredrog, genom 
medaljutdelningen till den gamle 
klockaren Blecko Erik Ersson, och 
genom gåvorna till kyrkan, bestå
ende av porträtt av samtliga präs
ter, som tjänstgjort i Kapellför
samlingen. Efter högmässan bjö
dos alla på kyrkkaffe på skolgår
den, och sedan var högtidsmiddag 
i komministergården för nära 
hundratalet inbjudna. Dagen av
slutades med vesper, vilken avslu
tades med att kyrkokören utförde 
den kantat, som domkyrkokommi- 
minister Axel Hambrceus skrivit.

Genom vänligt tillmötesgående 
av komminister Eric Thorsell har 
vi blivit i tillfälle alt härnedan 
återge historiken över 

KYRKAN  I  SKATTUNGBYN.
Det var en g å n g -------- , men det var

så länge sedan, att intet med säkerhet 
kan sägas om hur det var, när kyrkan 
först byggdes i Skattungbyn.

Känd är sägnen, som i olika varian
ter vet att berätta hur digerdöden, den 
svåra pesten, 1350 även gick härjande 
fram över denna ort. Gamla mossbe
lupna odlingsrösen och lämningar av 
boplatser söderut i skogen på Hara- 
backhöjden ge vid handen att männi
skor bodde här tidigt på 1300-talet. 
Kanske det redan då skedde såsom det 
står i den gamla dalalagen: ” Bönder 
förde stock och sten och grundval gro
vo och kyrka gjorde.” --------

Den äldsta kyrkan, måhända den 
som kallas ” Helga Kors Kapell” , låg 
inte på den plats, där vi nu befinna oss 
utan ett stycke österut. En muntlig 
tradition, som gått från far till son, 
förtäljer: Den låg vid Knoppgården,
ett område mellan nuvarande Lassar- 
gården och Anders Ivarssons gård. 
Där finns än i dag en gammal, väl bi
behållen stenkällare, som av ålder hetat 
” kyrkkällaren ” . Intill ligger ett åker
stycke, där grödan alltid vuxit dåligt. 
Den 85-årige f. d. kyrkvaktaren och 
ringaren Grafmats Erik Andersson 
minns, att han som barn sett stenhällar 
ligga där. Fynd av ben ha gjorts i 
både äldre och nyare tid, som tyder på, 
att där ha vi den äldsta begravnings
platsen. Den gamle kyrkvaktaren be
rättar vidare om ” tidi träkyrka långt 
atter” . På Töribacken, en kulle i när
heten ringdes samman och det skulle 
ha skett med en liten klocka, försedd 
med handtag. Den var inte stor. — 
En man stod på Töribacken och ringde 
och så samlades allt folket till guds
tjänst i Fädernas kyrka.

Frågan om Skattunge en gång i ti
den varit självständig församling eller 
alltid hört till Orsa är, som en forskare 
framhållit, oviss. Det gamla huvud
stråket låg i söder, skattavägen. Man 
bar skatt till Rättvik. En antaglig för
klaring till namnet Skattungbyn! Och 
det var säkerligen icke någon dålig 
skatt som erlades härifrån, ty denna by 
var den bästa vida omkring, då det 
gällde framställning av myrmalm. Där
uppe på hjortronmyren kan vem som 
helst se beviset, slagghögarna finnas 
kvar. Men skattevägen blev också 
kyrkvägen och det är under det nam
net, som den ännu är känd. Folk kom 
så den vägen till Helga Kors Kapell 
och senare till del gamla träkapellet 
här på denna plats. I ett gammalt 
visitationsprotokoll från 1631 finns en 
anteckning, som emellertid visar, att 
Skattunge då hörde till Orsa. Orsa 
kyrka hade fem mässhakar, varav en i 
kapellet.

Det gamla träkapellet, hur såg det 
ut, Andreas Martini Occidentaliseus, 
som var kyrkoherde i Orsa 1661— 1670, 
ger denna första beskrivning: ” Kyr
kan var innan ocli utan vacker ocli 
välbehållen, utantill med uppresta brä
der ” uppåth väggarna sombliga. trä- 
rade. ”  Vapenhuset var litet och utan 
'dörr. Sakristia med dörr fanns. Inuti 
kapellet hängde en liten klocka. Är 
1663 begärde kyrkoherden av socknens 
förmän att få taga denna klocka, vil
ket beviljades, varefter han lät sätta 
upp den på kapellets östra gavel. Sam
ma år i augusti lät kyrkoherden bära 
stora stenar att lägga omkring sakri
stian, att tjuvar icke skulle så lätteli- 
gen gå ” in under wäggjen” . Av öv
riga upplysningar, som hämtats från 
kyrkoarkivet, må nämnas: År 1696 fick 
kapellet en ny predikstol, antagligen 
densamma som nu står ute i vapenhu
set —  enligt konservator O. Svensson 
ett 1600-talsarbete. Den gjordes av 
snickaren Matz från Wåmhus. —  År 
1672 uppfördes en klockstapel väster 
om kyrkan. Matz Ivarsson, byggemäs
tare på Ohret, fick en del in natura för 
arbetet. År 1704 blev en klocka om
gjuten i Lexan av klockgjutare Ger- 
hardt Mejer. Det är lillklockan uppe i 
tornet, som ännu gör tjänst. År 1738 
byggdes ett nytt altare av Urbjörs 
Lars. Altartavlan var av trä med 
” passions-Ilistorien uppå målad” . Den 
flyttades senare till sidan av altaret 
för att giva plats åt det vackra medel
tida altarskåp, som moderförsamlingen 
.skänkte till Skattunge 1755. Det är 
inte mycket vi kunna få veta om det 
gamla träkapellet och dess historia. 
Men när vi i dag fästa vår blick på 
altartavlan från gamla träkapellets 
tid, då blir det som en stilla hälsning 
från gångna släkten: Yi funno ett
hem och ett fäste i livets oro och strid,

i vardagens kamp och möda. Yår kyr
ka var oss till glädje och fromma.

Tiden gick. Det gamla hade tjänat 
ut. En lördagskväll sommaren innan 
nya kyrkan, stenkyrkan, skulle byggas, 
hände det något vid helgmålsringnin- 
gen. Det blev en skakande upplevelse 
för ringaren, en upplevelse, som han 
mindes så länge han levde. Han hörde 
ett så väldigt dån och brak att han 
trodde den gamla träkyrkan skulle 
störta samman och han önskade bara, 
att han haft en hässjestång för att fort 
nog komma ned till marken. Det är 
det sista som berättats om det gamla 
träkapellet.

År 1838 den 2 juli förevisades rit
ning till ny Capellskyrka med däröver 
upprättat kostnadsförslag. Capell-la- 
get förklarade allmänt sin tillfredsstäl
lelse såväl med kyrkans utseende som 
dess tillräckliga utrymme. Endast 
den anmärkningen hade man att göra, 
att sakristian torde blivit avglömd av 
ritningsförfattaren. Kostnadsförslaget 
gick på 13,524 riksdaler. Endast 1,000 
fanns i kapellkassan. Men genom by
bornas dagsverken och medel från kol
lekt och stambok anskaffades den er
forderliga summan. En gammal räken- 
skapsbok finns kvar i sakristian, där 
allt noga antecknats. Där stå kända 
namn från både Kallmora och Skatt
ungbyn. Spik levererades från Freds- 
hammar. Så sattes arbetet i gång. 
Det var ett hårt arbete. Även flickor 
i 15—16-års ålder deltogo. Omkring 
den gamla kyrkan byggdes den nya. 
Den gamla fick tjäna som byggnads
ställning.

När var den nya kyrkan färdig? Det 
kan inte alldeles säkert fastslås. Men 
årtalet 1839, som står över södra por
ten betyder: det året firades den för
sta gudstjänsten i denna kyrka. Alla 
de personer, som deltagit i kyrkobyg- 
gandet skulle utan lösen få bänkrum. 
Eljest var det bänklösen. Många av er 
som sitter här i kyrkan i dag minnas 
nog hur farfar eller mormor visat var 
de hade sin bänk. Senare byggdes läk
tare. Det dröjde länge innan orgel an
skaffades. Det var klockaren eller som 
han kallades ” biruppern”  som börja
de, tog upp och ledde sången. N. P. 
Wetterlund, som var präst här 1891— 
95 ville alls inte veta av någon orgel. 
Han lär ha yttrat: ’ ’Här finns så goda 
orgelpipor förut” , och tillägger blyg
samt: ” Fastän min röst går sin egen 
väg” . Emellertid anskaffades några år 
därefter en piporgel, som fick göra 
tjänst, tills den blev nästan obrukbar 
år 1925.

Det året är ett märkesår i denna 
kyrkas historia. Den 1 november, 
Allhelgonadagen, firades kyrkans ny
invigning. Ett omfattande och grund
ligt restaureringsarbete hade fullbor
dats. Det hade börjat 1914 och sedan
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med något avbrott under kristiden 
fortskridit undan för undan. De rö- 
kiga järnkaminerna ersattes av värme
kammare och värmeapparat. Tornet 
byggdes till av byggmästare Kvarn
ström och avsynades 1922. Tornur 
med transparant-urtavlor uppsattes. 
Den 8 januari 1925 var en stor dag för 
församlingen, då musikdirektör Anders 
Jobs från Falun avprovade den nya 
orgeln. Ny dopfunt av Orsa-sandsten, 
nytt altare oeh altarskåpet återinsatt 
på sin plats. Prosten Berggren, som 
vid nyinvigningen 1925 redogjorde för 
Kapellets historia och den avslutade 
restaureringen skriver i protokollet: 
” De behövliga medlen belöpa sig till 
c :a 50,000 kr. och ha alltid beredvilligt 
ställts till förfogande av de jordägande 
soeknemännen. ’ ' Denna beredvillighet 
och detta intresse för kyrkans vård ha 
soeknemännen även givit prov på un

der senare år. 1936 fick murarmästare 
Oskar Karitz i uppdrag att omkalka 
ytterväggarna. Invändigt rengjordes 
och kalkades väggar och tak 1938 av 
byggmästare E. Backlund och samma 
år renoverades altarskåpet av konser
vator Svensson i Stockholm.

Skulle den gamle prästen Andreas 
Martini, han som förut lämnat beskriv
ning över kyrkan i Skattungbyn, se 
kyrkan av i dag, så skulle han kunna 
säga som år 1661: ” Kyrkan är innan 
och utan vacker och välbehållen.”

Åren de gå, de förrinna som sanden 
i timglaset. Släkten följa släktens 
gång. ” Men Herrens nåd varar från 
evighet till evighet över dem som fruk
ta honom oeh hans rättfärdighet intill 
barnbarn, när man håller hans för
bund och tänker på hans befallningar 
och gör efter dem,”

Då min historik vid Skattunge 
kyrkas 100-årsjubileum på begäran 
införes i Orsa Skoltidning ber jag 
att genom tidningen få framföra ett 
tack.

För den muntliga traditionen har 
jag särskilt att tacka f. d. kyrkvak
taren Grafmats Erik Andersson, vil
ken år 1888 efterträdde sin fader 
Grafmats Anders Ersson, som var 
den siste kyrkvaktaren och ringaren 
i det gamla träkapellet, och den 88- 
årige f. hemmansägaren Hanslofva 
Anders Andersson, Skattungbyn. 
De värdefulla arkivuppgifterna från 
1600- oeh 1700-talen ha välvilligt 
ställts till mitt förfogande av redak
tör Herbert Gylling, Orsa.

ERIC THORSELL.

Kyrkkaffe på skolgården efter 
högmässan.

Högtidsgudstjänsten i Skattunge kyrka 
den 3 sept. 1939.

Domkyrkokomminister Axel -Hambrceus 
och kantor Ol. Ohlsson.
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B ilder f rån Jubileumsdagen.
Läroverksadjunkt Sixten Wigardt 
och kontraktsprost Otto Berggren.

Klockaren Blecko Erik Ersson och 
komminister Eric Thorsell.
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BARNET o c h

HEliNFRID BARK.
Vad ska, vi svara barnen? Vad 

ska vi berätta för barnen? Det är 
säkerligen frågor, som många för
äldrar och lärare ställt sig själva 
i dessa oroliga dagar. Orsa skol
tidning har vänt sig till en känd 
pedagog och psykolog, folkskol
läraren II e r n f  r i d B a r k i 
Riddarhyttan, vilken här nedan 
framlägger sin syn på detta spörs
mål.

En mor berättade för mig härom 
dagen: Kan du tänka dig, nu har små
ungarna börjat leka Hitler.

—  Hur gick det till?
—  Jo, jag höll på och jobbade i kö

ket. när jag fick höra ett sånt förfärligt 
liv ungarna förde utanför. Det var en 
främmande flicka på besök, och det 
var hon som skrek värst. Jag gick där
för fram till fönstret och tittade ut, 
och då fick jag se vår minsta flicka två
åringen, jaga de andra framför sig 
med ett stort spö. Jag öppnade fönst
ret och ropade åt henne att låta bli, 
men då vände sig pojken om och skrek: 
Det är inget farligt, mamma,, vi leker 
bara Hitler.

Dylika händelser är säkert inte så 
ovanliga, i dessa dagar. Världshändel
serna kasta sina dyningar ända in i 
de yngsta barnens väiid.

Men pojken hade rätt, det är inte så 
farligt när krigsreaktionerna utlöser 
sig i lek, även om vuxna kan tycka att 
lekarna, är en smula underliga. Allvar
ligare är det, när reaktionerna komma 
i form av gråtanfall, skräckdrömmar 
och sömnlöshet. Jag käjnner en sex
årig flicka, som gråtande springer ut 
ur det rum, där radion finns, så snart

ERIK ANDERSSON
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG
Förrättar AUKTIONER, BOUPPTECK

NINGAR och ARVSKIFTEN.
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar. Tel. 40.

K RI G E T.
dagsnyheterna komma. Hon börjar 
även gråta, när hon hör de vuxnas 
samtal glida in på kriget, och ibland 
väcker hon sina föräldrar om nätterna 
med illvrål. När de fråga vad det är 
fatt kommer alltid svaret:

—  Mor, mor är det krig nu? Jag 
drömde så hemskt, så hemskt!

I ett sådant som det sist anförda fal
let bör nog föräldrarna iakttaga en 
viss vaksamhet. Inte så att de låta 
barnet tvinga sig att koppla av radion, 
när dagsnyheterna komma eller låta 
barnet dirigera sina samtal men de 
Hör ha klart för sig vilken betydelse 
barndomsintryck kan ha för själslivets 
utdaning.

Om ett barn inte har eget rum, och 
hur många är det som har det, och in
te heller på annat lämpligt sätt kan 
draga sig undan till sina egna syssel
sättningar utan är tvingat att åhöra 
de vuxnas samtal, så bör de vuxna un
derkasta. sig behärskning och modera- 
tion. Detta gäller inte så mycket 
ställningstagande till de krigförande 
parterna eller kannstöpande om strate
gi, segerutsikter o. d. utan fram för 
allt känsloutbrott och samtalets syss
lande med bloddrypande, skräcka.lstran- 
de detaljer. —  Förresten, varför tala 
en del människor så ofta och gärna om 
sådant ?

Men det verkningsfullaste skyddet 
mot skadliga krigsreaktioner hos barn 
är säkerligen små utredande samtal, 
varigenom kriget hålles uppe i medve
tandets ljus och hindras att sjunka ned 
i det undermedvetnas skräckalstrande 
mörker. Dylika små samtal kan liven 
ha positivt värde i så måtto att de kan 
väcka geografiska, historiska och poli
tiska intressen. På så vis kunna krigs
händelserna verka aktiviserande på 
vetgirigheten och förlora härigenom 
mycket av sin skadliga affektverkan. 
Och Hinde de fruktansvärda världs
händelserna stimulera uppbyggandet 
av en vidare föreställningssfär hos det 
nu uppväxande släktet samt väcka en 
mera vittomslutande med- och samhö
righetskänsla till liv, då skulle kriget 
åtminstone ha något litet att föra upp

Perm a n en tn in g -
utföres omsorgsfullt med såväl 

REALISTIC som JAMAL.

Obs.! Endast äkta oljor. Obs.!

Ericsons Damfrisering
Orsa —  Tel. 208.

v _ g l ’c i? U \S  & n c j,

M O D E R N I S E R A D .
--------- Gör ett b esök !---------

______________ __________A. E n g l u n d .

på debetsidan av sitt med omätbara 
kreditposter belastade konto.

Erik Lindorm har nyss skrivit att 
vår värld borde vara barnförbjuden. 
Men vi måste tyvärr nöja oss med en 
spirituell önskan. Inte ens de ohyggli
gaste upplevelserna äro barnförbjudna. 
Men vi neutrala kunna och böra så 
mycket som möjligt låta neutralitets
vakten utsträckas till att även omfatta 
.själarna och då framför allt barnasjälar
na. Yi äro med i den stora kampen med 
hela vårt brinnande intresse, med ängs
lan för vårt individuella och nationel
la öde, kanske även för Europas och 
mänsklighetens öde. De flesta sympa
tier äro väl även med på den ena si
dan av fronten. De tro, att den sidan 
kämpar för värden, vars undergång 
skulle göra själva livet värdelöst. Men 
trots denna inställning böra vi uppbå
da alla andliga resurser för att hålla 
‘medkänslan för människorna på båda 
sidorna av fronten levande. De enskil
da människorna äro inte så bottenlöst 
onda, som de kan te sig i känsloupp- 
hetsningens röda belysning. De äro bric
kor i många mörka makters spel. Denna 
medkänslans neutralitet är ett av de 
värden, som den själsliga neutralitets
vakten bör innesluta. Denna vakt
tjänsts viktigaste postering är förlagd 
i barnens värld, ty den representerar 
framtidens värld. Föräldrar, lärare 
och överhuvudtaget alla vuxna, som 
komma i beröring med barn, äro plik
tiga att deltaga i denna vakthållning.

Hemfrid Bark.

Förändringar i lärartjänsterna läsåret 
1939— 1940.

Som vakansvikarie i Slättbergs folkskola 
höstterminen 1939 tjänstgör folkskollärare 
Ragnar Andersson, och som vakansvikarie 
i Kårgärde folkskola under samma tid 
folkskollärare Erik Bjarling.

Folkskollärare Karl Wennberg, Kallmora, 
har beviljats tjänstledighet fr. o. m. den 
13 okt. t. o. m. vårterminens slut. Vikarie 
ännu icke utsedd, när detta skrives.

Småskollärarinnan Margit Eriksson har 
beviljats tjänstledighet höstterminen 1939 
med fru Anna Löf som vikarie.

I fortsättningsskolorna tjänstgör folkskol
lärare Melker Nilsson och fil. kand. H. G. 
Svensson.

Ny skolläkare.
Till skolläkare för detta läsår har antagits 

dr Erik Grundgård.

F:a Pallins Diversehandel
MÄSSBACKEN.

R E K O M M E N D E R A S !
Affären i Mässbacken Rikstel. 42.
Filialen i Kallmora „ 32.

Specerier, glas, porslin och manufaktur.
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I  k r i g e t s

skuGgA.
Sent på lördagskvällen kom den stora 

lastbilen rullande och stannade utanför vår 
förläggning. I strålkastarnas sken togo sig 
våra gestalter spöklika ut, där vi i en tyst 
och aldrig sinande ström kommo släpande 
på högar av kläder, gevär, ammunitions- 
gördlar och andra kronans persedlar. Be
fälhavaren kvitterade antalet mottagna per
sedlar på en lista, och den stora bilen 
fortsatte med sin hemska last.

Inne i den stora ljusa gymnastiksalen, 
som utgjorde vår förläggning, försvann 
emellertid omedelbart det spöklika hos 
oss, och vi antogo renodlat komiska ge
stalter, såsom alltid vid utprovning av kro
nans munderingar.

Den frodige och jovialiske 307:an balan
serade en trekantig miniatyrhatt på sitt 
omfångsrika huvud och försökte med be
römvärd energi att draga på sig ett par 
byxor, som voro så smala nedtill, att de 
osökt förde tanken på officersbal på 50-ta- 
let. 91 tan Karlsson försvann helt och hål
let i en vapenrock, som tydligen tillverkats, 
som regnskydd för en hel pluton, under 
det att befälhavaren diskret försvann rned 
icke mindre än tre par uniformer för att i 
lugn och ro prova ut den mest välsittande.

Så småningom var styrkan fulltaligt uni
formerad, sådant det nu blev och furiren, 
som var befälhavare för de tolv land- 
stormsmännen, började erinra sig spridda 
minnen från sin exercis och hur furirerna 
på den tiden uppträdde inför trupp. Sålunda 
harklade han sig och kommenderade ”giv
akt” . Även hos mannarna vaknade härvid 
minnen från länge sedan och var och en över
satte för sig själv det mystiska tilltalet. 
Detta tolkades mycket individuellt. 91: an 
gjorde höger om, medan 206:an föredrog 
helomvändning. 307:an som just var upp
tagen med att peta naglarna med sin bajo
nett, tittade endast spörjande på furiren, 
under det att den långe jätten 302 Svens
son gjorde framåt marsch med sådan 
energi, att furiren måste hoppa åt sidan 
för att inte bli överkörd.

Redan dagen därpå gick det bättre, och 
den väntade inspektionen framstod i 
mindre skrämmande dager. Det mång
skiftande arbete, som var förelagt denna 
postering fortlöpte med allt större precision, 
även om mannarnas hållning inte alltid 
skulle passat till uniform modell 39.

Karta över militärförläggningarna i Orsa.
Skala 1: 32 000 000

I rummet innanför fältexpeditionen satt 
furiren och drack kaffe med värdfolket, då 
expeditionsdörren öppnades och 23:ans 
galghumoristiska fysionomi blev synlig. 
23: an upptäckte inte befälhavaren, utan 
vaggade in på expeditionen som en anka 
och medan han strök sig under näsan med 
handen från pekfingersnageln och ända upp 
mot armbågen, mumlade han: ”Ä han int 
inna?” Furiren hostade förläget inför 
värdfolkets glada miner och sade strängt: 
”Så där anmäler man sig inte på en expe
dition, 23:an, hur skall det låta?” 23:ans an
siktsdrag lades i djupa veck och han rann
sakade sitt minnes skattkammare. Då fram
trädde där en scen, i vilken han såg sig 
själv för 20 år sedan stå innanför dörren 
till kompaniexpeditionen, med rak hållning 
och i permissionsmunderingen med alldeles 
nyryktade knappar. 23: ans anletsdrag ljus
nade, och han gjorde en klämmig givakt
ställning, så att en fåtölj förskräckt flög i 
väggen (den var sönder i fjädrarna förut, 
så det gjorde inte så mycket) och så tog 
minnet fast form i följande perfekt fram
förda ramsa: ”Kapten, 23 Jansson anhåller 
om nattpermission” . Med en lätt rodnad 
beviljar furiren framställningen och 23:an

slinker glatt iväg hem till barn och blomma.
Posteringens mystiska förehavanden till

drar sig befolkningens livliga intresse. Det
ta blir till slut så livligt, att hela åkerii pä 
vilken förehavandena äga rum, förklaras 
för militärt område med tillträde förbjudet 
för alla civila. En liten kvinnlig löjtnant i 
Frälsningsarmén listar sig förbi vaktposten 
en dag, men hon är ju inte hellre civil. 
Men gårdvaren såg dock, att uniformen 
inte var den rätta utan ville gå anfallsvis 
tillväga. Hunden skällde genast på allä, 
som inte hade den grå munderingen. Väl
villiga händer hejdade anfallet. Och man
narna köpa snällt några exemplar av 
”Stridsropet” som löjtnanten bjuder ut. 
Vakttjänstgöringen under bar himmel på 
nätterna går bra, det är bara mellan kloc
kan två och fyra, som det är långsamt och 
dött. Då verkar det som om allt i naturen 
sov, endast vaktposten måste vaka. En katt 
går jamande förbi ibland, men det är ju 
föga tilltalande sällskap för krigaren. Och 
skatornas morgonpigga skratt är också svårt 
att fördra. Men han gör det utan att klaga, 
snart blir han avlöst och får sova relativt 
länge efteråt.

De mannar som i det civila äro jordbru
kare ha bekymmer för grödan, men dessa 
få i möjligaste mån permission för att klara 
av det viktigaste, och humöret är överlag 
gott. Ingen vet hur länge tjänsten skall 
räcka och sak samma var det. När det är 
ofrånkomligt finner man sig i situationen 
och för många utgör denna tjänst en 
rekreation. Man slipper för en gångs skull 
att tänka själv, andra gör det för en och 
man lyder bara order. Man får koppla av 
från det vardagliga helt och hållet och det 
utgör ännu ett nyhetens behag.

(Forts på sid. 13).



ORSA SKOLTIDNING

Skolor  på indragningsstat:
H ED EN  O C H  O RSBLECK . Alma Sandberg, HelgaHane, Wilhelmina Westberg, Ester Borbon

Det är i många avseenden en märk
lig tid vi leva i, icke minst på skolans 
område. Vi ha varit vana vid de sista 
årtiondena att se, huru flera nya sko
lor växt upp nästan som svampar ur 
jorden. Hur är det nu? Indrag
ningar och åter indragningar, den ena 
skolan efter den andra. Det verkar 
nästan beklämmande, och i viss mån 
ser det ut, som om utvecklingen ginge 
bakåt.

Inom Orsa ha de sista åren en hel 
del skolor indragits, och flera stå fär
diga att dela samma öde.

Såväl Heden som Or sbleck höra till 
Stackmora skolområde. Heden har dock 
till 1896 hört till Kyrkbyn. Skolan är 
belägen på ungefär lika avstånd från 
både Kyrkbyn, Stackmora och Ilansjö. 
Barnen från Hedens by ha därför ock- 
iså en tid fördelats på dessa tre skolor 
efter en fyraårig kurs i Heden. På

senare år ha barnen uteslutande gått 
till Stackmora, dit också nu alla barn 
gå efter skolans indragning med vår
terminens slut 1939.

Hedens skola inrättades år 1889 och 
kunde alltså vid sista examen fira 50- 
årsjubileum. Skolan var från början 
treårig men blev från 1897 fyraårig, 
ehuru nybörjare intagas endast vart
annat år.

Som skollokal användes i Heden 
först en sal i skollärare Erikssons gård. 
Men 1893 framförde sergeant A. E 
Sundberg bybornas önskan att få ett 
fskolhus byggt, vilket också kom till 
stånd småningom. Skolhuset har även 
varit en bra samlingslokal för heden- 
borna vid möten och bystämmor.

Orsbleck fick sin skola 1893. Denna 
skola indrogs vid utgången av år 1938, 
då lärarinnan Hulda Leander avgick 
med pension. Barnen från Orsbleck

skjutsas nu till Stackmora västra smä- 
pkola, vilken skola också inom kort 
skall avfolkas, och barnen få nöjet att 
stiga in i en under byggnad varande 
(ny skola, belägen intill folkskolan i 
Stackmora. Orsblecks skolas historia 
blev sålunda endast 45-årig. Endast 
tre lärarinnor ha under denna tid varit 
i tjänst där. Den första, Wilhelmina 
Westberg, uppehöll tjänsten i 25 år, 
Ester Borbon 2 år och Hulda Leander 
18 år.

Vid många skolor omhuldas också 
blomsterodling till glädje och nytta för 
barnen. Ett föregångsexempel är Ors
blecks skola. Även detta minner om 
den kulturhärd, skolan ändock är och 
blir i tiderna igenom.

Lärarinnor vid Hedens och Orsblecks 
skolor.

H e d e n :  Kristina (Dahlberg) Sundström 
1889—1892, Teckla Knorring 1893—1920, 
Alma Sandberg 1920—1928, Ida Sterner 1928 
ht., Helga (Hansson) Hane 1929—1939.

O r s b l e c k :  Wilhelmina Westberg 1893—- 
1918, Ester (Collén) Borbon 1918—1920, 
Hulda Leander 1920—1938.

Joh. Boström.

Konstnärlig stil 
och moderna, ljusa 
färger —  där har Ni 
det utmärkande för 
säsongens vackra 
tapeter.
Gör oss ett besök eller 
ring och vi stå så gärna 
till tjänst med provkartor.

ORSA F Ä R G H A N D E L
—  Y. Ferneman —

Tel. 340.

Hedens skola. Lärarinnan Teckla Knorring.

Orsblecks skola 1931. Lärarinnan Hulda Leander.
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ORSA SKOLTIDNING

Från skolbänken
”Nu är sommaren slut, och skolan 

har börjat” , skriver en av Er. Har Ni 
tänkt på, hur lyckliga Ni är, som få r  
börja skolan? Lägg Er därför vinn 
om att bli till glädje och heder för 
edra föräldrar, Er skol a och Ert 
land! ”Bed och arbeta!”

I TORSMO.
Jag har varit på kolonin i Torsmo, där 

var det så roligt att vara. En dag gick vi 
ner till sjön och badade. När vi hade badat, 
satte jag på mig kläderna och metade. Om 
en stund dök flötet under vattnet, jag 
drog upp, då hade jag en abborre på kro
ken. Sedan kastade jag ut igen, då för
svann flötet under vattnet. Jag drog upp 
en stor mört. Men så skulle vi fara hem 
och äta middag.

En annan dag kom en skollärare till oss. 
Han hade en kamera med sig. Han tog kort 
på Henri Norin och Anlis Brant och mig. 
Henri stod i brygga, och Anlis stod på hän
derna, och jag slog hjuling. Han tog kort 
på mycket annat. När han hade varit hos 
oss ett tag, for han hem

Olle Mattsson, klass 4.

KÅTABYGGET.
Var rast vi springer till skogen, 
där bygger vi kåta, du hör!
Vi äro så glada i hågen, 
av mossa och kvist vi den gör!

Vi river mossa och bygger, 
det är så roligt så!
Om händerna bli vi som negrer. 
Snart skall vi den färdig få!

Jag får snart börja med taket, 
det blir väl svårast det!
Jag skall väl hoppas jag kan det!
Jag får väl klättra, du vet!

Inga Hansson, klass 4.

EN RIKTIG M ET ARE.
En dag var jag bort och metade abbor

re i en tjärn. Då vi kom dit, slängde pap
pa ut reven åt mig, så att jag fick hålla i 
spöet. Då nappade det. Jag ryckte till, 
så att flötet blev kvar. Men då ropade 
pappa: Du var en riktig metare. Så skulle 
pappa också försöka. Han slängde ut, och 
det nappade. Pappa ryckte till, men just 
då fastnade kroken i en stock, som var 
strax vid hans rev. Pappa slet allt vad han 
orkade, men så gick reven av.

Börje Kusén, klass 3.

Bränd KALK och KALK
STEN SMJÖL
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhålles från

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

PÅ SIMKURS.
I sommar har jag gått på simkurs för att 

lära mig simma. Den varade ungefär en 
månad och hölls i Tuben. Simläraren het
te Kurt Borg. Första dagen fingo vi göra 
simtagen på land, först med armarna, sedan 
med benen. Andra dagen fingo vi låna 
korkdynor och försöka i vattnet, en och en 
i taget. Den som inte gjorde riktigt, och 
det var nästan alla, de fingo ett livbälte 
omkring sig som var fäst i ett rep, som lä
raren höll i. Sedan fingo vi göra simtagen. 
Dag för dag gick det bättre och bättre. Till 
slut fingo somliga gå i djupa bassängen och 
simma 15 m. eller 25 m.

Någon vecka efteråt skulle Maj-Britt 
Hammar och jag gå i stora bassängen och 
simma. Yi summo 15 m. Efter någon tid 
skulle vi hoppa i. Det var mycket gruv- 
samt men när vi sedan kom upp igen, var 
det roligt, och då hoppade vi flera gånger. 
Första gången en flicka skulle hoppa, var 
hon så rädd, att simläraren tog henne i ar
marna, lyfte henne över vattenytan och 
släppte ned henne i vattnet. Så hade han 
tänkt göra med flera, men vi har bett att 
få hoppa själva.

Några av flickorna hade aldrig varit i 
djupa bassängen. De fingo ha livbältet på

På kolonin på Torsmo.
Ulla Vikström, kl. 3.

Ett bra tips!

Ekipera Er modernt och 
elegant hos Berglinds.
Höstens och vinterns nyheter 
i Kostymer, Rockar, Hattar, 
Skjortor ha nu inkommit.

B E R G L I N D S
Telefon 5.

sig och simma. När de sedan kände, att 
de började sjunka, slutade de att simma och 
skrek bara. En flicka, som hade livbältet 
på sig, ropade på mamma. Simläraren sade 
då, att h o n  inte var här, så det hjälpte 
inte alls.

Avslutningen hölls en kväll kl. 7. Rektor 
Hellman talade först om, att simkunnighe- 
ten var mycket nyttig. Sedan kom simnin
gen. De som summo 15 m, summo först. 
Sedan kom en tävling mellan pojkar och 
flickor 25 m. Den vanns av Ingrid Ny
gårds. Därefter var det tävling på 50 m. 
Den vanns av Ulla Pålsson. Sedan var det 
stora pojkar och flickor, som avlade prov. 
De fingo varsin krans på huvudet. Sedan 
fingo vi fara hem.

Gunvor Spännar, klass 5.

KYRKBYNS OCH T RUNNAS 
KOMPANI PÅ UTFLYKT.

En måndag sade lärarinnan, att på fredag 
eller torsdag skulle vi åka buss till Soller- 
ön. Men på onsdag sade hon, att det var 
bestämt att vi skulle åka på lördag. Vill 
säga om det blir fint väder. Vi önskade fint 
väder allesammans. Dagen kom, det blev 
fint väder. På morgonen kom mamma och 
väckte mig och jag som trodde, att jag 
skulle få ligga, men så skulle jag ju tvätta 
och klä mig. Så gjorde mamma i ordning 
mat och så måste jag gå till skolan. Då jag 
kom dit fick jag vänta lite på bussen. Då 
den kom steg vi på, så for den. Då vi kom 
till Mora-Noret åkte vi över en bro, så 
kom vi till Mora. Då gick vi av. Så titta
de vi på kyrkan. Så köpte vi en del glass. 
Vi tittade på statyerna av Gustav Vasa 
och konstnären Zorn. Och vi såg Zorns 
grav. Men så måste vi åka igen, vi skulle 
ju till Sollerön. Vi åkte över två långa 
broar, så komrno vi till en skola inte långt 
ifrån Solleröns kyrka. Men så gick vi till 
kyrkan. Vi satt och åt utanför kyrkmu- 
ren men min smörgås var det så salt smör 
på, att jag inte kunde äta den. Sedan var 
vi in på kyrkogården, där mötte vi en karl, 
och han sa att det skulle bli begravning 
klockan två. Så åkte vi hem. Då mötte 
vi begravningståget. Så åkte vi till det 
hus, där Gustav Vasa gömde sig för spejär- 
na. Sedan åkte vi till ångaren Gustav Va
sa. Där gick vi uppför två trappor, och så 
stod vi längst opp. Därefter gick vi ner, 
då mötte vi kapten. Han gjorde honnör. 
Då vi var inom Orsa sockens gräns, höll 
bussen på att köra på en ko. När vi kom 
till Viborgssågen såg vi Sollerön bakom oss. 
Så bar det hemåt.

Erik Helleberg, klass 2.

Affärstryck
Reklamtryck
lllustrationstryck i modernt 

utförande

B E C K M A N S TR Y C K E R I
ORSA. — Telefon 247.
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OKSA SKOLTIDNING.

SOM MA RMINNEN.
I sommar har jag haft mycket roligt. Un

der slåttern har jag hjälpt till i en gård 
uppe i Viborg. Jag och mina syskon bru
kade gå dit vid niotiden på morgonen och 
vara där hela dagen. Vi hjälpte till att räf
sa och hässja upp höet.

När slåtterkarlarna hade matrast, fingo vi 
också mat. Vi åto i gårdens stora kök. 
Efter maten brukade vi få rida tillbaka till 
ängen. Min kusin, som hette Tor, var ock
så med och en annan pojke från Tuppgår
den, som hette Tage, samt Ingemar, som 
bodde i slåttergården. Alla ville rida, och 
ibland blev det slagsmål, om vem som 
skulle få det. En gång voro vi fyra stycken, 
som redo på en gång. Hästen, som hette 
Freja, var mycket snäll. Vi brukade proppa 
den full med socker varenda dag. Minst 20 
sockerbitar om dagen.

När slåttern var slut, tyckte jag, det var 
tråkigt.

Men snart skulle de köra in höet. Då 
fingo vi vara i den stora ladan och leka 
kuragömma. Vi stängde dörrarna, så det 
blev alldeles mörkt, och så gömde vi oss i 
höet.

En gång ramlade min syster i höet, och 
min bror, som inte såg henne, kom och 
trampade henne på huvudet. Då kom Per, 
som bodde i gården, och körde ut oss och 
sade, att vi inte fingo vara där mer.

Ulla Carlstedt, klass VI.

Sta fettlöpning.
Anna Snabb, kl. 4.

MITT SOMMARARBETE
En sommardag kom det två karlar till 

mig och frågade, om jag ville ha ett träd
gårdsland. Och det ville jag. Jag fick en 
bok, som jag skulle bokföra i. Dagen därpå 
satte jag frön, och jag vattnade och skötte 
om landet. Några veckor senare kom det 
bud, att jag skulle få kaniner. När budet 
kom, var jag i ”graven” och lekte, men när 
jag hörde, att jag skulle få kaniner, sprang 
jag hem på en gång. Jag fick vänta i två 
veckor, innan jag fick kaninerna. Jag bygg
de en bur, som jag har kaninerna i. Mat 
får kaninerna morgon och kväll. Jag fick 
en bok, som handlade om kaniner. En dag 
kom konsulenten till mig för att se, hur 
det hade gått med bokföringen och hur bra 
det hade växt åt mig. Konsulenten sade 
också, att det hade gått bra åt mig. Men 
han kommer till mig en gång till för att se 
vilken skörd jag får, och han skall också 
lära mig att slakta kaniner.

Erik Mångs, klass 6.

Gynna den nyöppnade damfriseringen

SALO N G  CAM É
N e d s a t t a  p r i s e r .

Ingen prisförhöjning lördagar.
--------- Ring Orsa 198! -------- -

VISINOSÖ.
I sommar har jag varit vid Västkusten. 

På hemresan övernattade vi i Gränna. Da
gen därpå skulle vi bese Visingsö. Vi höilo 
på att komma för sent till båten. Den var 
fullastad med turister. Båtresan tog 1/2 
timme.

I Visingsö hamn vimlade det av remma- 
lag, söm turisterna fingo hyra. Vi hyrde ett 
med blott en häst. — Stor och ståtlig reste 
sig ruinen i Visingsborgs slott, där Per Bra
he en gång härskat. — Hästen satte sig i 
rörelse. Ett litet stycke sprang den fort, 
men sedan saktades farten av till ett sakta 
lunk. Efter en stund foro vi förbi Brahe- 
kyrkan, som vi under hemvägen skulle be
se. — Föraren berättade, att. det blott fanns 
två personbilar och en lastbil på ön. — På 
högra sidan om vägen låg den stora Ryss
ladugården, som ryska fångar byggt under 
Karl XII:s tid. På båda sidor om vägen 
utbredde sig en skog av ek, bok och lind. 
Kumlaby kyrka, som vi också skulle bese, 
låg mycket vackert. Altaret var mycket 
fint utsirat. Inne i sakristian stodo gamla 
järnkistor från Per Brahes tid. — Man fick 
även gå upp i tornet. Första trappan var 
mycket smal och brant. Jag måste hålla 
mig i ett rep, för det var svart som i en 
tunna. Men denna hemska gång varade in
te hela tiden, snart skymtade man ljusare 
och bredare trappor. Uppe på avsatsen ha
de man fin utsikt över Visingsö. Sedan 
började det värsta av allt, nedstigningen. 
Första trapporna voro inte alls kusliga, men 
när man kom till den långa, mörka trappan, 
tvekade man, om man skulle våga sig ner i 
mörkret. Jag höll mig med båda händerna 
i repet.

Sedan fortsatte vi vår färd förbi den sko
la, som Per Brahe grundat. — Vi mötte 
många remmalag, somliga med en, andra 
med två hästar. Brahekyrkan sågo vi ock
så. Därinne var braheättlingarnas stora 
gravkammare. Där vila alla braheättlingar 
utom Per Brahe själv. Ciceronen berättade, 
att den siste braheättlingen dog för ett tju
gotal år sedan. Efter begravningen kastade 
ärkebiskopen nycklarna till graven i Vät
tern. — På altaret stodo två fina ljusstakar, 
som voro skänkta av Ebba Brahe. På en 
vägg hängde en tavla, som föreställde Kris
tina Catarina Stenbock, grevinna af Vi- 
singsborg. — Inne i sakristian hängde den 
brudstass, som Ebba Brahe bar, när hon 
gifte sig med greve De La Gardie. Även 
brudkronan och smyckena förvarades där 
till påseende.

Snart voro vi åter nere vid hamnen. Vi 
gingo då upp och sågo ruinerna utav Vi
singsborgs slott. — Därpå följde vi med en 
båt tillbaka till Gränna.

Jag tyckte, att det var mycket intressant 
och roligt att se Visingsö och allra helst 
att åka remmalag.

Birgit Liljegren, klass 6.

C  I C© för hösten och vintern
|\. 'é r f' köpas fördelaktigast i

Segers Skoaffär
TELEFON 232.

Tre Toms gummistövlar och kängor, 
färska, inkomma varje vecka.

MITT SOMMARLOV.
Under mitt sommarlov har jag varit hos 

moster i Gustavsberg. Där var det mycket 
roligt. På dagarna, medan moster och mor
bror arbetade, följde jag några flickor bort 
och badade. Jag badade på fyra olika plat
ser. När man hade tagit sig ett dopp, fick 
man gå och sola sig på en berghäll och 
dricka saft, om man hade någon med sig. 
Klockan fyra fick jag skynda mig hem och 
koka kaffe åt moster och morbror, som 
kommo klockan halv fem. Medan kaffet 
kokade, ställde jag ut vilstolama, och när 
moster och morbror kom, bar jag ut kaffe
brickan.

En söndag fick jag följa med Vera Bäc
ker och Greta Jonsson till Skansen. Vi åkte 
båt. Det tog två timmar. På Skansen såg 
jag många djur, såsom apor, fåglar, en 
sköldpadda, en stor och en liten elefant, 
ponnyhästar, renar, sälar, rådjur, lodjur, 
björnar, isbjörnar, en isbjörn kallad Snövit, 
samt vildsvin. När vi åkte hem, var det 
mycket fint solskensväder. Det var många 
både stora och små skärgårdsbåtar ute. Det 
var mycket roligt att se, när de kommo i 
svallvågorna för den stora båten, som vi 
åkte med. Då åkte de upp och ned i 
vågorna.

Margit Bäcker, klass 6.

Från Barnens dag i Orsa.
Anna Lisa Andersson, kl. 4.

FISKELYCKA.
En dag var jag ute och fiskade i Bogg- 

viken. När jag metat ett tag, började det 
att regna. Det duggade till en början, men 
när jag stått och metat ett tag, kom en 
störtskur. Jag lade ned metspöet och gick 
under ett träd. När skuren var över, gick 
jag och tog upp spöet. Det satt en stor 
fisk på. När jag fick den över vattenytan 
gick reven av. Jag satte på en ny rev. Se
dan gick jag ett stycke nedåt viken. Där 
kastade jag ut. Om en stund åkte flötet 
under, och jag drog upp. Det satt en 
abborre på kroken. Jag kastade ut igen. 
Jag hann inte mer än kasta ut, förrän jag 
hade en till. Så höll jag på, tills jag hade 
sjutton stycken. Sedan gick jag hem, för 
jag hade metat slut på metmaskarna, som 
jag hade med mig. Jag gick och letade 
efter mer metmask till nästa gång jag skulle 
gå och meta.

Arne Asplund, klass 6.

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AKSEL E. ROSEEN
T e l e f o n  2 5 3.
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.ORSA SKOLTIDNING

I VADSTENA.
En kväll kom vi till Vadstena efter en 

lång resa. Vi åt då i nunneklostret. Sedan 
beställde vi ett rum. Vi lade oss genast. 
Vi skulle gå upp tidigt nästa morgon för 
att hinna se så mycket som möjligt innan 
vi fortsatte. Jag somnade strax, men hur 
de andra gjorde det vet jag inte. Vi vak
nade vid niotiden på morgonen. Då steg 
vi opp. Så åt vi i nunneklostret igen. Vi 
åt gröt och ägg. Sen vi hade ätit, gick vi 
till Heliga Birgittas vilohem. Det var en 
vacker trädgård med rosor. Så kom en 
nunna ut och sa, att vi fick gå in, om vi 
ville. Då gick vi in. Vi kom in i en stor 
sal. Där satt en annan nunna och spelade 
på en orgel. Sedan gick vi till klosterkyr
kan. Det var en fin kyrka. Där var det 
fullt med gravvårdar över hela golvet, bl. 
a. över en man, som hette Grip i tillnamn. 
Och så var där också många madonnabil
der. Så gick vi bakom altaret. Där var 
den kistan, som Heliga Birgittas kvarlevor 
ligger i. Kistan var överklädd med röd 
sammet och guld. Och där var en munk
stol. Men munkarna fick inte sitta på sto
larna under gudstjänsten. De fick bara lu
ta sig mot dem. Där fanns också fem luc
kor, som nunnorna talade igenom med be
sökande. Sen gick vi en trappa upp. Där 
var Heliga Birgittas bönekammare. Hon 
hade aldrig satt sin fot inom klostret, men 
hon hade bestämt, att hon skulle ha en bö
nekammare i klosterkyrkan. Där var kis
tan, som Heliga Birgitta fraktats i från 
Rom till Vadstena. Så gick vi ut därifrån 
ner till en park, som låg vid Vättern. Där 
sam tama svanor, som vi matade med kex.

Lena Warrol, klass 3.

VID NÄSSJÖN.
En dag, då vi voro i Gagnef, foro vi till 

farbror Erik i Näset. Då vi hade ätit, 
gingo vi till sjön. Där skulle vi mata fis
karna. Farbror Erik hade tagit med ett 
par brödskivor, och med dem skulle vi ma
ta fiskarna. En gång kom det en stor fet 
sik och bet mig i fingret, så att jag skrek 
till. En annan gång kom det en sik igen, 
då jag stoppade ned en brödbit. Jag skulle 
försöka att ta i den, men jag fick bara tag 
i stjärtfenan. Därefter skulle Gunnar och 
jag ut och ro. Då vi hade rott, foro vi 
hem till moster.

Erik Byrén, klass V.

K R I G S K A R T A
med Europas gränser 

den 31 aug. 1939.
Format 75x103 cm. I sex färger.

U P P T A G A N D E :
1) Huvudkarta, en cirkel från Göteborg i 

norr till Palermo i söder, från syd
östra England i väster till de ryska 
gränstrakterna mot Polen i öster; 
skala 1:3,200,000.

2) Europa år 1914.
3) Europa efter Versaillesfreden 1919.
4) Europa efter Anschluss och Miinchen.
5) Och framtiden —? Europakarta med 

plats för egna spekulationer.
Pris klr. 3: —.

A.-B. Bröderna Ohlséns Bokhandel

NÄR RAGNAR OCH JAG VAR TILL 
GRUNUBERG.

Det var en dag i sommar. Ragnar kom 
opp till mig och frågade om jag ville följa 
till Grunuberg med ett par strumpor åt 
Sparr Emma.

Det ville jag. Klockan var tolv, när vi 
var framme i Grunuberg. Där fick vi mjölk 
och smörgåsar. Sedan gick vi och jagade 
fåren och hade roligt. Bland getterna och 
fåren var det en stor gumse med horn. 
Jag skulle försöka få tag i honom, men han 
sprang ifrån mig ut i skogen. Jag sprang 
efter honom och fick tag i honom och höll 
honom i bandet. Gumsen stod kvar litet, 
sedan började han springa så fort, att jag 
inte kunde springa med, utan jag slunga
des in i en enrisbuske och stack mig så.

Gösta Eriksson, klass 4.

BARNENS DAG.
En morgon, då jag vaknade, frågade jag 

mamma, om det inte var Barnens dag. Jo, 
svarade mamma. Jag och mamma satte på 
oss orsadräkten. Vi fick åka bil ner till 
Orsa. Då vi kom till Orsa, såg jag en last
bil, som var ombyggd till båten Gustav Va
sa och två karlar, som hade maskerat sig 
till en häst. Sen gick jag till Orsasjön.

Hanser Lina Göranson skulle sjunga kloc
kan sex. När Hanser Lina hade sjungit 
färdigt, kom Hedin och frågade pappa, om 
han trodde, att jag tordes gå fram och ge 
Hanser Lina en blombukett. Jag gick fram, 
och när jag kom fram, neg jag och gav 
henne blombuketten.

Gunvor Friberg, klass 3.

. . . faktiskt
ingenting att 
fundera på .

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

Hanssons

SKOLRESAN TILL GÖTEBORG.
På morgonen den 11 juli startade vi vår 

resa till Göteborg. Först for vi förbi Mora, 
Garsås, Rättvik, Falun och Domnarvet. 
Järnverket var alldeles rökigt och svart. Vid 
Ornäs åt vi. På vägen ner mot Ludvika 
såg vi Hästbergs gruva, där malmkorgar 
åkte på en linbana över vägen. Under vä
gen sjöng vi och hade trevligt. Vi såg ock
så Gräsbergs gruva. Vi åkte förbi Vessman 
och Ludvika. I Ludvika såg vi Aseas fa
brik m. m. I Grängesberg var det stora 
hissverk över gruvan. När vi kom till 
Örebro, var vi in och såg på kexfabriken. 
Vi såg också på slottet. Där matade vi fåg
larna, som simmade runt i vallgraven, med 
kex, som vi fått i kexfabriken. Så såg vi 
Hallsberg. I Hallsberg var det elektrisk 
järnväg. Så hade vi 89 km. kvar till Marie- 
stad. Så såg vi Göta kanal, där det låg en 
stor båt. Så for vi igenom Mariestad och 
till Kinnekulle. När vi kom till Kinnekul- 
le, var klockan halv tio, och då var det 
läggdags. På morgonen fick vi gröt, plät
tar och sylt. Så fortsatte vi genom Medel
plana, där vi såg en väderkvarn. I Väster
plana såg vi en gammal kyrka och ett stort 
fält med sockerbetor. Därefter kom vi till 
Lidköping. Utanför Lidköping såg vi ett 
krematorium, där döda skall brännas. Så 
kom vi äntligen fram till Göteborg. Första 
kvällen gick vi till Liseberg och roade oss 
med allt möjligt. Gerd och jag åkte i en 
radiobil och körde ihop med många, flera 
gånger. Sedan åkte vi i berg- och dalba
nan. Då vi åkte nerför, hissnade jag, så 
jag nästan ramlade ur. När klockan var 
nästan tio åkte vi spårvagn till skolan, där 
vi bodde. Så gick vi och lade oss. På mor
gonen for vi och tittade på utsikten från 
Masthuggskyrkan och sjöfartsmuséet. Där 
var det fullt med båtar och snäckor m. m. 
Så var vi till Akvariet, där det var allde
les fullt med underliga djur, som jag aldrig 
förut sett. Vi såg också på Göteborgs hamn, 
där det var alldeles fullt med stora båtar bl. 
a. Gripsholm, amerikabåten, som vi var om
bord på. Vi åkte också omkring i hamnen 
med en båt en stund. Så åkte vi hem och 
vilade oss och åt. Så gick vi till Slottssko
gen där vi såg hjortar, älgar, sälar och sva
nar. Nästa dag packade vi och for till Troll
hättan och Vänersborg. I Trollhättan fick

Lös skoproblemet
genom ett besök

Kooperativa

Skoavd.

9

Svalor och solsken.
Birger Kåhlén, kl. 4.
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vi se på en båt, som åkte genom slussarna. 
Så åt vi i Karlstad, och därifrån fortsatte 
vi hem. Jag tycker det var en trevlig och 
intressant resa, jag fick vara med på.

Kerstin Manneberg, klass 6.

NAR JAG VAR I FURUVIK
Då såg jag många djur, apor, elefanter, 

björnar, piggsvin och andra djur. Där fick 
jag' åka kålmask, det var roligt. Där fanns 
radiobilar. Sen gick vi och bada i havet. 
Platsen hette Sandvik. Jag tyckte, att 
vattnet var kallt. Men jag doppade mej 
ändå. Sen gick jag opp, jag tyckte, att 
det var roligt att bada. När vi inte vart 
torra, så gick Berit och jag och såg på när 
barnen klättrade. Och sen klädde vi på oss 
och åkte hem.

Ragnhild Carlson, klass 2.

NÄR JAG VAR OCH META.
Jag och Henrik och Folke var och meta. 

Då såg jag abborrar som sam. Då hade vi 
ett drag efter båten. Så fick jag en abbor
re. Den var stor och fin.

När jag kom hem, stekte mamma den åt 
mej. Den var så god. Det är så roligt att 
fiska. Och det är nyttigt också. Då slipper 
man köpa någon fisk. Jag ska meta flera 
gånger. Då ska vi ro eka.

Erik Engström, klass 2.

VÅR UTFLYKT TILL SOLLERÖN
Tisdagen innan vi slutade skolan hade vi 

utflykt till Sollerön. Alla i fjärde klass och 
alla i tredje klass cyklade utom Anna-Lisa 
och jag, som åkte buss med småskolan och 
deras lärarinna. Då vi kom fram till Mora, 
hade de som cyklade redan kommit fram 
dit. Då gick vi ner till bryggan, och då vi 
kommit nästan ända fram till båten, tutade 
det till, så jag hoppade högt opp i vädret. 
Det var den båten, som vi skulle åka med 
till Sollerön. Den hette Engelbrekt. Då det 
tutat tre gånger, började båten att gå. Jag 
tyckte att det var så roligt att åka båt. Lä
rarinnan knäppte också ett kort av oss. Då 
vi hade åkt i 45 minuter, var vi framme 
vid Sollerön. Där steg vi av och började 
gå oppåt ön. Vi plockade blommor, som 
växte på dikeskanten. Sedan fick vi äta 
för vi började bli hungriga. Vi gick till en 
gammal fin dalastuga. Där fick vi sitta ute 
på backen och äta. Då vi ätit, fick vi sjun

Orsa Skoltidnings 

Stipendiefond

har under tiden 1933— 1939 
utdelat

79 stipendier-, avseende kurser pr 
korrespondens från Hermods 
och Brevskolan. Av dessa 79 
stipendiater ha hösten 1939

45 fullbordat sina kurser,
5 avbrutit studierna av ena eller 

andra skälet och
29 arbeta fortfarande (däri ingår 

12, som erhållit stipendiet i år).
Ovanstående 79 kurser kosta sam

manlagt kronor 1.790: 90.
Elevernas egna bidrag uppgå till 

kronor 278:40,
varför stipendiefonden betalat kro

nor 1.512:50.
Dessa medel har erhållits av behåll

ningen på Orsa skoltidning.

ga. Tredje och fjärde klassen sjöng Maj i 
by och Vandringssång och första och andra 
klassen sjöng Kära fru Björk och Lilla gull- 
höna. Sedan knäppte lärarinnan ett kort 
av tredje och fjärde och ett av första och 
andra. Så gingo vi för att se på kyrkan. 
Bredvid kyrkan var ett Konsum, som vi 
köpte gott i. Snart var det tid att gå ner 
till bryggan och se om båten kom, som vi 
skulle åka med till Mora. Då vi kom ned 
till bryggan, såg vi båten komma och ropa
de åt lärarinnan,, som var uppe i backen, 
att båten kom. Den båten hette Gustav 
Vasa. På den var en Stockholmsklass, som 
var ute och åkte. Så kom vi till Mora, och 
från Mora åkte vi tåg hem.

Kerstin Gustafsson, klass 4.

SOMMARLOVET.
När skolan var slut i våras, for jag och 

mamma till en fiskarby utanför Härnö
sand. Där mådde jag riktigt bra. Varje dag 
badade vi i öppna havet, och så låg vi på 
klipporna och solade oss. Jag har nog varit 
för lite’ flitig att sola mig, för då hade 
jag nog varit ännu brunare. Jag och mam
ma voro bland de blekaste där.

Vi bodde hos morfar och mormor. En

gång. Den är så väldigt stor, tycker jag. 
Hur skall då Fidra se ut?) ”Där finns” , 
fortsatte han, ”vita gummitrappor, och när 
man går på dem, sjunker man ned.” Han 
satt tyst en stund. Så tog han upp en nyc
kel, som var gul. — ”Den här nyckeln” , 
började han, ”som sagt, den här nyckeln, 
hör till min hytt på Fidra, och du, Maj- 
Britt” , fortsatte han, ”kan ju ta i den, så 
kan du ju tala om för Orsagubbarna, att 
du har haft en nyckel i din hand, som pas
sar in till en båt, som går mellan Stock
holm och London.” — Den kvällen blev 
det inte sängdags förrän kl. 1 på natten.

Maj-Britt Svennar, klass 5.

I FALUN OCH PÅ FALU 
LASARETT.

Min bror Karl-Artur skulle fara in på 
Falu lasarett och få näskörtlarna borttag
na. Mor sade, att även jag skulle följa 
med och undersöka mig. Hon tyckte att 
jag hade snuva nästan alltid.

Nästa morgon kom mor in och väckte mig 
klockan sex. Sedan jag klätt mig, tvättat 
mig och borstat tänderna, gick jag in och 
åt. Om en stund kom bilen, som vi skulle 
åka med. Den, som körde, hette Karl An
dersson, men vi kallade honom för Kalle.

Så åkte vi. När vi foro på morgonen, var 
det mulet. Om en stund började det att 
regna. Men snart slutade det att regna, och 
himlen klarnade mer och mer. När vi kom- 
mo fram till Falun, sken solen, och hela 
himlen var blå.

Mor och Karl-Artur gingo direkt in på 
lasarettet, men jag skulle komma på mot
tagningen. Kalle, min syster Marianne, 
som också var med, och jag gingo ut och 
tittade. Vi voro på Tempo och på några 
andra ställen och tittade. Sedan gingo vi 
till lasarettet igen.

Jag fick gå in till doktorn med detsamma. 
En sköterska kom och frågade vad jag het
te, och hur gammal jag var. Sedan kom 
doktorn. När han hade undersökt mig, 
sade han, att jag var en typ, som var myc
ket vanlig i norra Dalarna, och som hade 
lätt för att få snuva. Han skrev ut några 
recept, och sedan fingo vi gå. Även Karl- 
Artur fick följa med hem. Han måste vara 
stilla i tio dagar.

Sedan satte vi oss i bilen och körde hem. 
På vägen stannade vi bilen, gingo ur och 
åto upp vår matsäck. Sedan fortsatte vi 
hem.

Det var en rolig dag trots lasarettet.
Dagmar Lundblad, klass VI.

dag kom morbror Alf hem. Morbror Alf ------------------------------- --------------------------
är första motorman på en båt, som heter 
Fidra, som går mellan Stockholm och Lon- Kom och Se!
don, och som då för tillfället var därunpe

Höstrengöringen och lastade massa. Han kom väl vid 10- 
draget på kvällen.

Sedan han ätit, började han berätta om
våra nyrenoverade butiks
lokaler och de många

F önsterinsättningsmateriel. 
Tvätt-, puts- och skurmedel 

i största sortering.

Fidra och England. Det var mycket in
tressant. Han yttrade bland annat, att Lon
don var lika stort som halva Dalsland. Det
ta förvånade mig mycket.

Höstnyheterna.
Nytt lager! Ny inredning! 
Alla äro välkomna!

Hedins Färghandel
Orsa. - Tel. 155.

Sedan frågade vi om båten. —• ”Ja den, 
det är annat än Strömkarlen det.” (Ström
karlen är Sveriges största älvbåt och går 
däruppe. Jag har en morbror, som är 
styrman på den. Jag har åkt med den en

Aug. Larsson, Orsa
Manufaktur - Damkappor 
Herrekipering.
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A. KO C KS
RAK- & FRISERSALONG
r e k o m m e n d e r a s .

Orsa lärareförening
hade höstmöte, vilket också var årsmöte, 
i Emådalens skola måndagen den 18 sept. 
1939.

Efter en varm och härlig rälsbussfärd 
genom det vackra, vilda höstlandskapet 
efter Emån togs vi mot av lärarinnan i 
Emådalen, fru Märta Karlsson. Ett dukat 
kaffebord fullständigade välkomsthälsning
en.

Komminister Helmer Fält inledde mötet 
med en betraktelse i anslutning till de ak
tuella, hårda händelserna i världen. Vi 
behöver strängare disciplin, och den skall 
byggas upp på den kristna tron. Det är 
kristendomen, som har fött de principer, 
varpå demokratin vilar. Och kan vi få 
människor att omfatta den enkla, klara 
kristna tron, då kan världen gå ur krisen 
med en någorlunda hel mänsklighet.

Överlärare Ernst Keding, ordf. i lärare
föreningen, öppnade förhandlingarna med 
ett välkommen till pastor Fält såsom del
tagare i lärareföreningen, ett påpekande 
att det var första gången som lärareför
eningen hade möte i Emådalen och ett tack 
till värdinnan för hennes välvilja att ta 
mot föreningen. Därefter förklarades det 
fyrtiofjärde årsmötet öppnat.

Orsa skoltidnings kassarapport föredrogs 
och ansvarsfrihet beviljades. Preliminär 
rapport om Barnens dagsnumret lämnades 
av kassören.

Happort om Orsa skoltidnings stipendie
fonds räkenskaper föredrogs och revisorer
nas förslag om ansvarsfrihet beviljades.

Till redaktionskommitté för Orsa skoltid
ning valdes lärarinnorna Hanna Belin, 
Daisy Holton och Magda Jenner samt lä
rarna Erik Bjarling, Hj. Hedman och Axel 
Rosén. Till kassör omvaldes läraren Joh. 
Boström.

Till ordf. i Orsa lärareförening valdes 
lärarinnan fru Elna Granholm och till 
övriga ledamöter i styrelsen utsågos lära
rinnorna Magda Jenner, Lilly Löhf och 
Blenda Tysklind samt läraren Th. Kruse. 
Revisorer blevo lärarna And. Byrén och 
Alfr. Lustig.

Fru Blenda Tysklind redogjorde för läro- 
bokskommitténs undersökningar beträffan
de ny lärobok i naturkunnighet, varav 
framgick, att kommittén rekommenderade 
Berg-Lindéns Naturlära — en omarbetad 
upplaga av samma förf:s Naturen. — För
eningen anslöt sig till kommitterades för
slag och beslöt ingå till skolstyrelsen med 
begäran om att få använda ovannämnda 
lärobok fr. o. m. läsåret 1940—41. Till läro- 
bokskommitté valdes lärarinnorna Maja 
Byberg, Elsa Pettersson och Blenda Tysk
lind samt lärarna Erik Göransson och Hj. 
Hedman.

Föreningen inbjöds att hålla nästa års
möte i Nederberga.

Vid avslutningen avtackades den avgå
ende redaktören, läraren Karl Wennberg, 
av den avgående ordföranden, överlärare 
Keding, vilken i sin tur avtackades av den 
avgående vice ordf., läraren Anders Byrén. 
Dessförinnan hade ordf. tackat Emådalens 
lärarinna för gott värdskap.

Och därefter gick färden neråt Orsa igen 
på ett varmt och livligt växlande godståg.

KÅWE.

ado, Grammofoner och Skivor
Reparationsverkstad.

ORSA CYKEL- & SPORTAFFÄR
Repr. för A.-B. Cykelfabriken Monark. 

Telefon 281.

(^ri frarriåtgåen Je orsa-indusiri:

Smide. Snickareverkstaden.

Intill södra järnvägsövergången i 
Orsa ligger en ganska nybyggd fabriks
byggnad. Det är C. F. Carlssons 
Åkdonsfabrik. När Orsa Skoltidning 
nyligen gjorde ett besök där med 
kamera och anteekningsblock, berätta
de herr Carlsson, att denna nya fabrik 
byggdes upp hösten 1938, sedan hans 
gamla verkstad förstörts av en eldsvå
da. Genom ombyggnaden fick fabri
ken ett utmärkt läge och framförallt 
ljusa, rymliga lokaler, vilket vi över
tyga oss om genom en titt inomhus. I 
stora »smedjan» är det ljust och luf
tigt. Glöden lyser från två härdar, 
och längs väggarna stå alla möjliga 
slags maskiner, som klippa, skära och 
borra i järn lika lättvindigt som. en 
snickare hanterar trä. Alla maskinei 
drivas med elektrisk kraft.

I ett hörn sprakar ett färggrant 
fyrverkeri. Det är svetsverket, där 
några arbetare just svetsa ihop ett par 
järnstycken. Man svetsar med en 
blandning syre och acetylengas.

Bredvid smedjan ligger snickarverk
staden. Här snickras timmerkälkarna

innan de i smedjan förses med järn
beslag. Snickarverkstaden förbrukar 
årligen ett par vagnslaster björkplank 
till kälkar. Framkälkarna med de 
höga »nosarna» göras av växta krokar 
av björkrötter, som tas upp ur jorden. 
Från C. F. Carlssons Åkdonsfabrik 
'kommer en stor del av de timmerkäl
kar, som användas i skogarna i Övre 
Dalarna och Härjedalen. Därifrån har 
t. o. m. levererats timmerkälkar till 
Amerika.

Då åkdonsfabriken betjänar både 
jordbruk och skogsbruk, har den ar
bete året om och sysselsätter ständigt 
6— 7 man. På hösten och vintern ar
betas mest med timmerkälkar under 
våren och sommaren åter med bygg- 
nadsvirke och körredskap samt repara
tioner av åkerbruksredskap. I sommar 
har man haft fullt med att montera 
bilhjul på arbetstrillor.

I C. F. Carlssons fabriksbyggnad är 
också inrymd en sparkstöttingsfabrik, 
vilken emellertid arbetar endast under 
vintern.

B. H.

V

Smedjan. Svetsning.

G . F . Garlssons åkd onsfabrik.
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estlandsbåten ”Vironia” . Vi ba nämligen 
beslutat lyckliggöra Estland med ett besök. 
Fartyget är inte svårt att upptäcka. Stort 
och mäktigt visar sig dess vita skrov över 
de mindre fartygen. Det är visserligen f. 
n. den största ångare, som går i regelbun
den trafik på Stockholm, men att den är 
allt annat än ny, konstatera vi, när vi om 
en stund trampa däckets nötta ekplankor. 
Men för den endast 17 timmar långa fär
den till Tallinn, Estlands huvudstad, räcker 
säkert komforten. Några minuter över 4 
på e. m. lossas förtöjningarna, och snart 
stäva vi genom Stockholms vackra skär
gård, åtföljda av de alltid matfriska måsar
na. På däck ha passagerarna slagit sig 
ner för att njuta av sol och havsluft, en 
del kanske för att bättra på solbrännan. 
Plötsligt störes dock idyllen av ett sotblan- 
dat. duggregn, som yr in över de intet ont 
anande semesterfirarna, som tydligen inte 
tänkt sig att bli mörkhyade på detta något 
brådstörtade sätt utan rusa upp för att ta 
reda på, vem som är upphovet till det ori
ginella skämtet. Det tycks vara någon 
sorts skeppssotare, som har storrengöring, 
ty en tjock, svart vattenstråle sprutar ut 
från båten, varefter vinden sköter resten. 
Men det var bara halva förklaringen. Andra 
halvan återfinnes på biljettens baksida, där 
det klart framhålles, att rederiet fritar sig 
från allt ansvar för skador på passagerare 
och deras tillhörigheter, även om skadorna 
åsamkas genom vårdslöshet. De svarta 
stunderna i livet glömmas lyckligtvis snart, 
och när Vironias hela sotförråd är tömt. 
är allt frid och glädje igen.

I Sandhamn lämnar lotsen fartyget, som 
sätter full fart österut, och snart försvinna 
de sista svenska skären bakom oss. I skym
ningen fyllas matsalarna, en behaglig gung- 
ning förnimmes, av sjögången naturligtvis. 
Senare blir emellertid sjön så gropig, att 
matlusten hastigt avtar, och många offra 
kvällsvarden åt måsarna.

På söndagsmorgonen stiga vi upp, vrida 
fram våra ur en timme och spana för ut 
efter land. Genom diset skymta vi en

H öst- och  vinterskor
A L L A  S L A G .

I största sortering hos oss.

A.-1. Qrsa Skouagasin
O R S A .

mörk strimma. Estland! Efter intagen fru
kost se vi om styrbord Tallinns tornspiror, 
och en timme senare glider Vironia in i 
hamnen.

Efter att ha passerat välvilliga publika- 
ner söka vi rätt på en droskbil för att få 
tag på ett rum. I Tallinn tala nästan alla 
människor, som en turist kommer i berö
ring med, tyska, ofta riktigt bra. Ett un
dantag utgöra emellertid droskförarna, 
men då använder man helt enkelt armarna, 
i svårare fall även de nedre extremiteterna, 
i stället för tungan, tills vederbörande 
uppfattat, vad saken gäller. Efter en 
stunds morgongymnastik framför den lyck- 
liggjorda chauffören, rusade vi alltså in i 
Tallinn och stannade omsider framför dess 
elegantaste hotell. Alla rum upptagna. 
Nästa hotell likadant. Vi överlämna oss 
helt åt vår gode chaufför, som för oss vi- 
'dare efter trånga, slingrande gator, stannar 
framför ett respektabelt 1500-talshus i 
Gammalstaden, Tallms centrum, och för
svinner i en port. När han om en stund 
åter visar sig, förstå vi av hans strålande 
ansikte och ivriga vinkningar, att det änt
ligen är slut på våra vedermödor. Snart 
äro vi installerade i ett relativt hyggligt 
rum hos en köpman, där man talar, för
utom estniska, perfekt tyska och ryska.

Sedan vi besökt husets enkla badrum, 
göra vi oss i ordning att bese staden, detta 
inte utan spänning, ty Tallinn påstås vara 
en av Europas intressantaste städer. Den 
grundlädes redan på 1200-talet av konung 
Valdemar II av Danmark, som besegrade 
esterna i ett slag, varvid sagans bekanta 
röda korsfana, dannebrogen, föll ned från 
himlen och skänkte seger. Namnet Tallinn 
eller Daanilinn, som den först hette, bety
der också danskstaden. (Varning! Skriv 
inte Reval på en adress! Då returneras 
försändelsen ofelbart). Så har Tallinn

nr— [
MATSALSMÖBLER

av bonad björk 
till förmånligt pris.

Carl 4 . P ettersson
O R S A

Tallinn.

och större eller mindre delar av nu
varande Estland varit i händerna på 
danskar, tyskar, svenskar och ryssar. Man 
behöver heller inte ta många steg på de 
höga gångbanornas nötta kalkstensplattor, 
förrän man märker, att de ålderdomliga 
byggnadernas arkitektur rönt inflytande av 
olika folk och tider. Man tycker sig för
flyttad tillbaka till medeltiden. Ett virr- 
varr av smala, slingrande gator, trånga 
gränder och mystiska valvgångar öppnar 
ständigt nya perspektiv. Man går kilome
ter efter kilometer utan att tröttna. Här 
och där en öppen plats, där droskchauffö- 
rer i skinande nya bilar dåsa vid sidan av 
tåligt väntande ryska isvosjtjiki.

Många gator mynna ut vid Raekoja plats 
(Rådhusplatsen), som domineras av det år 
1330 uppförda rådhuset med sitt smäckra, 
minaretliknande torn. Mitt emot ligger det 
mera anspråkslösa Rådhusapoteket, som be
stått i fem sekler och under 327 år fram 
till 1910 innehafts av samma släkt.

Bland detta hav av hopgyttrade byggna
der skulle man första dagen ohjälpligt gå 
vilse, om inte stadens många torn likt fy
rar vägledde vandraren.

Gamla staden och Domberget omges av 
en ännu delvis bevarad ringmur med flera 
bastioner från svenska tiden. De talrika 
försvarsanläggningarna visa, att staden, 
som särskilt under sin tid som hansastad 
hade sin blomstringstid, varit utsatt för 
många belägringar med åtföljande plund
ringar. Därför finner man heller inte i 
exempelvis kyrkorna den rikedom, som 
exteriören lovar. Ett undantag utgör dock 
S:t Nikolauskyrkan från 1300-talet, (mitt 
emot vilken vi ha äran att bo i ett hus, 
som ”bara” är från Gustav Vasas tid). Mitt
under fiendens härjningar i staden säges 
kyrkvärden varit omtänksam nog att hälla 
smällt bly i låsen. Efter ett besök i kyrkan 
välsigna vi mannen.

Som genom ett trollslag ändras stadsbil
den, när vi komma ut på Vabadusplats

Ni köper naturligtvis

C c t; L n & c L i S  C j-C LV C LV L

till barnen hos oss.
Många nyheter i leksaker. 
Platsens största sortering i 

k v a l i t e t s v a r  or .

M usik- & Missionsbokhandeln
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Gata i Tallinn.
(Frihetsplatsen) med dess funkishus och 
övriga byggnader från senare tid. I Est
land pågår ett livligt nydaningsarbete, bå
de materiellt och kulturellt, och det syns, 
att man redan under de två decennier, som 
landet varit fritt, hunnit med en hel del. 
Men så finns det också mycket att uträtta. 
Då dessutom arbetslönerna likväl äro låga, 
förstår man, att någon egentlig arbetslös
het ej existerar. Man måste ta den kvinn
liga arbetskraften i anspråk på ett helt 
annat sätt än hos oss. Det är t. ex. ingen
ting ovanligt, att man får se ett lag kvinn
liga gatuarbetare sysselsatt med stenlägg
ning eller asfaltering, och buss- och spår
vagnskonduktörer äro nästan alltid kvinn
liga. Även för gamla gubbar finns det ar
bete. Man ser ofta sådana, som för en lön 
av ungefär 8 öre i timmen gå och plocka 
cigarettmunstycken o. d. efter gatorna. (En 
estnisk cigarett består nästan uteslutande 
av munstycke.) Man blir också förvånad 
över de rena gatorna i Tallinn. Då blir t. 
o. m. Stockholm efter. Här spolas de ga
tor, som äro asfalterade, dagligen med vat
tenslangar. I övrigt står väl hygienen ef-

Rådhusplatsen med Rådhuset.

Orsa Förmedlingsbyrå
Inneh. Nestor Dahl.

Tel. 338. Postgirokonto 1314 92.

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

fastigheter.
Bostads- och hyresförmedling.

f'

Del av ringmuren.
ter vår, men det är heller inte så lätt att 
hålla rent i flera hundra år gamla hus.

(Forts, i nästa n:r.)

1 krigets skugga . . .
(Forts. fr . sid. 5.)

En dag sprider sig ryktet om avlösning, 
vilket väcker de domnade livsandarna.
Nästa dag kommer ordern. Ett antal man
nar skola hempermitteras tills vidare. Vil
ka? Vi dra lott. Vid middagsbordet tar 
man var sitt kuvert efter stor tvekan ur en 
lång rad. 302 Svensson fiskar ur sitt kuvert 
upp en lapp och stavar på ett ord som han 
får till GRATIS, vad betyder det? Stava 
en gång till, 302:an. Där står GRATTIS!, 
och det betyder alltså hempermission.
206:an är pessimist. ”Jag har aldrig tur i 
lotteri” , förklarar han sorgmodigt och drar 

-fram sin lapp, men i nästa ögonblick hör 
man honom rutscha ned för trappan för 
att packa in sina tillhörigheter. 91: an 
Karlsson sitter och tummar sin lapp, tittar 
spörjande på båda sidor och säger still
samt: ”På den här lappen har dom glömt 
att skriva någe” .

Vi fortsätta vår tjänst och dagarna gå. 
När det ingenting händer börjar traktens 
befolkning gyckla med vaktposterna, som 
stå där med bajonetterna glittrande i sol
sken eller månsken. Ibland driver man 
också med de illasittande uniformerna. 
Vaktmanskapet bär gycklet med beund
ransvärt tålamod. Man får ju inte för
klara någonting. Men i deras ställe ilsk- 
nar furiren till och nästa dag förklaras 200 
meter landsväg för militärt område, ”en
dast genomgångstrafik” , och sedan äro 
vaktposterna förskonade från gycklande 
människor. Vi stå här inte för ro skull 
och om vi fullgöra vår plikt, låt vara i en 
smula löjeväckande kläder, så fordra vi åt
minstone aktning för det. Ute i världen 
växer oron, det dundrar och smattrar, vår 
neutralitetsvakt fullgör en mission och varje 
man är en kugge i ett helt maskineri. Eller

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

E m m a  O lsson
ORSA. - Telefon 125.

Nya kurser börja torsdagen den 5 okt. 
kl. 8,30. En kurs i Kyrkbyn för samtli
ga fortsättningspliktiga gossar från Kår
gärde och Slättbergs skolområden. En 
kurs i Skattungbyn för alla fortsätt- 
ningsskolpliktiga gossar och flickor där
städes.
_____________________Folkskolestyrelsen.

ORSA FOLKSKOLOR.
F olkskoleexpeditionen är tills 

vidare förlagd i tingshuset. Över
läraren träffas där onsdagar 5— 6 
e. m. och lördagar 1,30— 3 e. m. 
Tel. 35 7.

Folkskolestyrelsen.
PIRE.

Då vi for till Viborg, var det mycket ro
ligt. Ty när vi kom dit, var det ingen hem
ma. Men när vi hade varit där ett tag, kom 
mormor hem. Vi gick in och så frågade 
mor-mor, var mamma var. Jag sade, att 
hon var hemma. Hon skulle komma sena
re.

Hos mormor har de en tam trana, som 
de kallar för Pire. Då vi gick till hagen 
för att plocka blåbär, var Pire med. Hon 
tyckte mycket om att bada. Vi följde hen
ne var dag till ett dike, som hon tyckte 
om att plumsa i. Om nätterna ligger Pire 
i ett uthus, som de gjort i ordning åt 
henne. Stig Persson, klass 3.

Skolstaten
enligt det förslag, so m skolstyrelsen be

slöt den 4 sept., balanserar på 356.180 kr. 
för folkskolorna och 12.200 kr. för fortsätt- 
ningsskolorna, med en brist att fylla, i för
sta fallet på 131.900 kr., och i andra fallet 
5.565 kr., alltså sammanlagt 137.465 kr. 
Detta förslag prövas nu av kommunalnämnd 
och fullmäktige.

Simkurserna 1939
ha tydligen varit lyckade: 88 barn ha 

deltagit, av vilka 63 lärt sig simma och 43 
av dessa så pass, att de visat sig överträffa 
fordringarna för simkursprovet. Kurserna 
ha i år hållits vid Tuben och vid Björken.

Reglementsändring godkänd.
Domkapitlet har godkänt reglementsänd- 

ringen, varigenom Hedens skola indrages, 
och samma myndighet har även godkänt 
förflyttningen av fru Helga Hahne till 
Skattungbyns östra småskola.

för att tala med 307:an: ”Ni ska få se, poj
kar, att om det verkligen gäller, då blir vi 
riktigt eleganta i dom här hösäckarna” , 
och han spänner ut bröstet, men det syns 
förstås inte utanpå. JJ. G.

(Teckn. av förf.)

i alla prislägen.
Noggrann, individuell tillpassning.

Läkarrecept exp. omg.

THORBY, Orsa
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Samla fotografierna 1(
i ett modernt och trevligt album.. . 
det förhöjer deras värde. Ett 
snyggt album är inte endast en 
prydnad utan även ett nöje, som 
varje kameraägare bör unna sig. 
Kom även ihåg, att ett album är 
en present som alltid mottages med 
största glädje. Låt oss visa Eder 
vår rika sortering av verkligt 
stilfulla album.

Tegmans Fotomagasin

REKOMMENDERAS.

H U G O S  K onditori
R E K O M M E N D E R A S .  
--------------- Telefon 318. ---------------

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.

Låt r e p a r e r a  Skodonen
h o s

E. NORLING
Omsorgsfullt arbete. - Moderata priser.

Matvaror 
Sp ecer er 
Manufaktur

Per W ikners Diversehandel, Holen
IIIIH Etablerad 188(1.

B ad h u set i H olen
hålles öppet lördagar kl. 3—8 e. m. 

Beställningar av skolbad tel. Holen 5.

BEGÄR ALLTID

rsa-bröd
brödet med den verkliga råg- 
smaken.

Slättbergs Badh us
Öppet Damer kl. 15—17
lördagar Herrar kl. 17—20

Lindängets Pens ionat

OBS.! Ny regim.

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

B R O G Å R D E N S
P E N S I O N A T

Ljusa rymliga lokaler för klubb- 
och föreningssammanträden.
-----------Mat och Kaffe. ---------------

För höstens orienteringar
rusta Eder hos oss
SIL VAKOMP ASSER, 
KARTFODRAL M. M.

Nya Järnhandeln
Telefon 252.

Vid besök i Mora
drick ett verkligt 

gott kaffe på

Konditori Kaffestugan

M åleriarbeten
Rums- och möbelmålning. 
Dalamålning i antik stil. 

Omsorgsfullt utförande. -  Billiga priser!

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

Telefoner: Verkstaden 265; Bostaden 67.

o. Wichyvalten
från

STORÄBRO BRYGGERI
rekommenderas.

Natbrödet
alltid gott och välsmakande från

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 38. - O R S A .

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.

Mässbackens Badhus
öppet lördagar.

DAMER.......  kl. 14—16.
HERRAR .. .  „ 17—20.

Det
som alla bygg

mästare och husägare har vän
tat på, har nu kommit!

Den elektriska
golvslipningsmaskinen
som gör all handhyvling obe
hövlig. - Golvslipning av såväl 
nya som gamla golv utföres 
fort och billigt!
Ring och begär offert!
Telefon 336 Orsa.

A nd. B orb on

0RSAB0R-
Vicl Edrn MORA-besök dricker Ni 

Edert kaffe bäst på

H E LM E R S  K O N D IT O R I

SK O LA G N IN G
utfö res  av

J. A . Persson
Box 2 3 3  —  O R S A .

Välgjort arbete. Humant pris.

Gummis\odon
R E P A R E R A S .

Orsa Ringcentral, Tel. 299 

E. Bergmans Skomakeri
REKOMMENDERAS.

Lokal: Kond. Berglunds fastighet, 2 tr.

Årstidens tä L
FRUKT och GRÖNSAKER 

bäst och billigast hos

O. L IN D Q V IS T , O R SA
Tel. 92 — 120.

Behöver Ni

NYA KÄLKAR
eller måste de gamla repareras. 
Kom ihåg det i tid!
Vänd Eder med förtroende till

C. F. Carlssons Akdonsfabrik,
Tel. 188.

1 4
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Elektrisk kamondulering
Göta Liljas Damfrisering
Tel. 306. --------- O R S A .---------Tel. 306.

| ORSA-MARKNAD
8  börjar vi alltid med en titt in i 
2  CENTSALBODEN, ty där finnes allt 
5  vad man just nu behöver: i Strum- 
2 por, Skjortor, Underkläder, Slipsar, 
g  Trikåvaror, Husgeråd, Träslöjd, Lek- 
St saker m. m. till platsens lägsta priser! 
g  Yllefiltar, prima, 8:—, 7:50, 6:50, 3:95

Yaddtäcken, prima .................... 9: 50
Barnfiltar, ylle, 2:35; bomull 1:65 
Damkoftor, ylle ................  8:75, 7:75
Blusskyddare i ett flertal färger 2: 95 
Corsetter, Snörliv, Bysthållare m. m. 
Damkalsonger, fodrade

1: 65, 1: 45, 1: 35, 1: —
Damstrumpor, yllefl...........  2: —, 2: 35
Damlinnen, kulörta .........  I: 25, 0: 95
Damnäsdukar, pr 1/2 duss. 0:70, 0:40

Kuddstopp (s. k. kapok)
pr kg. 1: 50

Fjäder (dun) prima pr kg. 1:95

Arbetsskjortor, flera slag 1: 95, 2: 25 
Herrkalsonger, Lahm., 1:95, 1:80, 1: 65 
Herrtröjor, Lahmans, 1:95, 1:80, 1:65 
Herrstrumpor, tjocka, ylle, 1: 25, 0: 95 
Herrnäsdukar, vita och kulörta

pr 1 /2  duss 1:35, 1:25

Militärtröjor (s. k. ”Olle” )
2: 65, 2: 95

Handdukar, bomull pr 1/2 duss. 1:35 
Kökshanddukar, i 1/2 linne

pr 1/2 duss. 1:95

Fönstervadd, pr st..................  0: 05
Fönsterremsor, pr bunt . . . .  0:10 
Tätningslister, pr bunt . . . .  0:25 
Fönstertvål, pr st. . . , ........... 0: 25

ELEKTRISKA LAMPOR:
15 och 25 ljus 0:75; 40 ljus 0:95

Ficklampsbatterier ........... 0: 35, 0: 25
Stavlampsbatterier ...................... 0:20

Centralboden
Tel. 298. O R S A .  ' Tel. 298.

! H S 97( S C Ö O ®
Dukar, Draperier, Killingkuddar

köpas billigt hos

KARIN ERSSON,
Slättberg. - Telefon 344. 

ELEGANTA MODELLER I

Höst-  o. Vinterhattar
finner Ni hos

Modeateljén
Telefon 286.

Philips Radio
Mora-Orsa Elektriska AB.

Anna Anderssons
Kafé & Matsalar

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

Sten Dahlbergs
Plåtslageri

R E K O M M E N D E R A S .
Box 234. Välgjort arbete. Tel. 377.

E. A. Wikblads
Tapetsera reverkstad

Billiga priser. - Telefon 408.

UR som stoppa i UR 
och SKUR köper

Ni billigast hos

B. H. Hansson, Slättberg
Obs.! Billiga reparationer.

F:a Lydia Backlund
Tel. 277 B. Stackmora. Tel. 277 B. 
SPECERI- och MANUFAKTURVAROR

Plånböcker, Portmonnäer, Tobakspungar, 
Rökpipor, Snusdosor, Cigarettfodral, 
Pappersvaror, Skrivmaterial,
Tekn. & Korta varor.

Holg er Hanssons
K io sk

Tidningar, Tobak, Frukt, Choklad, 
Vykort, Film, Brevpapper m. m. 
K V Ä L L S T I D N I N G A R .

Brandts Vilohem och Pensionat
R iks te le fon  173.

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

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

stående bad och behandlingar.
Helinackorderingar till moderata priser.

E r ik  W esström
Utför

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

Reel behandling!
Billigaste priser!

R i k s t e l e f o n  119

CYKELLJUS
av märkena
BOSCH, ASEA m. fl. Säljas hos

E. HELLSTRÖMS REP.-verkstad.
Telefon 217.

U T )  P  / | ' köper eller 
L j  A  reparerar Ni 

fördelaktigast hos
Urmakare Gust. Helgeson

Telefon 399.

S t e n b e r g s

TRUNNA - ORSA.

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening.

Erik Nylén
Målare

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

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Plywood och Wallboard.

EN Å  S N IC K E R IF A B R IK
Telefon 78

A L B .  P E T T E R S S O N S
Sadelmakeri - Tapetserarevevkstad

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 .

Frelins Konditori
TELEFON 27.

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

Medlem av Sveriges Konditoriförening 
och Tårtförmedlingen.

U n d v i k  B ö t e s t i a n !
Köp Eder CYKELLYKTA 
hos undertecknad.

Försäljare av BOSCH och ASEA 
Glödlampor, - Batterier.

Harald Erikssons Rep. Verkstad
Telefon 156.

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

ORSA CYKEL- & SPORTAFFÄR
Repr. för A.-B. Cykelfabriken Monark. 

Telefon 281.

Charkuteri varor
av veterinärhesiktade råvaror,

Å B E R G S
Telefon 25.

1939 års
cusLnachs,n tL n nen .

MAT-, KAFFE- eller GLASSERVISER 
i vackra dekorer 

TILL BILLIGA PRISER.

O  rsa Bosättningsaffär
Telefon 423.
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Den glade generalen Harald Hedin 
i full stass.

Bästa vagn i karnevalståget var den
na, som ordnats av Bäckman-Rosén. 
Den fick 140 röster av 252 avgivna. 
Först öppnade röstsedeln för denna 
vagn var avgiven av Margit Eskils- 

son, Hansjö.

Den 12 och 13 augusti 1939 hölls 
Barnens dag för andra gången i 
Orsa. Vackert väder, gott förarbete 
och stor uppslutning av publik gjor
de festen helt igenom lyckad.

En annan populär vagn.

Efter festtåget myllrade gatorna 
av folk.

j

Spåkäringar ock försäljare av bal
longer och annat krafs'bidrogo kraf
tigt till det lyckade ekonomiska ut
bytet av Barnens dag 1939 —  nära 

10,000 kr. i netto.

Fredagen den 1 scpt. hände det. 
fruktansvärda : ett nytt världskrig
Lördagen den 2 sept. inkallades vår 
neutralitetsvakt.

En grupp landstormsmän kl. 6 på 
morgonen den 2/9.

På post. Snart hade den icke blott uniformer 
och beväpning utan även uppväckt 

minnena av militär divciplin.

Pris 30 öre.
Falun, 1939, Dala-Tidningens tr. 67G.

OO ex,

. . . men så kom 1 september.

D et var festligt i O r s a . . .

O r s a  
skoltidning (Nr 38 - 30 sept. 1939)
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