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ORSA SKOLTIDNING

Pastor Bertil Eriksson:

Jes. 9: 6.

Julen betecknas ofta som barnens hög
tid. Ingen av årets högtider ge barnasin
net så djupa intryck och förblivande min
nen. Julen med strålande ljus i hem och 
kyrka, granen med julstjärna och glitter, 
tomtars hemlighetsfulla besök och de 
spänningsfyllda ögonblicken vid jul- 
klappspaketens öppnande uppleves av 
barnen på ett säreget intensivt sätt. Allt 
detta är visserligen( yttersidan av julen, 
men ingen skulle välja förlora detta in
slag i julfirandet. Gud give att barnen 
i de svenska hemmen än en gång må få 
fira en riktig barnajul. Men julseder be
höva ej vara blott utanverk. De kunna 
också få tjäna till att leda våra tankar 
till julens innersta mening.

”Vad är det i julfirandet, som ni minst 
av allt skulle vilja mista?” Denna fråga 
tillställdes av en tidning för något år se
dan en rad kända personer. En svarade, 
att det högtidligaste ögonblicket var när 
hela familjen samlades kring julkrubbati 
och julevangeliet förelästes.

”Och hon födde sin förstfödde son och 
lindade honom och lade honom i en krub- 
ba, ty det fanns icke rum för dem i här
bärget.” Luk. 2: 7.

Julen är inte blott barnens högtid. Den 
är framför allt B a r n e t s  h ö g t i d .

Når juldagsmorgon glimmar,
Jag vill till stallet gå.
Guds Son i nattens timmar 
Där vilar uppå strå.

Krubban och stallet blev ej länge hans 
bädd och hem. Jesus växte till i ålder 
och vishet och nåd inför Gud och män
niskor. Men Kristus förlorade aldrig det, 
som i bästa mening är barnets egenska
per: lydnaden, ödmjukheten, renheten,
förtroligheten med den himmelske Fa
dern. Himmelens välbehag vek aldrig 
från honom. Det var detta, som gjorde 
honom så trygg och segrande. Han har

varit frestad i allting likasom vi, dock 
utan synd. Då synden vinner inträde hos 
en människa, förloras barnagemenskapen. 
När de första människorna efter synda
fallet hörde Gud nalkas i lustgården, göm
de de sig. Man talar ofta om mänsklig
hetens anlete eller tidens anlete. Vad 
man nu kan säga om tidens anlete: bar
nets drag bär det icke. Mänsklighetens 
anlete är hårt och okänsligt, som hugget 
i sten. Eller kanske det lika ofta är för
vridet av förtvivlan och skräck. Kristus 
blev icke hård. Han bad för överträdarna. 
Kristus förtvivlade icke. Även i dödens 
bitterhet kunde han säga: Fader.

Hur god du var som ville 
Till jorden komma ned.
Nu ej i synd jag spille 
Min barndoms dagar mer.

Om vi rätt finna barnet i krubban, sko
la vi även återfinna barnet i vår egen 
själ. Lärjungarna frågade en gång Jesus 
”Vilken är den störste i himmelriket?” 
Då kallade han fram ett barn och ställde 
det mitt ibland dem och sade: ”Sanner
ligen säger jag eder: Om I icke omvän-

den eder och bliven såsom barn, skolen 
I icke komma in i himmelriket. Den som 
nu så ödmjukar sig och bliver såsom detta 
barn, han är den störste i himmelriket.” 
Kanske dessa ord ställer vår tids bort- 
kommenhet från verklig storhet i en kla
rare dager än någonting annat. Men den 
storhet, som vi själva skapat, har också 
stängt himmelriket för oss. Hur skall 
mänskligheten finna vägen ut ur det hel
vete, som den själv skapat? Vi måste 
återfinna barnets storhet. Ingen kan så
som Kristus lära oss detta. ”Lären av 
mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i 
hjärtat.”

Dig, Jesus, vi behöva,
Du käre barnavän.
Jag vill ej mer bedröva 
Med synder dig igen.

Vi närma oss julen. Huru skall denna 
jul bliva? Krigets åskor dåna alltjämt. 
Det är svårt att höra julens klockeklang 
om frid på jorden. Ändock har vårt land 
blivit så skonat. Under det att de flesta 
länder runt omkring oss på det hårdaste 
slagits av kriget, ha vi fått fira jul i fred. 
På julafton ha vi fått samlas kring jul
bordet, bordets rätter kanske ej varit så 
många som förr, men de ha varit tillräck
liga. På juldagsmorgon ha vi fått ställa 
vår färd till kyrka och bönehus. Med 
gripenhet ha vi sjungit julpsalmen och 
lyssnat till julevangeliet. Skall så ske 
även i år? Julen — framtiden. Hur skall 
framtiden gestalta sig. Ingen kan giva oss 
ett säkert svar. Men ett är visst: det är 
barnen, som skall forma framtiden. När 
Karl IX kände uppbrottet nalkas, sade 
han med tanke på den unge Gustav 
Adolf: ” Han skall göra det.” Konungen 
satte sitt hopp till barnet. En av våra 
unga skalder tolkar en moders bön för 
sitt barn på följande sätt:

Du skall vinna vad Mor ej vann,
Du skall hinna vad Mor ej hann.
I dig skall mina böner bli hörda.

Barnen är framtidens hopp. Men även 
detta hopp är vanskligt, såvida vi ej fram
för allt sätta vårt hopp till Barnet i krub
ban. Inför barnet, som blivit oss fött, låt 
oss nedfalla och tillbedja!

Unga sjunga, Med de gamla 
Sig församla Jordens böner 
Kring den störste av dess söner.

Julklappar
FåtöljenT S j f * ®  ^r u -■ Ji ö ttila tem  itHah och y u a te m  Laaa

i p j j ö
hos iom  ju ik la p y  !

Mjuka Mattor finnas ännu i lager 
till fördelaktigt pris.

Blombergs, Hansjö
Telefon 41, Filialen 440
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0 K S A SKOLTIDNING

MED BISKOPEN I FINNMARKEN

För Orsa Skoltidning 
av Kyrkoherde Axel Hambrceus.

Till Orsa socken hörde före 1846 byar
na Tandsjö, Sandsjö, Björkberg och Få
gelsjö, vilka nämnda år lades till Hamra. 
Bland motiven härför var svårigheten att 
i så långt avlägsna byar besörja själavår
den. En föreställning om ”de oredor i 
religion” , som tack vare de stora avstån
den under 1779 och 1780 ” där begynte 
infinna och utvidga sig” ger en i kyrko
arkivet förvarad reseberättelse på 34 tätt
skrivna och tämligen svårläsliga foliosi- 
dor, som dåvarande kyrkoherden i Orsa, 
Samuel Gezelius, sistnämnda år avgivit 
” till ödmjukaste åtlydnad av högvördigste 
Herr Doctorns och Biskopens samt maxi- 
me venerandi Constistorii (högvördiga 
domkapitlets) höggunstiga befallning” .

Men ännu i dag är den del av Orsa för
samling, som vi kalla Finnmarken, ett 
tämligen svårlöst problem, när det gäller 
den andliga vården, icke minst i fråga om 
undervisningen av barn och ungdom i 
folkskola och nattvardsskola. Om man 
ser på kartan över Orsa socken, finner 
man, att de många byarna och ställena 
i Finnmarken ligga långt åtspridda. Kan
ske kan det intressera Orsa skoltidnings 
stora och små läsare att få veta, vad 
dessa ställen heta, och hur mycket folk, 
som där bor. För överskådlighetens skull 
sätter vi upp en liten statistisk tabell 
med bynamn, antal hushåll och inne
vånare.
By eller ställe: Antal hushåll Antal innev.
Emådalen . . . . 12 56
Näckådalen .. 9 53
Untorp .......... 11 48
Myggsjö ........ 5 22
Harabacken . . 2 11
Loberget........ 2 7
L axsjön .......... 1 3
Oreho ............ 5 14
Noppikoski .. 3 18
Tjäderåsen .. 2 10
Kvarnberg . .. 10 42
Rosentorp . . . . 11 43
Höghed .......... 1 1
Summa 13 ställen 74 hushåll 328 personer

I Finnmarken ha skolor funnits på föl
jande sju ställen: Emådalen, Näckådalen, 
Untorp, Myggsjö, Oreho (Loos skolområ

de), Kvarnberg och Rosentorp. Av dessa 
skolor äro f. n. alla indragna utom Emå
dalen, Älvho (=O reho) och Rosentorp. 
Men Rosentorps skola kommer nästa år 
att indragas, varför det då i hela Finn
marken kommer att finnas endast en 
skola kvar inom Orsa skolområde, Emå- 
dalens.

När jag förra gången var präst i Orsa, 
lästes det i alla skolorna. Och bland det 
allra roligaste jag då visste var att hälsa 
på i finnmarkskolorna. Det var duktiga 
lärare och lärarinnor däruppe, och som 
skolorna inte voro stora, fingo barnen en 
gedigen, individuell undervisning. Sko
lan var som en liten familj. Den var 
livstecknet och framtidslöftet i den lilla 
finnbyn. När man nu kommer till finn
marken, känner man inte riktigt igen sig. 
Det är så tyst omkring skolan, som ligger 
stängd som ett låst skrin, och det är så 
tyst i hemmen, ty skolbarnen är inte 
hemma. De unga mammorna går och 
längtar efter sina barn, och de gamla 
tycker, att det är så konstigt att bar
nen, som äro livets blommor, måste tas 
ifrån dem. Och frågan är väl, hur det 
skall gå med finnbyarna i framtiden, om 
barnen, som växa upp, känner sig hemma 
nere i bygden, där det finns bio och kara
mellkiosker och all möjlig annan förlus
telse, men främmande, när de kommer 
hem igen till de stillsamma byarna och de 
små ställena i de stora skogarnas och den 
stora tystnadens land.

Det var när biskop Cullberg hörde ta
las om dessa problem i Orsa Finnmark, 
som han ville ha det ordnat så, att han 
skulle få besöka så många finnställen som 
möjligt, helst alla. Det sista var nu inte 
möjligt under den korta visitationstiden,

För 20 dr sedan fanns det mycket barn 
i Näckådalen.

Hol Brita i Näckådalen njuter av sin 
pipa i sällskap med biskopen och stifts
adjunkten.

men åtskilliga byar fick i alla fall besök, 
och därom vill jag nu berätta litet.

Torsdagen den 10 september, en strå
lande vacker höstdag, startade vi i bil till 
Emådalen. Det var biskopen och hans 
sekreterare, stiftsadjunkt Hamrin, för
samlingens präster och ett par kyrko- 
rådsledamöter, som vid halv 11-tiden 
stannade nedanför backen till Emådalens 
skola. Där stod skolbarnen uppställda i 
en vacker rad och bockade och neg, men 
en kom springande med andan i halsen. 
Man förstod, att mor i sista stunden 
måste kamma håret på honom. Han boc
kade också så fint, så luggen nästan slä
pade i backen. Inne i skolsalen satt 
en hel hop byfolk, både pappor och mam
mor. Biskopen gick omkring och tog 
dem alla i hand. Det har aldrig varit 
en biskop förr i Emådalens skola, så man 
förstår, att han blev beskådad. Hans 
guldkors, som är från 1810, blänkte och 
sken, och hans ögon, som äro starka och 
genomträngande, lyste också av vänlig
het. Så höll lärarinnan morgonbön och 
barnen sjöngo. Sen blev det lektion i 
naturlära. Lärarinnan, fru Karlsson, hon 
kunde sin sak, hon, och barnen var väl
digt duktiga. De talade om björkhängen 
och tallkottar, och jag tror, att både 
biskopen och vi präster fick lära åtskil
ligt, som vi inte visste förut.

Sen skulle biskopen tala till barnen. 
Han satte sig på bänklocket på främsta 
pulpeten och började ungefär så här: Ni 
ha berättat om björken och tallen och om 
många andra träd. Och när vi ser oss 
omkring härutanför, så är det, som om 
hela jorden vore en enda stor trädgård. 
Vem är det som planterat den trädgår
den? Många händer viftade. Jag minns 
inte vem som fick frågan, men han for 
upp som en liten raket och svarade: Träd
gårdsmästarn. Alla pappor och mammor 
skrattade. Men biskopen satt lugn som 
om ingenting hänt, och så sade han: Jag

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS

Vördsamt KONRAD BERGLUND
Telefon 66
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0 KS A SKOLTIDNING.

undrar, vad den trädgårdsmästaren kan 
heta?

Det var nu ingen, som vågade svara 
på den frågan. Men då började biskopen 
berätta. I en stor bok, som jag har hem
ma, står det om en som planterade en 
trädgård. Det står, att han planterade 
den i Eden österut, och han satte alle
handa träd att växa där, så att det blev 
en riktig lustgård, och så gav han den 
trädgården åt två människor, att de väl 
skulle vårda den och äta av alla träden 
utom ett. Vad hette de två människorna.

Jo, si, nu var man med på noterna. Det 
var Adam och Eva.

Och nu vet ni, vem trädgårdsmästarn 
var, som planterade både Edens lustgård 
och den fagra lustgården här uppe i 
Emådalen, som han har gett er.

Det var något till högtidligt att höra 
biskopen berätta. Och så bra han kunde 
fråga sen. Det blir nog ett minne för 
livet för de små barnen, att de en gång 
fingo ha ingen mindre än biskopen till 
lärare en timme i kristendom.

Sen barnen sjungit några sånger, fingo 
de gå, och sen talade biskopen med de 
stora. Han gjorde sig underrättad om 
förhållandena i Emådalen och lovade 
skriva till Korsnäsbolaget och fråga, om 
inte byborna skulle kunna få vattenkraft 
till elektriskt ljus i ett vattendrag nära 
Emådalen. Det löftet höll han också, men 
Korsnäsbolaget var inte villigt att intres
sera sig för saken. Trodde inte, att vat
tentillgången skulle räcka under vintern, 
då den mest behövdes, enär det var fara 
för att bäcken ifråga kunde bli bottenfru- 
sen. Men om Emådalsborna också inte 
fick ljus i lekamlig mening, så tror jag, 
att biskopens vänlighet och intresse för 
dem lyser lika vackert ändå.

Sen bjöd lärarinnan på kaffe, ett stort 
kalas för både biskop och församling, och 
sen bar det iväg till Näckådalen. Dit kom 
vi kl. 1. Färden ställdes först till kyrko

gården, där biskopen hade åtskilliga för
slag att göra. Så blev det middag hos 
Burtu Erik Mattson. Han har i telefon
katalogen kommit att heta Butter, men se 
det är då fel, för dels är Burtu rätta nam
net, dels är Erik Mattsson minst av allt 
butter. Han är väldigheten själv, och 
vänligt är allt folk i Näckådalen och i 
synnerhet i Burtugården, ända från gam
la mormorsmor, Hol Brita Hansdotter, 
som är 87 år gammal, till minsta barn
barnsbarnet i gården. Gamla Brita blev 
biskopen kär i på en gång, i synnerhet 
sedan han fått veta, att hon liksom han 
tyckte om en god pipa. Han tog fram sin 
tobakspung och stoppade själv hennes 
järnpipa, men efteråt kom pastor Hamrin 
och skulle göra sig till han också, men 
Brita tyckte, att biskopens tobak var 
bättre. Pastor Fält, som hade kameran 
med, passade på att knäppa Hol Brita 
med hennes uppvaktande ecklesiastika 
kavaljerer. I Burtugårdens kök var ett 
långbord dukat med en härlig middag, 
som smakade bra efter resan i den friska 
luften. Jag vill inte göra mina läsare av
undsjuka genom att beskriva alla de här
ligheter som bjöds på. Sist kom det i alla 
fall hjortron med vispad grädde, men som 
jag nyss varit sjuk, förbjöd mig biskopen 
att smaka därpå. Pastor Fält åt i mitt 
ställe, och det var ett rent under, att 
han inte fick gallblåsinflammation.

Kl. 3 var i skolan en andaktsstund an
ordnad. Där fick jag inleda med ett bibel
ord och talade om den där kvinnan i Su
nem som inredde ett rum på taket åt en 
gudsman och satte där in ett bord, en 
stol, en säng och en ljusstake. Just en 
sån kammare har nämligen Näckådalsfol- 
ket inrett åt Orsaprästen ovanpå taket 
till skolsalen i Näckådalen. Sen höll kom
minister Fält predikan och sist talade 
biskopen över ordet: Människan lever
icke allenast av bröd, utan av allt det 
som utgår av Guds mun. Därpå gick vi

omkring och hälsade på i flera gårdar i 
Näckådalen. Nästan varje familj har en 
sommarstuga, där man bor under den 
varma årstiden. Snyggt och fint var det 
överallt och så högtidligt som om det 
varit söndag.

Men vackra visor är inte långa. Vi togo 
farväl och stego in i bilen som susade i 
väg den milslånga utförsbacken till Djup
näs och därifrån uppåt igen till Untorp. 
När vi kommo fram till bygrinden, stod 
Axel Andersson där som en trafikpolis 
och visade oss åt vänster. Vi körde in på 
hans gård, där förr i världen hans svär
far, björnjägaren Stenberg bodde. Där 
var ett trevligt kaffebord dukat. Det tyck
tes inte vara någon kristid i Finnmarken 
inte. Sen gick vi med biskopen omkring 
i stugorna, vi var hos Bruns, de äldsta i 
byn, och hos Signells. Här liksom i 
Näckådalen delgav byborna biskopen sin 
sorg över indragningen av skolorna. Och 
om någon skall kunna hjälpa finnmarks- 
borna att på något sätt ordna med skolor 
i finnmarken, så skall det vara biskopen. 
Ty han är en energisk och intresserad 
skolvän.

Men nu gick solen ner, och snart kom 
skymningen och mörkret. Då tändes tre 
stora karbidlampor i skolan, och allt folk 
i byn samlades dit. För att alla skulle 
kunna vara med togs småbarnen med, 
och som de den tiden brukade få gå och 
lägga sig tyckte de inte om arrangemang
et, vilket de tillkännagåvo på barns van
liga vis. Men varken stiftsadjunkt Ham
rin, som predikade om ”den stora befall
ningen” (Matt. 28: 18—20) eller biskopen 
lät störa sig av barnkonserten. En mam
ma ville bära ut sin lilla, som bar sig illa 
åt. Låt barnet vara inne, bad biskopen. 
Det heter, att den som tager barnet vid 
handen, han tager modern vid hjärtat. 
Och mammorna sa’ : Det var väl en biskop 
ändå, som inte blev led vid barnagråten.

Forts, d sid. 14.

faten står för dörren . . .
och julklappsfrågan är åier aktuell. Trots de svårig
heter som råda ha vi ännu massor att välja på av 
lämpliga julgåvor i

Parfymer, tlecessärer, lo alett artiklar, Presentkartonger
samt en hel del andra trevliga saker. Kom in och 
se vad vi ha att erbjuda Eder.

Hedins Färghandel, Orsa, tel 155
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1 över 10 år har orsabarnen halt 
den stora förmånen att få tandvård 
i skolan. De första åren var det 
bara en del klasser, men sedan år 
1936 lår alla barn sina tänder om
sedda varje år. 1 fjol behandlades 
av skoltandläkarna i Orsa 684 
barn. På dem gjordes 1,414 fyll
ningar på permanenta tänder. 
Därtill kommer utdragning av 
mjölktänder och annat. Denna 
förmån uppskattas också av 
föräldrarna. Och säkert även av 
barnen. Detta brukar åtminstone 
ibland skymta fram i deras uppsat
ser och samtal. Och ingen är rädd 
för tandläkarbesöket längre. De 
första åren kunde nog detta vara 
fallet ibland. Nu händer det ofta, 
att barnen fråga, om de få gå till 
tandläkaren snart. En del påslå 
t. o. m. att "det är så roligt".

Nu gäller det att sköta tänderna 
även efter skoltiden. Det måste bli 
föräldrarnas sak att se till att bar 
nen fortsätta sina regelbundna 
tandläkarbesök. Många gånger blir 
det nog så, att första tandläkarbe
söket efter skoltidens slut kommer 
först i 17— 20-årsåldern. Och det 
är alldeles för sent. Då barnen nu 
få lämna skolan med hela tänder, 
är detta som ett stort kapital, som 
det gäller att väl förvalta.

En av orsatandläkarna, d:r M. 
Lindgren-Löfberg, har för vår tid
ning skrivit nedanstående artikel 
om tandvård. Och på dr G. Hed
mans mottagning har vi fått ta 
några bilder under skolbarnsbe- 
handlingen.

Härom dagen kom en patient och bad 
att få ett hål lagat, ”men” , tilläde hon, 
”fler än ett har jag säkert inte, för det 
är bara ett år sedan jag var här sist” . Det 
visade sig, att det hål patienten själv sett,

Här har Karin fått många ”prylar” i 
munnen. Och dr Hedman angriper med 
borren den trasiga tanden.

var så stort och djupt, att tanden måste 
tagas bort, då hon inte ansåg sig ha råd 
att låta rotbehandla den. Dessutom fun- 
nos ytterligare fem eller sex hål, som alls 
inte voro att förakta. Som vi se av detta, 
kan förstörelseprocessen på ett år gå så 
fort, att tanden inte går att rädda från 
rotfyllning.

Detta är ju inte regel, men hos vissa 
personer och under vissa perioder i män
niskans liv kan benägenheten för tandröta 
vara så stor, att det går, så som vi se av 
exemplet ovan. Ett år bör alltså vara 
den längsta tid, som vi få låta förflyta 
mellan tandläkarbesöken. Bäst är att 
låta undersöka sina tänder två gånger år
ligen. Dels blir då behandlingen billigast, 
dels slipper man de olägenheter, som rot
fyllningar medföra, vartill jag återkom
mer senare.

Skolbarnen i Orsa socken ha den 
oskattbara förmånen att gratis få sina

I  väntrummet sitta Karin, Lisbet, Ann- 
Mari, Lars och Torsten. Och de ser ju  
inte så rädda ut för det som väntar.

tänder omskötta en gång om året. Önsk
värt vore ju att det kunde ske oftare, 
men därtill äro barnen för många och 
tandläkarnas tid för begränsad. Säkert ha 
dock många genom skoltandvården räd
dats från att behöva skaffa sig löständer 
redan i ungdomsåren. Dessutom blir det 
hos barnen en vana, får man hoppas, att 
gå till tandläkaren minst en gång om året, 
så att de flesta fortsätter därmed, även 
sedan skolan slutat.
Numera äro inte barnen rädda för att gå 
till tandläkaren, ty de ha insett att ingen 
orsak därtill finnes. Även om en och an
nan ”gruvar” sig litet för allt det nya och 
ovanliga, som hörer tandläkarstolen till, 
så tycka de dock, att det är ganska roligt 
att få ledigt från skolan, och de, som inte 
gå i kyrkskolan, få en extra åktur in till 
kyrkbyn. Och så värst ont gör det ju inte 
att laga tänder, eller hur?

Vid en uträkning av medeltalet hål pr 
barn i Orsa socken, har det visat sig, att 
barnen i kyrkbyn ha de flesta hålen, och 
barnen från de längre bort liggande by
arna ha bättre tänder.

Om man vill försöka förklara detta för
hållande, ligger det nära till hands att 
misstänka, att de många hålen hos kyrk
bybarnen bero på, att dessa ha närmast

Lars ser kanske [lite olycklig ut, men 
det beror mer på det starka ljuset än 
på tanddoktorn.
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till gottaffärerna. Karameller, det vill sä
ga bränt socker, samt vitt mjukt bröd äro 
nämligen tändernas värsta fiender och 
tandrötebakteriernas bästa vänner. Av 
dessa saker bildas tillsammans med sali
ven en klibbig gröt, som fastnar på tän
dernas ytor, mest mellan tänderna och vid 
tandköttskanten. Denna klibbiga massa 
utgör en härlig jordmån för bakterier, 
som här frodas och trivas storartat. Be
läggningar reta också tandköttet och ska
da detta. Det blir svullet, rött och blö
dande, och på detta sätt kan en tand- 
köttssjukdom uppkomma, som i långt 
framskridet stadium kommer även i öv
rigt felfria tänder att lossna och falla ut. 
Ännu i våra dagar står tandläkaren så 
gott som maktlös mot denna sjukdom, om 
den inte kommer under behandling i tid.

Vid läsandet av denna skräckskildring 
av, vad ”oskyldigt” snask och kaffe med 
dopp kan åstadkomma, förstå vi hur vik
tigt det är att hålla tänderna rena. Vi 
kunna undvika de saker, som vi veta 
äro skadliga för tänderna. I stället för 
enbart vetebröd och franska bröd äta vi 
grovt hårt bröd, som ökar salivbildningen 
och sålunda verkar naturligt rengörande, 
och som ge tänderna motion och innehål
ler många för hälsan nyttiga beståndsde
lar. Andra för tänderna nyttiga födoäm
nen äro mjölk och ost, som innehålla kalk. 
Mjölk är ju inte ännu ransonerat hos oss,

och även skummad mjölk är kalk- och 
vitaminrik och därför värdefull. Råa mo
rötter böra vi även låta ingå i vår dag
liga kost. De äro nämligen mycket vita
minrika och verka liksom hårt bröd na
turligt rengörande. Att äta färsk frukt 
behöver jag nog inte uppmana till. Det 
göra vi nog alla, då vi komma åt.

Men för att återgå till beläggningarna, 
så ha vi ett mycket viktigt verktyg att av
lägsna dessa med, nämligen tandborsten. 
Minst två gånger om dagen skola tänderna 
borstas, morgon och kväll. Tandborsten 
skall föras i riktning uppifrån och nedåt 
eller i små roterande rörelser, ej tvärs 
över tandraderna. Om man ser efter no
ga, ser man på tänderna små fåror, som 
gå från skäret till tandköttskanten. Dessa 
fåror skall tandborsten följa. Se också 
till att tuggytorna på kindtänderna ren
göras ordentligt.

Statistiken visar, att tandrötan ökat på 
senare åren. Detta är en allmän tendens, 
som anses ha med den höjda levnadsstan
darden att göra. Man tror nämligen att 
tandröta är en kultursjukdom. Undersök
ningar på eskimåer, som bo långt inne på 
grönländska fastlandet, ha visat, att dessa 
människor ha så gott som felfria bett, 
men om de flytta ned till kusten, där civi
lisationen gjort sitt intåg, få de genast 
tandröta. Lapparna ha också fina tänder, 
så länge de inte komma i beröring med

civilisationens fördärvelse i form av kara
meller och kaffe med dopp.

Jag nämnde i början, att vi böra gå in 
för att vårda våra tänder, så att rotfyll
ningar i största möjliga mån undvikas. 
Förutom att sådant fördyrar behandling
en, är det inte nyttigt för hälsan med 
många rotfyllningar. En rotfylld tand 
kan nämligen bli en infektionshärd som 
skickar ut bakterier att härja i kroppen. 
Nu har kroppen sitt försvar så väl ord
nat, att den gott och väl klarar av en och 
annan sådan bakterihop, men om de rot- 
fyllda tänderna bli många, kunna de ge 
upphov till sådana sjukdomar som led
gångsreumatism, astma, inflammationer i 
huvudets bihålor m. fl. krämpor. Detta 
gäller inte bara rotfyllda tänder. Trasiga 
tänder, som inte skötas om, dö av sig 
själva och bli till stor fara för kroppens 
allmäntillstånd. Vänta alltså inte till tan
den värker med att gå till tandläkaren. 
Då är rotfyllningen redan given.

Någon fast, allmängiltig orsak till tand
röta kan inte angivas. Det är en sak, var
om de lärde tvista. Men för var dag gör 
vetenskapen nya framsteg, och kanske 
någon gång den dagen kommer, då ingen 
vet vad tandvärk vill säga, ty då anled
ningen till en sjukdom blir känd, då vet 
man också snart, hur denna skall botas.

M. Lindgren-Löfberg.

QutktappsUps (inner Mi bäst hos H A N S S O N S

Strumpor är alltid välkomna jul
klappar, finnas i konstsilke till 
4:50, ylle flor 3:75, ylle 7:25, na- 
tursilke 8:40.

Kupongfria, ljuvligt mjuka 
litéer och vackra färger i 
linnen och underkläder.
nityr 7:50, 9:65, 10:25, 18:75. 
linnen 12:25, 13:25, 18:75.

t̂ntrrrn̂

W a 
tt att-
Gar-
Natt-

Den mest kräsne herre blir glad 
att få skjorta, slips, handskar, 
kragskyddare eller en pyjamas
från Hanssons. Prislägen som 
passa alla.
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Spegel 60 år.

Folkskollärare Daniel Spegel.

Den 14 november 1942 fyllde folkskollära
ren Daniel Spegel i Hansjö 60 år. Han är 
leksandskarl till börden, tog folkskollärar
examen i Uppsala 1911 och tillträdde sin för
sta tjänst i Venjan, där han stannade till 
1914, då han flyttade till Malung. År 1921 
kom han till Orsa skoldistrikt, där han hela 
tiden tjänstgjort vid Hansjö folkskola.

Under dessa 21 år har Spegel hunnit med 
att bibringa många barn mycket vetande, 
skicklig pedagog, som han är. Men han har 
också hunnit med en hel del utom skolarbe
tet. Så har han i många år varit revisor i 
Hansjö konsumtionsförening samt ordförande 
i Hansjö koop. byggnadsförening. Vidare är 
han ordförande i Hansjö nya vattenlednings- 
förening och i Hansjö badhusförening. Läg
ger man härtill, att Spegel är en skicklig 
sportfiskare, finner man, att det är vattnet, 
som är hans rätta element.

Främst bör nämnas hans arbete med vat
tenledningen i Hansjö. Redan tidigt insåg 
han, att sirapsfat voro primitiva redskap, då 
det gällde att skaffa fram vatten, varför han 
med okuvlig energi arbetade på att få vat
tenledningsfrågan löst och i dag ligga cirka 
tre mil vattenledningsrör som ett visserligen 
osynligt men högst nyttigt monument över 
Spegels berömvärda verk.

Att detta verk är uppskattat, därom vittna 
de vilda hurraropen från talrika f. d. vatten
bärares numera otörstiga strupar på Spegels 
60-årsdag. I dessa hurrarop instämma dina 
kolleger i Orsa och önska dig många lyckliga 
år. När du nu får mera tid att ägna dig åt 
din älsklingshobby fisket, se vi med tillför
sikt framtiden an, väl vetande, att du kom
mer att sörja för våra jordiska behov i form 
av läckra laxöringar.

A. R.

Vattentäta, stötsakra

A R M B A N D S  UR
F ö r n ä m s t a  m ä r k e n

Urmakare (just. tfetgeson
Orsa Tel. 399

Prinsen, som sökte skönheten.
Saga av ELSA GYLLING

Det var medan världen ännu var ung och 
Persien var soluppgångens land. Då greps en 
ung persisk prins av ett stort svårmod. 
Kungen frågade alla sibyllor i landet till råds, 
alla de vackraste flickorna kallade han till 
slottet för att prinsen skulle välja sig en 
brud. Men sibyllorna visste ingen råd och de 
vackra flickorna såg prinsen inte, så långt 
borta var han i sina tankar.

En natt fick han emellertid en dröm. Han 
såg sig själv gå längs slingrande vägar, som 
han aldrig tidigare sett, över berg och dalar 
gick hans färd, genom djupa skogar och öde 
slätter. Till slut kom han till ett högt, högt 
berg och började stiga uppför det. Han för
vånade sig mer och mer över den natur, som 
mötte honom. Ju högre han kom desto re
nare och klarare blev luften, från att ha 
varit het och kvalmig blev den sval och lätt. 
Blommor, träd, hela naturen förvandlades på 
samma sätt. Inga heta orkidéer eller doftande 
jasminer och syrener växte här. Han kom till 
blåsippornas och vitsippornas rike, till lan
det där liljekonvaljerna blommade, till en sjö 
där vita näckrosor simmade.

Så kom han till molnens rike. Där fann 
han en enda blomma, den rosenröda blom
drottningen Calypso. Han drog vidare. De 
vita molnmassorna omkring honom började 
skimra i tusen färger, tills allt blev ett enda 
hav av guld. Han vacklade framåt i yrsel. 
Från klarhet till klarhet hade hans själ ut
vecklat sig under den långa färden. Skönhe
tens lära hade han fått sig undervisad av 
naturen själv. Nu nådde honom aningen om 
en skönhet så strålande, att han inte längre 
var medveten om sin kropp, som vandrade 
framåt. Det var inte längre hans kropp, som 
var på vandring, det var hans själ, obunden 
av alla sinnets fjättrar.

Han hade nått ovan molnens rike. Som ett 
böljande kaos av färger försvann det allt 
längre under honom. Insvept i ett gyllene

BIRGER LUNDHOLM
Telefon 30

Rättegångar, Inkasseringar, Boutredning
ar. Köp och försäljning av fastig

heter. Auktioner.

Giv Edra Damer
till Julklapp ett "Presentkort
från

lya Damiriseringen
och de bli säkert belåtna. 
Omsorgsfull behandling ut
lovas. Telefon 453

solljus drogs hans själ vidare till fjällets 
krön. Förvånad såg han sig omkring. Ingen
ting fanns längre kvar. Han kunde lika gär
na stått i en öken. Allting var tomt. Han 
hade druckit för mycket skönhet, hans ögon 
kunde inte längre uppfatta någonting, tom
heten sträckte sig oändlig omkring honom. 
Blind sjönk han till marken.

Men med ens öppnade sig hans ögon. Där 
vid hans fot växte en enda liten blomma, så 
oansenlig och vit att han nästan trampat på 
den i sitt högmodiga sökande efter skönhet. 
Han föll på knä och bara tittade. Ju längre 
han såg dess mer gick det upp för honom, 
att dess blyga renhet var vackrare än all 
annan fägring i världen. Dess anspråkslöshet 
och ödmjukhet gav en mjukhet i linjerna, 
som inte den stoltaste krona kunde efter
härma.

Den persiske prinsen vaknade ur sin dröm. 
Han klädde av sig sina fina kläder och satte 
på sig en bondpojkes dräkt. Han strövade ut 
i skogen, långt bort från de vägar han annars 
brukade gå.

Vid en källa med stilla vatten, som spegla
de trädkronorna ovanför, stannade han, ku- 
pade sin hand och drack av det klara vatt
net. När han reste sig upp, fick han ett litet 
stycke bort se en ung flicka med bara fötter 
och ben och klädd i en enkel kjol. Hon satt 
alldeles stilla, tycktes försjunken i tankar 
över speglingarna i vattnet. Hennes hår var 
ljust som solen, hennes händer smala och 
lätta som en fjärils vingar. Bredvid henne 
betade en ensam get.

Hon lyfte sitt ansikte emot honom som om 
hon lyssnat sig till hans närhet. Hennes blick 
var djup som tio brunnar, stilla som ett av 
vindar orört vatten, endast dagern speglade 
sig däri. Då greps han av ett oändligt med
lidande, han förstod att hon var blind. Sam
tidigt såg han för sig blomman han sett på 
fjällets topp. Här hade han sin Edelweiss.

Han tog henne vid handen och vandrade ut 
i världen med henne. Hon frågade inte vem 
han var. I sin rena själ kände hon, att han 
var god. Hon talade med honom om kär
leken, och han kände sin själ öppnas för en 
ny skönhet i världen. Med nya blickar såg 
han på de människor han mötte. Och en dag 
tog han hennes hand och ledde henne tillbaka 
till sitt land igen. Han föll på knä för sin 
far och bekände sitt högmod och hur hon 
öppnat hans ögon.

Den kloke gamle persiske kungen öppnade 
sin famn för dem båda och fröjdades över att 
hans son blivit en god människa, som såg 
det vackra, där skönhet inte fanns.

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

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBBUK
Mässbacken Telefon 21
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Stor Julmarknad
hos Aug. Larsson, Orsa

Vi vilja särskilt framhålla vår rikhaltiga sortering 
av kvalitetskläder för Damer, Herrar och Barn.

Herrekiperingsartiklar: Hat
tar, Mössor, Skjortor, Slip
sar, Pyjamas, Underkläder, 
Hängslen, Livremmar, Krag- 
skyddare, Manschettknap
par, Plånböcker.

Sportkläder för Damer, Flic
kor, Herrar o. Gossar. Stort 
urval av Jackor, Byxor, Ylle
koftor och Sweaters, Vantar, 
Strumpor, Mössor, Scharves, 
Sockor, Golfstrumpor.

Herrstrumpor: Helylle i stor 
sortering. Kul. o. enfärgade.

Sportstrumpor: Herr o. dam. 
Vita och kulörta.

Raggsockor: Herr, dam, barn.

Varorna förpackas i trevliga Julkar
tonger. Gör Julinköpen i tid! Gör Jul
inköpen hos oss! Vårt motto är: Bästa 
möjliga varor till billigast möjliga pris.

Herrkostymer i helyllekam- 
garn 175:—, 190:—, 210:—, 
230:—. Standard: 123:-, 137:-.

Sportkostymer: Diagonal hel
ylle 240:—, 275:—. Biandylle 
140:—, 158:—.

Herrulstrar: Kul. helylle, pris
lägen: 145:—, 180:—, 195:—. 
Stand. prisl. 100:—, 111:—.

Överrockar: svart o. blå, prisl. 
från 105:—.

Gossulstrar: Kul. o. enfärgade.
Gosskostymer: Kavajkostym 

och sport med golfbyxor.
Trench-coats.
För m åttbeställning finnas
kostymtyger i ren he l y l l e .

Dampälsar: Bisambuk, White- 
coat. Föl, Murmel, Elktr. ka
nin, Kalv m. fl.

Damkappor med och utan 
skinngarnityr.

Damulstrar: Kul. o. enfärgade.
Plyschkappor: Svarta o. kul.
Dam väskor: Fin-fin sortering.
Underkläder: Garnityr, Natt

linnen, Pyjamas, Korsetter, 
Höfthållare, Bysthållare, Un
derklänningar.

Damstrumpor: Natur-, konst- 
silke, Silkeflor, helylle, Ylle
flor.

Aug. Larsson, O rsa
MANUFAKTUR - DAMKAPPOR - HERREKIPERING - TELEFON 21
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FR Å N  SK O LBÄ N K EN
Lucia.

En morgon så kommer Lucia 
med kaiicr och lusser och ljus.
Det börjar att gry, 
det kommer en sky 
med tärnor omkring Lucia.

Hon sjunger så vackert Lucia 
och tärnorna sjunga de med.
Det börjar att gry, 
det kommer en sky 
med kaffedoft kring Lucia.

Lucia, hon kommer, det ljusnar, 
ljus i kronan hon bär.
Det börjar att gry, 
det kommer en sky 
av ljus ifrån tärnornas kronor.

Karin Olsson, klass 4.

BRÅDSKA I TOMTESTUGAN.
När det nalkades jul, var det bråttom i 

tomtestugan. Tomtefar hade bråttom att 
göra i ordning julklapparna. Men de hade 
tre små odygdspåsar i stugan. När tomtefar 
hade gjort i ordning en julklapp, så var de 
där och revo upp den. Då fick de var sin 
julklapp. Tomtemor höll på att koka gröten. 
En av dem hade fått en boll. Och den kastade 
han, så den for i gröten, och det stänkte i 
ansiktet på mor. Så kom julaftonen, och 
klockan var fyra, när tomtefar gick bort med 
julklapparna. Det var en lång skog han 
skulle igenom. När han gått genom skogen, 
såg han ljus lysa i fönstren. Han gick in i 
den första gården och delade ut fem julklap
par åt barnen. Så gick han genom hela byn 
och gav julklappar. Sedan vände han hem 
igen.

Astrid Norin.
Klass 4.

Eftersom det här år ett julnummer, 
så tycker Red., att barnsidorna fä bli 
sagosidor för en gångs skull. Ni, som 
inte hittar Edra insända uppsatser i 
det här numret, ska titta efter i nästa 
nummer av tidningen, så kanske . . .

Fler trevliga orsa.måls-uppsatser kan 
Ni komma med, och berätta gärna så
dant, som de gamla berättat om forna 
tider.

God, Jul!

Trollet Plurr.

En gång var det ett troll, som hette Plurr. 
En dag gick han på landsvägen. Då fick han 
se en professor, som tog en blomma och tit
tade på. Han tog sina glasögon och tittade 
på blomman. ”Ack, det är ju en maskros” , 
sa han och kastade glasögonen i diket, och 
lade maskrosen varsamt i fodralet och gick. 
Plurr hade hört att man kunde läsa, om man 
hade sådana ögon på näsan. Han gick och 
visade, vad han hade hittat i diket, för 
kungen i Trollandet. Kungen sa, att han 
skulle ha glasögonen. Då blev Plurr arg, så 
att han skrek, att trollen skulle ha en ny 
kung. Så skulle de välja en ny kung, och 
Plurr blev den bästa kung trollen hade haft 
på tusen år.

Sune Hansson. Klass 4.

A. KOCKS
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 !

Jultomten kommer på besök.
Det var julekväll. I byn väntade man på 

tomten, som snart skulle komma. Nu kom 
han också. Han bar en stor säck på ryg
gen. Han gick in till Olssons och knackade 
hårt på dörren. Putte gömde sig bakom 
farmodern. När tomten kom in, öppnade 
han sin stora säck och plockade fram en 
massa paket. Nu hade Putte kommit fram 
igen. Han fick ett paket av tomten och bör
jade ivrigt riva av papperet. Näst innanför 
papperet låg en kartong. Innanför den låg 
en liten låda och i den en kartong. När 
Putte öppnade den innersta kartongen, åkte 
en gubbe upp och flaxade med armarna, 
så att Putte blev rädd.

Lisa fick också ett paket. Inuti surrade 
något. Då hon öppnade det, dansade en 
lustig docka ut. De andra fick också sina 
paket.

Sedan gick tomten till Kålbergs. Där satt 
hela familjen framför en öppen spis och be
rättade sagor. Tomten smög sig in och lade 
en massa paket framför granen. De såg 
inte honom. Han smög sig ut lika tyst 
igen. Det blev en glad jul i byn.

Stig Christiansson. Klass 4.

Orur tjinur.
Vi egåm tri tjinur. Je jettur Blomma, je 

Majros ö je Likros. Se a vi twer kåva. Orur 
tjinur i sö snellur, ed i kåver ö. Fär am 
kwellda ar ik bruk fi momo ajti fjos, do ar 
i bruk dja tjinuma litä alm, se ar i pumpad 
watva dem. Ö se a momo gevi dem wath, fär 
ik addint wörkad bitto.

Ik brukur bjårå e i stillkörga. Summa 
gänga brukar ik fo gö uppo fjors windh ö ev 
nid ea mommo. Summa gönga ev ik nid fär 
mitji, sö ed reck tast nästa mörgon.

Birgit Käck. Klass 3.

Var så god och stig in! Vi ha öppnat vår

M m im m t g iK G
och inbjuda Eder till ett besök. Bland ett jätteurval gedigna och praktiska saker skall 
Ni säkert tinna den "klapp" som passar, vare sig det gäller far, mor, syster, bror 
eller Eder käresta.

Vi ha den största sortering i Presentkartonger, Manicureetuier, 
Nessesärer, Parfym och Eau de Cologne, Puder och Tvålar samt 
allt för munnens, tändernas, hudens, hårets och naglarnas vård.

Hjärtligt välkommen!

ORSA FÄRGHANDEL -  TEL 340
— Y. Ferneman —
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Julklappar i alla prislägen 

- m oderna julklapppar - jul

klappar, som  ge glädje - ku

pongfria julklappar - Ni fin

ner dem hos oss. Vi lämna 

här några prov på vad vi 

kunna erbjuda.

Den snart sagt obligatoriska, både nyttiga och trevliga jul
klappen är Skjortan.  Med fast krage från kr. 9:-. Med två 
lösa kragar från kr. 10:-. Denna julklapp drar endast 5 B-poäng.

Ni kanske inte själv har tid att 
sticka en Tröj a till Jul. Kom då 
in och se våra tröjor i ett flertal 
färger, mönster och prislägen. Des
sa dra 7 A-poäng.

*

*

I vedbristens dagar behöva herrarna något varmt att sätta på 
sig. Vi ha präktiga Undertröjor från kr. 4:85. Kalsonger från kr. 
4:85. Pyjamas i olika kvalitéer och prislägen. Vi vilja särskilt 
framhålla vår priskontrollerade flanellpyjamas, som finns i ett 
flertal vackra färger till kr. 18:50.

Vill Ni inte kosta på julklappen 
några poäng ha vi

-----------  Berglinds -----------

Vi ha slipsar i ett flertal färger 
i de moderna st järnmönstren, samt 
enfärgade och randiga.

En önskejulklapp till alla 
herrar är ett p r e s e n tk o r t . 
G enom  detta kunna de ju 
få precis den julklapp, de 
tänkt sig.

*

Andra poängfria julpresenter, som säkert komma, att upp
skattas äro Handskar från kr. 11:35, Scharves från kr. 4:25.

*

Vi ha även en hel del andra mycket lämpliga herrpresenter 
t. ex.: Näsdukar, Necessärer, Rakhyvlar och Manschettknappar.

o

Arets paroll vid julinköpen är kvalité för att 
få mesta möjliga valuta för poängen. Därför, 
köp herrarnas julklappar från

iBekgU nds
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A lla  inom yrket
förekommande arbeten utföras 
Verkstad i Goodtemplarhuset

Målarmästaren Aksel E. Roseen 
Tel. 253

TECKNING: I  snickarverkstaden av
Lilli Hansson, klass 6

När biskopen var här.
En dag var det ett riktigt pratande i klass

rummet. Vi hade geografi, så vi hade Hed
man, och han sade, att om det skulle vara så 
här bråkigt, så kunde inte biskopen komma, 
och det var på en måndag. På onsdag kväll 
kom biskopen, och på torsdagen var han på 
besök vid kommunala mellanskolan, och jag 
mötte honom och Hambraeus med sin son. 
Jag tyckte, att biskopen såg ståtlig ut med 
sin höga, rynkade hatt. Jag trodde, att han 
skulle vara sträng, en sådan hög man, men 
han var då lika snäll, som någon annan män
niska och snällare med, tyckte då jag.

På lördagen förhörde han oss. Han bör
jade att fråga oss, om vi hade några släk
tingar i Amerika, men det visste då ej jag. 
När biskopen hade talat med oss en stund, 
så sade Hambraeus några vackra ord om 
biskopen, och sedan var det slut.

På söndagen skulle Hambraeus installeras 
av biskopen, men det visste jag inte om, och 
det var ju dumt. Men jag hoppas, att han 
skall komma hit en gång till, och då skall 
jag gå i kyrkan.

Nils Wiborg. Klass 5.

Vår lilla hund.
Vi har en hund, som är två månader. Han 

heter Tipp och är så rolig. Tipp vill bara 
bråka och riva sönder allt han får tag i. När 
jag fyllde nio år, fick jag tofflor av mamma. 
Så fort jag tar av mig tofflorna är han fram
me och tar dem. En dag sprang jag in i 
kammaren. Jag skulle ta mammas skor. Då 
kom Tipp efter mig och tog tag i toffeln och 
sprang in i köket. Men mamma såg det och 
tog av Tipp toffeln och slog honom på nosen.

Gerd Eskilsson. Klass 3.

hots kristiden

finns atti för julbordet!

ÅBERGS, ORSA

Köp nyttiga julklappar!
Skor, Pjäxor, Tofflor, Bottiner m. m. i

Segers Skoaffär
------------------- Telefon 232 -------------------

Ett besök hos trollet Klumpkloss.
En vinterkväll satt jag på bron och tänkte 

efter, vad jag skulle göra. Då kom jag på 
den idén, att jag skulle gå till skogen och leta 
igen en julgran. Jag gick ned till vedboden 
och tog yxan och kniven och gick.

När jag hade gått ett gott stycke in i sko
gen började det bli mörkt. Men jag tänkte 
för mig själv: ”Det gör väl ingenting, fastän 
det blir litet mörkt, om jag bara hittar en 
riktigt fin julgran”. Jag fortsatte att gå. Men 
hur det var, så kom jag att gå vilse. Jag 
gick och gick, men ju längre jag gick, desto 
djupare kom jag in i skogen.

Nu hade det blivit ganska mörkt. Jag 
tvärstannade och lyssnade. Någon kom. Det 
brakade i buskarna. Tänk, om det var björ
nen, som kom! Nej, det var det inte. Det 
var det stora bergtrollet.

Då hörde jag honom säga med grov röst: 
”Nej, sicken en parvel!” Jag blev så rädd, 
att jag höll på att svimma. ”Hur kan du 
vara här i min skog?” sade trollet. ”Jo”, 
sade jag, ”jag håller på att leta efter en jul
gran”. — ”Vill du följa med mig hem?” röt 
trollet. ”Nej, jag måste gå hem nu och lägga 
mig”, sade jag, ”ty det har redan blivit 
mörkt”. — ”Du får sova hos mig i natt”, 
sade trollet. ”Nej”, sade jag. Då tog trollet 
mig med de stora nävarna och bar hem mig 
till sitt stora berg.

Där sade trollet: ”Nu ska du vara hos mig 
och laga mat. Här har du några råttor, som 
du kan steka, när jag går och lägger mig och 
sover.”

Det hade redan börjat ljusna. Jag tänkte 
för mig själv: ”Här skall jag ut ifrån. Ja, 
jag skall allt döda trollet med min yxa och 
kniv.”

Jag smög mig försiktigt in i hans rum, där 
han låg och sov. Jag tog yxan och drämde 
till. Trollet började pipa och gnälla. Då tog 
jag kniven och slängde den rakt i trollets 
panna. Nu var trollet dött. Jag tog nyckeln 
och slängde bort den, så att ingen skulle finna 
den. Nu tänkte jag efter, om inte trollet hade 
något guld eller silver. Jo, det hade han nog. 
Jag gick in i varenda rum och tittade. Jo, 
där borta var det några säckar. Då sprang 
jag dit och knöt upp en säck. Jag packade 
fulla fickorna av guld och silver. Sedan tog 
jag min yxa och kniv och gick hem. Nu 
hittade jag vägen bättre, ty nu var det ljust, 
men när jag gått hemifrån, hade det redan 
blivit skumt. När jag kom hem berättade 
jag alltihop för far och mor.

Olle Jonsson. Klass 5.

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 ,  Bo
uppteckningar o ch  Arvskiften. 
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 4 0

TECKNING: Nu kommer tomten av
Erik Andersson, klass 1.

VINTER.
Sommarn flyr sin kos, 
blommat ut har varje ros.
Solen ej skiner så klart, 
men det snöar så underbart.

Vit ligger skog och mark, 
snön skyler kvist och bark.
Man spark till skolan får åka, 
där pojkarna skrika och bråka.

Sedan måste man skidorna valla, 
vi åker skidor fast det är 20 grader kallt. 
Vi spänta i för brinnande livet, 
och åker undan allt stimmet och kivet.

Vi gör snögubbar stora och små, 
en flinga faller på näsan då och då. 
Ohej! Vad det är roligt, 
fast det inte är varmt och soligt!

Snön ligger vit på taken, 
fåglarna sjunga innan du är vaken.
Små spår de sätta i snön.
En bergfink sitter i en lönn.

Domherren kommer, klädd i sin röda väst, 
Han ser ut som en välmående präst.
Han åker inte efter häst,
men han är en välkommen gäst.

Sidensvansen kommer till stugorna fram, 
han är beskedlig som ett litet lamm,
Han äter havre, man lägger ut, 
och fläsksvål utan prut.

En talgoxe på fläsksvålen kan sitta, 
och in genom fönstret titta, 
han ser på maten som på bordet ligger, 
hans ögon faktiskt tigger.

Vi lägger ut en liten bit,
den blir inom några ögonblick vit.
Ty ute nu det snöar,
men i morgon det kanske töar.

Lilli Hansson. Klass 6.

Radio, Grammofoner, Skivor
Skriv- och Räknemaskiner på fördelaktiga villkor. 
Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel- & Sportafiär, tel. 281
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg
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g,©® 3*1

Tomtepojkarna.

Tomtefar hade fyra nissar. De hette 
Snipp, Snapp, Nippe och Nappe. De voro 
så glada, för i år skulle de få gå ut med 
julklappar. Tomtefar visste inte riktigt, vad 
han skulle ge barnen. Men åt Torpar- 
Lasse skulle han ge ett par skor och en 
tröja, för han hade så nötta skor och en 
tröja, som var av bara stoppar. Tänk, vad 
han skulle bli glad! Men Jonas, som var så 
snål, att han inte satte ut ett grötfat, fast han 
var så rik, hans ungar skulle minsann få 
vara utan julklappar.

Det var julaftonsmorgon. Tomtemor stod 
vid spisen och kokade gröt. Alla voro hung
riga, och de måste äta duktigt, om de skulle 
klara sig till kvällen. När de skulle ut med 
julklapparna, skulle de gå åt var sitt håll'. 
Nippe skulle gå åt norr, och Nappe åt söder, 
Snapp åt väster och Snipp åt öster. Och så 
gåvo de sig i väg. Nappe gick till Torpar- 
Lasse, och medan familjen åt, smög Nappe 
sig in och lade julklapparna under julgra
nen. Och ni kan inte tro, vad Lasse blev 
glad, när han fick tröjan och skorna.

Birgit Persson. Klass 4.

PÅ BYN.
En dag fick jag gå till kyrkskolan och 

hämta böcker. Från apoteket följde en svart 
katt mig till kyrkskolan. Där såg jag Gerd 
Eskilsson. Hon frågade, vart jag skulle. Jag 
talade om, att jag skulle till Fröken Petters
son. Gerd visade mig, hur jag skulle gå. Jag 
fick böckerna, och när jag kom ut, så satt 
katten på min spark och väntade på mig. 
Han följde till apoteket och stannade där. 
Han hade ingen svans, så han tänkte nog att 
köpa medicin. Birgit Matsson.

Klass 2.

FÅGELUNGEN.
Jarl, Putte, Ullabritt, Ingabritt och jag hade 

så roligt i somras. Vi var hos Ingabritta och 
lekte. Rätt som det var fick vi höra något, 
som prasslade inne i en buske. Vi sprang ner 
dit och tittade. Då såg Putte en liten fågel
unge. Vi tog den och matade den. Nästa dag 
flög den. Den dagen plockade vi så mycket 
smultron. Leif Lindgren.

Klass 2.

JULKLAPPS
frågan löst med en

förstklassig förstoring
från våra seriekartor till ett 

pris från kronor 3:50.

Ramar i sfor sortering

egmans roto
Telefon 93 Orsa

Hur vi firar julen.

Julaftonen är den mest spännande och ro
ligaste dagen på hela året, för då får vi kläda 
granen, och jag är hela dagen så nyfiken på, 
vad jag skall få för julklappar.

På morgonen tar pappa in julgranen, och 
då springer Britta och jag in i salen för att 
hämta julgranssakerna, som vi har i ett skåp 
där. Sen klär vi julgranen. Först av allt 
sätter pappa stjärnan i toppen för vi når 
inte upp. Sedan får Britta och jag klä på de 
andra sakerna. Hela julafton har mamma 
många bestyr. Mamma brukar göra tårtor 
och annat gott, och ibland brukar hon 
t. o. m. koka knäck. På kvällen brukar 
farmor och andra släktingar komma till oss, 
och då har vi hemskt roligt. Då äter vi 
julfisk och gröt. När vi har ätit, brukar jul
tomten komma. Han är gammal och grå 
och har en stor säck på ryggen. Sedan 
tar han upp säcken och delar ut julklappar
na, och då får jag så mycket julklappar. 
När tomten har gått, sjunger Viktor en vac
ker julsång.

Kerstin Moraeus. Klass 4.

ljut av vintersport. . .
Ni njuter dubbelt av den härliga vintersporten, om Ni är praktiskt och trevligt klädd. De 
moderna vindtäta jackorna tillsammans med ett par byxor i god kvalitet är en idealisk ut
rustning. Vi har dem -  i olika typer och prislägen, även mössor, scarves, vantar m. m„ 
som hör till. De flesta varorna priskontrollerade. Skidmössor -  Huvor -  Sockor.

För Henne:
Vackra underkläder -  en julklapp som 
hon uppskattar. Ett vackert garnityr. 
Bäddjacka, Pyjamas eller Nattlinne eller 
ett par eleganta silkesstrumpor i preseni- 
förpackning. Handskar, Vantar, Handväs
kor, Scarves eller Presentkort! Sådant 
tycker en dam om att få i julklapp.

För Honom:
Finfina tips för Skjorta och Slips. Här 
finns mycket att välja på, när det gäller 
vad en herre önskar sig till julklapp . . . 
Skjortor, Tröjor, Slipover, Strumpor, 
Handskar, Bälten, Slipsar, Kravaller, Näs
dukar. Det finns många poängfria varor 
passande till julklappar.

Julhandla hos oss och Ni får bästa valuta för pengar och poäng!

EMMA OLSSON, ORSA, T E L  1 2 5
GARN-, MANUFAKTUR-  HERRKON I I K I I 0 \
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När biskopen kom på besök.
En dag talade fröken om för oss, att bisko

pen skulle komma hit på besök. Vi blevo så 
glada. Under de närmaste dagarna skyfflade 
och krattade vi skolgården, och vägbilen kom 
hit med tre lass grus. Fröken städade över
allt, ty det skulle vara riktigt fint, när bisko
pen kom.

Den dagen när han kom, behövde vi inte 
börja skolan förrän klockan halv 11. Vi 
stodo på skolgården och väntade på bilen. 
Rätt som det var kommo många präster och 
biskopen gående. Fröken sade, att vi skulle 
ställa upp oss i led samt niga och bocka 
djupt. Men biskopen fortsatte förbi och gick 
ned till stationen, ty han ville se hela vår by. 
De hade stigit ur bilen nere vid järnvägs
övergången, så bilen kom efter dem.

Men biskopen kom strax tillbaka. Fröken 
gick emot dem och hälsade välkommen. 
Biskopen kom och tog oss alla barn i han
den. Tänk, att vi fingo hälsa på honom! 
Så gingo vi in i skolan. Vi voro så ängsliga, 
när det var så många främmande. Det var 
biskopen, kyrkoherde Hambraeus, pastor Fält, 
stiftsadjunkt Hamrin, Nissa-Erik och kyrko
herdens pojke, som kommo.

Vi gingo in i skolan. Först sjöngo vi en 
psalm och läste bönen. Därefter ville bisko
pen höra, vad vi kunde. Fröken frågade oss 
om björkens blommor och blad. Därefter 
fortsatte biskopen att tala med oss. Han 
förhörde oss i kristendom. Sedan frågade 
han, om vi kunde sjunga ”Trygare kan ingen

S k o g s a r b e t a r e !
Tag med en låda böcker till tim
merkojan för de långa kvällar
na! Vänd Eder till Orsa God- 
templares Folkbibliotek eller 
Orsa Sockenbibliotek.

fruthandta
i våra affärer!

Brobergs Livsmedel
Telefon 48 Filialen 233

Jakten.
Sundajn den 7 november djick ik ö Alf 

upp i skojun för ed va revådriv. Döss vi 
komum upp, såg Alf jen rev å sex racka. 
Se kaj t wi ettur, 6 do såg vi twer jägra, 
6 dem sad, att dem add sitt revun, men 
ed a kämi jen öst, sö dem addint bellad 
stjota. Men driv add gändji borti Torsäng 
6 Kåpursmer. Men döss driv odd gändji 
tri gönga i summu spor, so add revun vurti 
tröt, sö ån djick undur jenå lad börti Tors
äng. Dö ik ö Alf kåmum dit, sö öld dem 
ö rev fråm revum, ö dem fick ån ö. Men 
um tisdagskväldun sad folk, att dem odd 
skuti sju reva um sundåjn ö mondajn.

Hermans Gunnar Persson. Klass 4.

Snokaller.
Dö föst snon kåm, gard ik ö Arne twer 

snokalla. Wi gardum jenn li sslån jenn ö 
jenn sturån. Se to wi låvån te år ö stjärp 
ö ögor ö näser. Se rev vi musan ö gard 
jenn att a dem, snokaller wurt sö finur. 
Men nästa dag tåjnud dem bört.

Dagny Spännar. Klass 3.

vara”. När vi sjungit, började biskopen tala 
till tanterna och farbröderna, som voro sam
lade för att också se biskopen. Då tyckte 
biskopen att vi barn skulle få gå ut på ”grön
bete”.

Mamma talade om för mig efteråt, att bi
skopen sagt, att fröken skulle ha vattenled
ning samt avlopp. Och han skulle försöka 
hjälpa oss att få elektriskt ljus i byn.

Om en stund kom fröken ut och ropade på 
oss. Biskopen kom ut på bron och tog oss 
i handen än en gång och sade adjö samt 
sade, att vi fingo vara lediga för dagen. 
Biskopen och alla präster gingo upp till 
fröken för att dricka kaffe. Men vi gingo 
hem.

Vi voro mycket glada för att vi hade fått 
träffa biskopen. Det var den roligaste skol
dag jag varit med om.

Birgit Olsson. Klass 5.

Ett par Tofflor
En välkommen julklapp 

för stora och små.

Barntofflor, rutstickat sammet 
20—24 25—29 30—35

3750 4 : -  4:50

Damtofiior, rutstickat sammet 5:50. Skinn- 
toffel med läder- eller mjuk cromsula 

10:50 11:75 12:75

Mansloiilor, kraftig filttoffel 5:75. 
Skinnfofflor 10:75, 12:75

Koop. fören. Ovan Siljan

Fru Erika Olsson, Hansjö.
50 år den 7/2 1943.

BOKNYTT.
Nils Helger: Medborgarbok för 
ungdomsskolor, 31:a uppl. Pris: 
häft. 1: 20, inb. 1: 60.

För ett år sedan utkom Nils Helgers för
träffliga lärobok i medborgarkunskap för 
ungdomsskolor i sin 30 :e upplaga, vilken 
slutsåldes redan i juni 1942. Den nya upp
lagan är oförändrad, om man bortser från en 
del ändringar på grund av nytillkomna lagar.

A. R.

Märta Tamm-Götlind: Kurt reser 
till Västkusten. Pris kart. 2: 50.

En trevlig bilderbok, som på samma gång 
ger en mängd nyttig kunskap. Bra julklapps- 
bok för barn i kl. 3—4. H. H.

*

Efter barngudstjänsten i samband med 
biskopsvisitationen avtackades biskopen 
av kyrkoherde Hambraeus, som uttalade 
den förhoppningen, att biskopen skulle 
komma oftare och tala till orsabarnen.

En pojke berättar detta i sin uppsats om 
biskopsbesöket på följande sätt: ”och så 
sa Hambraeus åt biskopen att han skulle 
komma tillbaks, men då skulle han tala 
ordentligare.”

En g o d  b o k
är ett bra sällskap under långa 
kvällar. Låna på b ib l i o te ken !  
Det kostar ingenting.

Vermanenining
och övrig hårvård bör utföras 
med sakkunskap, yrkesvana och 
framför allt A K T A  0 L j 0 R. 
Allt detta tillförsäkras Eder hos

Ericsons Damfrisering
Orsa Telefon 208

Tidsbeställning till Julhelgen önskvärd!
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TECKNING: Jultomten kommer av
Märta Uhlén, klass 6.
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1000-tals julklappar
finnas att välja på. 

Rikhaltigaste urval för hela familjen. 

YLLEVAROR:
Damjumpere, Barnklänningar, Baby
byxor & mössor, Herrvästar, Slipower, 
Barngensare, Dam-, Herr- och Barn
strumpor, Scharfs, Yllefiltar, Barnfil
tar, Täcken, Golfbyxor, Herrhattar, 
Sport-, Skid- och Skinnmössor, Vantar, 
Handskar, Golfstrumpor, Raggeockor.
TRIKÅ V AROR:
Damgarnityr, Dam- o. Barnunderklän
ningar, Benkläder, Dam- o. Barnlin- 
nen, Städrockar, Förkläden, Nattlin
nen, Uppr. arbeten, Barn tröjor, Baby
kostymer, Herr- o. Pojkkalsonger samt 
Tröjor, Nattskjortor, Herrpyjamas, Ar
betsskjortor, Flanellskjortor, Pojk- 
hängslen, Livremmar, Slipsar, Strum
peband, Korsetter, Höfthållare, Byst
hållare m. m.
HUSHÅLLSARTIKLAR:
Kaffepannor, Kastruller, Mjölkkrukor, 
Skopor, Durslag, Silar av alla slag, 
Trattar, Hinkar, Mjölkfat, Spillkum- 
mar, Kaffekvarnar, Kaffekoppar, Mat
dosor, Smöraskar, Kakmått, Slevar, 
Vispar, Skärbräden, Spis-, Panel-, Sko-, 
Sop-, Toalett- och Klädesborstar. Pisk- 
käppar, Dörrmattor, Vedkorgar, Nyst- 
kronor, Piasavakvastar, Rishalms- 
kvastar m. m.
PRESENT ARTIKLAR:
Nipperaskar, Ringar, Arm- och Hals
band, Manicuretuier, Refraisörer, 
Tårtspadar, Tårtpapper, Pappersser- 
vietter, Knäckformar, Toalettpapper, 
Papeterier, Kuvert av alla slag, Notes- 
block, Räkningar, Skåppapper, Crepe- 
papper, Shoppingväskor, Bitväskor, 
Tamburspeglar, Fotografiramar, Polö- 
ramar, Lampskärmar, Thermosflas- 
kor, Portmonnäer, Plånböcker, To- 
bakspungar, Brickor, Pipor, Cigarett- 
skrin, Rökeerviser, Klädhängare, Sy
skrin m. m.
LEKSAKER:
Babydockor, Kastdockor, Klädda doc
kor, Tygdjur, Trä- och Gunghästar, 
Dockmöbler, -vagnar o. -skåp, Byråer, 
Dalaskrin, Bygglådor, Lastbilar, Bus
sar, Gengasbilar, Baktråg, Bakbord, 
Fortunaspel, Sopar o. Sopskyfflar, Sy
maskiner, Tvättbräden, Baljor, Mun
spel, Guitarrer, Fioler, Mandoliner, 
Skallror, Målarböcker, Bilderböcker, 
Färgkritor, Pen6lar, Strykjärn, Pisto
ler, Knallpulver, Färglådor, Mek. Lek
saker, Flygmaskiner, Motorcyklar, El. 
maskiner m. m.
JULARTIKLAR:
Julbordlöpare, Väggbonader, Ljusman- 
chetter, Julservietter, Glittergirlanger, 
Glitterbrev, Flaggirlanger, Flaggor al
la slag, Julhyllremsor, Julpapper, Jul
snören, Änglahår, Jul,gransprydnader, 
Luciakronor, Ljusstakar, Granstakar, 
Nötskålar, Nötknäppare, Tomteblose, 
Tomtemasker, Julgransmattor, Jul
gransfötter, Lutfiskbestick, Jul & Ny- 
årskort, m. m.
Fråga eft. allt! Platsens lägsta priser!

CENTRALBODEN
(Bazar- & Kortvaruaffär)

Tel. 298 O R S A Tel. 298

Med biskopen . . . Forts, från siå. 4 
Men så har biskopen en hel kull små 
bispungar själv. Så han är väl van. Innan 
vi reste bjöd oss moster Emma på gott 
kaffe.

Det var mörkt oeh sent, när vi kom 
hem till kyrkbyn. Men tidigt nästa mor
gon var vi uppe igen för att fara till Ro
sentorp och Kvarnberg. I Rosentorps 
skola gästade år 1924 biskop Einar Bil- 
ling. Det var samma lärarinna då som nu, 
Fru Käthe Olsson, som nu håller sitt sista 
skolår. Det var rätt många barn i skolan, 
så man förstår rakt inte, varför den skolan 
skall behöva bli indragen. Nu skall bar
nen både i Kvarnberg och Rosentorp från 
och med nästa läsår få skolskjuts till 
Emådalen. I Rosentorp visade barnen, 
att de kunde både räkna, läsa och sjunga. 
Och att de kunde skriva såg man i deras 
skrivböcker. Jag tror aldrig jag sett skol
barn skriva så bra som i Rosentorps 
skola. Jag har många brev från den sko
lan sen gamla tider. Biskopen talade både 
till barnen och de stora, och efteråt bjöd 
lärarinnan på kaffe. Här som i alla finn
markerna besöktes kyrkogården och upp
gjordes planer för dess förskönande.

Kom vi så till sist fram till Kvarnberg. 
Den stora skolsalen, där en gång magister 
Louthander regerade med sin pekpinne 
och sitt metermått, var full av folk. Kom
minister Thorsell predikade, biskopen 
talade och kyrkoherden avslutade. En 
fråga som särskilt berördes var konfirma
tionsundervisningen i finnmarken. I 
gamla tider brukade någon av Orsapräs- 
terna på sommaren resa omkring i finn
marken och stanna ett par veckor i varje 
by och läsa med barnen. Egentligen 
skulle man nu behöva en präst, som kun
de ensam ägna sig åt finnmarken. Om jag 
vore ung, skulle jag knappast kunna tän
ka mig något härligare än att få vara en 
sådan vandringspräst. Man må betänka, 
att det bor lika mycket folk i finnmarken 
som i en mindre socken i Uppland eller 
Östergötland. Men ytvidden är större än 
hela Öland. Nu ordnas i regel konfir
mandundervisningen för finnmarken så, 
att läsbarnen på församlingens bekostnad 
inackorderas nere i bygden under som
maren. Men en stor del av ungdomen och 
de äldre ha aldrig haft detta tillfälle att 
få gå och läsa. Som det numera inte alls 
är ovanligt med konfirmation av vuxna, 
framlade biskopen planer på att präster
na skulle kunna bereda tillfälle till sådan 
konfirmationsundervisning både i finn
marken och för övrigt i församlingen. 
Orsa församling hör nämligen till de för
samlingar i stiftet, där dop och konfirma
tion kommit att betänkligt försummas.

När man ser biskop Cullberg, undrar 
man om han inte varit antingen sportsman 
eller knekt någon gång. Den första för
modan är riktig. Han är spänstig som en 
yngling. Det märktes, när han spurtade 
uppför de branta backarna till den gamla

kyrkogården i Kvarnberg. Inget grav
ställe i Dalarna ligger väl så vackert, högt 
över byn på bergbranten med utsikt ös
terut ända in i Hälsingland. Det var svårt 
att skiljas från den vackra utsikten, men 
vi måste vara i Skattungbyn på barnguds
tjänst kl. 3.

Just som vi skulle stiga upp i bilen, * 
kom skogvaktare Orsén och sade, att hans 
fru bjöd på jordgubbar och grädde. Inte 
ens en biskop kan motstå sådant, och 
fastän chauffören Slott skakade på huvu
det, bar det i väg till det trevna skogvak- 
tarbostället. Tänk, att de jordgubbarna 
var plockade direkt från jordgubbslandet 
den 11 september! Vi måtte ha ätit myc
ket, ty bilen orkade inte längre än till 
Mässbacken. Där sade ena bakringen 
Pang, och vi fick gå halvvägs till Skat
tungbyn, innan en annan bil hann upp 
oss. Det var i Skattungbyn, som en liten 
pilt kallade de tre partriarkerna för de tre 
patienterna, men det är en annan historia, 
som Kipling säger.

GL A D  I JUL
blir alla, som iär JULKLAPPARNA 
köpla i

HANSJO K O N S U M

“ å Julklappar
11 Klänningar i alla kval. Hattar,

Dam- o. Barnmössor, Killing- 
hättor o. Hättor i kläde, kul. 
färger. Jumpers, Kjolar, Blusar 
Underkläder i silke och ylle. 
Strumpor, Sockor, Scarves, 
Sporfjackor, Herrvästar I ylle. 
Korsetter, Korseletter, Hand- 

I l  skar, Handväskor. Stor sorte- 
5 5 ring till billiga priser hos

Present- K. I. Dahl, tel. 191
k o rt  Orsa
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OBSA SKOLTIDNING

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

Tel. 241 ORSA

PERM ANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

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

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

G o t t  J u l d r i c k a
frén

S to rå b ro  B ry ggeri, tel. 189 

LI NDANGETS PENS I ONAT
Telefon Holen 1

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

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Sigge Sundström.

CBeställ Julperm anentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

Jultidningar, Jul- & Nyårs- 
kort, Juldekorationer, Jul- 
gransprydnader, 1943 års 
Almanackor i stor sortering.

Orsa Tobaks- & Pappershandet

Lindqvist Eitr. Blomsterhandel
-  John A. Levenius -

Tel. Affären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

Frukt -  Grönsaker 
Blommor, Kransar, Kistdekorationer

Låt reparera S K O D O N E N  hos

E. jVlorling
Omsorgsfullt arbele -  Moderata priser

Frelin s Konditori
Telefon 27
JULMARSIPAN,  CHOKLAD
Medlem av Sveriges Konditor- 
förening o. Tårtförmedlingen.

By ggn ädssnickericr
Inredningar, Trappor, Lislverk,
Platsförsäljning för
Plywood, Wallboard och Masonile
B E ti R A V \ I \ r. S B ¥ R 1

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

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

John P e tte rsso n s
Sadelmakeri, Tapelserareverkslad
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 !

yPlålatmäitaten B. KARLSSON
Byggnadsmålning 
M ö b e 1 m å 1 n i n g

fZlnf tel. 108 Tapetsering m. m.

Gummiskodon och Cykeldäck
rep a re ras !

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

Sten bergs
T R U N N A  -  O R SA

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

Erik Wesström
Utför Värme-, Vatten och Av
loppsledningar av alla slag.

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

tanJlt* Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

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

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor, möbler. 
Plywood och Wallboard.

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 37 Mässbacken  Tel. 37

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

Tapetsering
Rums- och Byggnadsmål ni ng
Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offeri!

Målarmäst. \äs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden Hyllad lill Slällberg

Skoreparalioner
utföras omsorgsfullt av

M. Wi 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

Till julen: Vörllimpan. Beställ i god lid!

Elektriska
spisar, plattor, bakugnar, 
varmvattensberedare. 
R A D I O ,  A R M A T U R

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

ROB. THOLLANDERS 
Bokbinderi, Orsa

Anna Anderssons
Café & Ma 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

gedigna Julklappar
åt hela familjen 
från

Nya Järnhandeln
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Orsa Skoltidnings 
(ulprislävling 1942.

Från biskopsbesöket.

Den prästerliga processionen tågar in i 
kyrkan till installationshög tiden. Längst 
till höger kyrkoherde Hambraeus.

Biskopen, kyrkovalet. Damm, kyrkoher
den och kyrkvärden Jemt Erik.

Biskopen, prosten och kyrkoherden un
der visitationen av kyrkans inventarier.

S k o l n y tt.
Lagstadgat sammanträde
hölls i Kyrksalen den 24 nov., varvid bl. a. 
fru Ester Berggren höll föredrag om röst
vård.
Lärarval

Till ord. lärare vid Aberga folkskola har 
skolstyrelsen valt folkskoll. Erik Bjarling. 
Sjunde läsår
blir det i Orsa fr. o. m. nästa läsår enligt 
kommunalfullmäktiges beslut. Detta inne
bär, att inga barn få avgå från skolan in
stundande vår (med undantag av dem, som 
övergår till Kommunala Mellanskolan). 
ORSA LÄRARFÖRENINGS ÅRSMÖTE 
hölls i Kårgärde folkskola den 8 okt. Kyrko
herde Hambraeus inledde mötet med att tala. 
om ”Skolan och tiden” . Han talade väckande 
och uppfordrande om skolans uppgift, att i 
en ond och rolös tid ge något bestående och 
bevarande, att hålla en svensk linje.

Efter kyrkoherdens föredrag förrättades 
val av mötesfunktionärer.

Folkskollärare Sven Floren kåserade sedan 
medryckande och humoristiskt om en ama
törfilmares besvärligheter. Han visade också 
tre av sina prisbelönade smalfilmer.

Skoltidningens, stipendiefondens och lärar
föreningens kassarapporter föredrogos och 
godkändes.

Skoltidningens kassa har omslutit 3,349 kr., 
och årets behållning har blivit 120 kr., varav 
100 kr. överfördes till stipendiefonden. I des
sa siffror ingår inte Barnens dagsnumret hös
ten 1941.

J U L K L A P P A R
köper Ni även i år fördel

aktigast från oss.
Stor sortering av

Tofflor, Bottiner, Pjäxor

A.-B. Orsa Skomagasin
Tel. 37 O r s a  Tel. 37

J u lp r is tävling.

Här ser Du 10 svenska sjöar i samma 
skala som i vår kartbok. Det gäller nu 
att kunna namnge sjöarna. Och det bör 
inte vara så svårt, då Du har tillgång til! 
kartbok.

Lösningen insändes till Orsa Skoltid
ning, Orsa, före den 1 januari 1943. Bi
foga ovanstående tävlingskupong!

De tio först öppnade rätta lösningarna 
prisbelönas. Första pris 10 kr. kontant, 
andra pris 5 kr., tredje och fjärde en bok, 
femte t. o. m. tionde Orsa Skoltidning gra
tis under år 1943.

Och så är det bara att sätta igång. 
Lycka till!

Till redaktör och ansvarig utgivare för 
Orsa Skoltidning omvaldes hr Hj. Hedman. 
Redaktionskommittén — fröknarna Hanna 
Belin och Daisy Halton, hrr E. Bjarling och 
A. Rosén — omvaldes också.

Till föreningens ordförande omvaldes hr 
Th.. Kruse. Övriga ledamöter av styrelsen 
blevo fr. Elsa Pettersson, fru Anna Rudfeldt, 
hrr O. Olsson och A. Rosén.

Under en paus i förhandlingarna inbjödos 
mötesdeltagarna av lärarna i Kårgärde och 
Holen till ett festligt dukat kaffebord.

Sedan ordföranden framfört föreningens 
tack till kyrkoherde Hambraeus, hr Florén 
och dagens värdinnor, förklarades årsmötet 
avslutat. Sekreteraren.

Stipendiefonden ,

Ansökan om stipendier.

Ett antal STIPENDIER utdelas 
även i år. Rätt att söka äger elev 
tidigast det kalenderår, han erhål
lit avgångsbetyg från folkskola, och 
senast det kalenderår, han erhållit 
avgångsbetyg från fortsättning s- 
skola. Ansökningarna skola insän
das före den 20 dec. till läraren 
Thore Kruse, Orsa. Blanketter för 
ansökan finnas hos lärarna och 
lärarinnorna. Bifoga vidimerade 
avskrifter av betyg från folk- och (i 
förekommande fall) fortsättnings- 
skola.

En bra julklapp
till orsabor i förskingringen är Orsa Skol
tidning för 1943. Prenumeration kan 
lättast göras genom att insätta kr. 1:40 å 
tidningens postgirokonto nr 13 65 58. An
giv tydligt namn och adress på inbetal
ningskortets kupong! I fjol insände ett 
par personer pren.-avgift utan att ange 
sitt namn. Om dessa ge sig tillkänna, få 
de tidningen för nästa år i stället.

Orsa Skolt idning
(N:o 51 — 11 dec. 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.

Upplaga 1.800 ex. beckmans Tryckeri, Orsa, 1942 Prts 35 öre.


