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ORSA SKOLTIDNING

Om julsånger 
av SVEN LIENDEBORG

Julen skall enligt gammal god 
tradition sjungas in. Mer än någon 
annan högtid är julen en sångens 
fest. Till skillnad mot sången vid de 
övriga kristna högtiderna levor jul
sången alltjämt kvar i hemmen 
Orsaken härtill ligger väl i att julen 
framförallt är en barnens fest. Föl 
barnen har sången en stor betydelse. 
Sången ger dem större möjligheter 
till aktivt deltagande än på många 
andra områden. Följaktligen har 
också en rik sångskatt vuxit upp 
kring julhögtiden .

Genom att den kristna kyrkan 
ställde den nyfödde Frälsaren i me
delpunkten för de fester, som sedan 
gammalt firades i årets mörkaste 
tid, kom högtiden så småningom att 
framstå som Kristi födelsedagsfest 
I och med denna uppfattning av ju
len, vilken först på 400-talet efter 
Kristus slog igenom, anknöts huvud
intresset till barnen och deras före
ställningsvärld i övrigt. Mycket 
snart nådde julen en mycket starka
re ställning än årets övriga fester

Aldrig upplevs väl gammal tradi
tion och högtid så starkt som i det 
ögonblick julottans inledningspsalm 
"Var hälsad sköna morgonstund", 
brusar fram i den tidiga juldags
morgonen. Många anser fortfarande 
att det inte är någon riktig jul förr
än denna mäktiga koral fått klinga 
ut. Musiken till densamma är kom
ponerad under reformationstidens se
nare skede av Philip Nicolai. Till 
Wallins text har den emellertid hos 
oss sjungits endast något mer än ett 
halvt sekel.

Av långt tidigare ursprung finner 
vi i vår koralbok de gamla, av re
formatorerna från latinet översatta 
medeltidshymnerna, "Världens fräl
sare kom här", (58), och "Var krist- 
trogen fröjde sig", (61). Den förra 
anses vara vår äldsta koralmelodi 
och uppges vara författad och kom
ponerad av en av den kristna kyr
kans allra första hymndiktare, 
biskop Ambrosius i Milano, som lev
de under 300-talet. Den senare melo
dien, som är från 1300-talet, sjöngs 
vid de andliga dramatiska spel, s. k.

mysteriespel, vilka uppfördes inne i 
kyrkan på julafton.

Den självskrivna julpsalmen i 
många dalasocknar är dessutom 
"Den signade dag" (424), som blivit 
kallad "Den kristliga dagvisan". 
Denna gamla vackra folkvisa finnes 
bl. a. upptecknad i Nils Anderssons 
"Svenska låtar" och har sjungits i 
våra kyrkor redan på 1450-talet. I 
Dalarna finnes även en mängd vari
anter på denna visa. Där förekom
mer sockenmelodier från bl. a. 
Mora, Orsa, Skattunge, Malung och 
Gagnef, som lär ha sjungits i obru
ten tradition.

En mycket omtyckt julsång är 
biandsången "In dulci jubilo", (606), 
som sjöngs vid de medeltida julspe
len. I dessa mysteriespel uppträdde 
till en början endast präster. När så
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småningom även lekmän fick med
verka flyttades spelen bort ur kyr
kan och började uppföras utanför 
kyrkomurarna, t. ex. på kyrktrap
pan. Emellertid urartade spelen 
stundom till rena spex, varför deras 
plats slutligen blev på värdshusen. 
I våra dagar har man på sina håll 
börjat återuppliva dessa gamla jul
spel, bl. a. i vissa stockholmskyrkor. 
De kyrkliga festspelen (mysterie
spelen) bidrog i icke ringa grad till 
att utbreda sången på folkspråket. 
Om vi bläddrar vidare till nr 67 i 
vår koralbok eller melodipsalmbok 
möter vi prov på ännu en sång, som 
är hämtad från dessa spel, nämligen 
den ursprungligen latinska sången 
"En stjärna gick på himlen fram", 
vars text handlar om herdarnas till
bedjan. Melodien är typiskt folklig.

Vaggsånger om Kristusbarnet var 
särskilt populära under medeltiden. 
Från "Var kristtrogen fröjde sig", 
som kan räknas till dessa vagg
sånger, har sedermera den store 
tyske orgelmästaren Max Reger, 
hämtat stoff till sin stämningsfulla 
"Mariae Wiegenlied", som väl torde 
höra till det vackraste inom den 
konstnärliga sången.

Den kände reformationspsalmen 
"Av himlens höjd oss kommet är", 
(63), med text av Luther, härstam
mar från en gammal böhmisk folk
visa, "Vom fremden Land, da kam 
ich her". Om psalmens tillkomst be
rättas det: En kväll strax före jul 
1535 hjälper Luther sin maka att 
vagga sitt minsta lilla barn till ro. 
Han har just lämnat arbetet med sin 
julpredikan. I takt med vaggans 
jämna gång sjunger nu den store 
reformatorn om och om igen denna 
sång tills barnet slumrar in. Genom 
en obetydlig ändring av texten i 
början på sången får Luther, som 
hela tiden har julevangeliet i sina 
tankar, plötsligt sången att leda in 
på Jesu ankomst, och därmed är 
diktningen i full gång. I ett hem 
och för ett hem skapas så en av vår 
kristna kyrkas mest älskade jul
psalmer. Själv kallar Luther denna 

Forts, å sid. 19.
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P a u l  L u n d h :  B A R N

Bengt och farfar trivs bra ihop. 
Bengt är sex år. Vi två har så myc
ket att resonera om. Allting nästan.

Dagarna före jul kom Bengt på 
besök. Ett mycket angeläget besök. 
Han hade väldigt bråttom. Dörren 
lämnade han öppen. Han stängde 
den ordentligt på farfars order. Lite 
lortig om skorna var han också. Han 
gjorde dem hastigt en smula renare. 
Även det på order.

Så klev han in. Hälsade välansat, 
lutade sig mot farfars knän, nöp 
med fingrarna i farfars väst och sa:

— Jag har köpt en julklapp åt 
farfar, ja!

— Hmhm!
Farfar såg mycket överraskad ut.
— Vet farfar, va dä e! ?
— Neeej.
— Hihihi! Gissa!
— En — en bil ?
— Tok! Farfar, som int kan köra 

bil!
Han knuffade farfar kärleksfullt i 

magen.
— Mamma har sagt, att ja int får 

tal om dä! Meen, dä e någe, som 
farfar tycker mycke om!

— Revbensspjäll ?
Bengt såg avlångt på farfar. För

underligt eftersinnande. Revbens
spjäll kanske inte varit så dumt ? 
Det är gott med revbensspjäll. 
Bengt tycker om såna lika mycket 
som farfar.

— Neej, sa Bengt.
Han såg bekymrad ut. Nästan lite 

lessen.
— Farfar skoja bara! måste far

far säga. — Sånt ger man inte i jul
klapp.

Bengt kände sig påtagligt lättad. 
Såg in i farfar och vindade med 
ögonen.

— Farfar tycker mycke om dä, 
som farfar ska få av mej! När far
far druckit kaffe å läser tidningen. 
Hihi!

Nej, farfar gick bet på gissningen. 
Farmor kom in och räddade situa
tionen.

— Näh, var dä du, som kom! sa 
hon och såg på pojken. — Va livat 
då! Du kanske vill ha lite varm 
choklad, du? Ja har just kokat kaf
fe åt farfar och mej.

Bengt bockade förnämligt och gav 
farmor en kram över stussen. Det 
såg rart ut.

Så ramlade vi ut i köket allihop.
— Farmor ska få en julklapp av 

mej också! upplyste Bengt, medan 
han väntade på chokladen.

— Hmhm! sa farmor vid spisen.
— Men ja har int köpt den än.
—■ Nehej.
Sen blev farmor lite pratig. Hon 

är lite lärarinnemässig ibland. Vil
ket kanske inte är så dumt!

—-V et du, varför vi firar jul, 
Bengt? sa hon och slog i en kopp 
rykande choklad och rörde om.

Bengt log underfundigt och förde 
koppen hastigt i drickläge. En del 
av chokladen hickade över på fatet.

— Jomen! Då föddes Jesusbarnet. 
för dä har mamma sagt!

Det lät som: där fick du, farmor!
— Fint! sa farmor. — Men vet du, 

var han föddes då?
— I Betel!
— I Betlehem! rättade farmor. — 

Men ja menade vaförslags hus han 
föddes i?
_; ?;
— Han föddes i ett stall.
Bengt vände på sig och tittade

stint på farmor. Bullen, som han 
doppat i koppen, vek sig och ena hai- 
van dök tillbaka i koppbassängen.

— Nejd.u! sa han.
— Jomen.
Bengt fifflade upp bullbiten med 

skeden ,såg på farfar.
— Som farbror Karlssons stall! ?
— Ja, nästan, sa farfar.
Sen blev det tyst. Vi bullade och 

drack, fick påtår och drack och sa 
ingenting. Bengt doppade en ny bul
le, och först när farmor sa, att han 
fick ta en till, levde han upp igen.

— Nej, ja ska gå hem, ja! sa han. 
Allvarligt och bestämt.

Farmor torkade honom om mun
nen och vispade till rocken också. 
Den var våtbrun på ett par tre stäl
len.

— Ajö! sa han.
— — Tackåajö! sa farfar.
— Tackåajö! rättade han sig.
Och så gav han sig iväg.
Vid Karlssons saktade han in och 

stannade. Stannade ganska länge. 
Stod med händerna i byxfickorna 
och bara såg. På Karlssons stall. 
Läpparna rörde sig då och då, som 
hade han samtalat med någon.

Rätt vad det var ryckte han till. 
Så kutade han gatan hem.

Julutställningen
äter öppnad i

Orsa Färghandel

j ulgransprydnad er 
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badrum smattor
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Braun Rakapparater
för endast 69: —

dukar
servietter
hyllpapper
remsor
gransmattor

Vaxduk i trevliga, 
moderna mönster

Orsa Färghandel
Tel. 403 40

3



ORSA SKOLTIDNING

Ur en gammal Orsa-lärares dagbok: 

Jul i fjällbyn
Han gick långsamt vägen upp 

emot skolan. Han var den nye lära
ren, som nu skulle tillträda sin för
sta plats i den lilla fjällbyn. En lång 
och ansträngande resa hade han 
bakom sig. Flera dagar hade gått, 
sedan Far med Brunte för vagnen 
skjutsat honom den milslånga vägen 
till närmaste station. Längre kunde 
inte Far följa sin pojke — men 
Fars böner följde mycket, mycket 
längre. I lördags steg han av tåget 
i Mora. Där tog järnvägen slut anno 
1891. Sedan hade han vandrat till 
fots med en tyngande ryggsäck på 
ryggen flera dagar genom de änd
lösa skogarna, alla de aderton milen. 
D. v. s. de sista två hade han bju
dits åka med en bonde i dennes 
kärra.

Väl framme i byn hälsades han 
välkommen av fader Bakken, sko
lans närmaste granne, och dennes 
norksfödda maka och bjöds gästfritt 
aftonvard och nattlogi för den för
sta natten.

Nu var det alltså morgon, och han 
var på väg att göra sig hemmastadd 
i skolhuset. Litet, grått, obetydligt 
såg det ut, och skoltomten verkade 
ödslig och kal. Detta var något an
nat än den lummiga grönska han 
var van att se kring gårdarna i den 
bördiga slättbygd, där han var hem
ma.

Bostaden var inte stor. Ett rum, 
elva fot i fyrkant, och köket något

större. Till skolsalen hörde inget 
kapprum. Man steg genom dörren 
direkt ut på skoltrappan. Men utan
för blånade fjällsjöns vatten, och där 
bortom reste sig fjällen, stolta, ma
jestätiska. Den unge läraren lät 
blicken glida ut över bygden. Detta 
var hans skola — detta var den 
bygd han skulle tjäna. Det kändes 
outsägligt stort och ansvarsfullt. 
Och samtidigt kände han inom sig 
en stor tacksamhet, en jublande 
glädje och en brinnande iver att få 
börja. Från hjärtat steg ett tack och 
en bön, att Gud måtte bevara hans 
ingång.

Så kom den första skoldagen. Det 
var småbarnen som kom, för det 
skulle hållas småskola 5 veckor på 
hösten. Sen blev det folkskola i 5 
veckor före jul och 10 veckor efter 
jul, varefter småskolan pågick 10 
veckor. De flesta småttingarna kom 
vid fars eller mors hand, som en deJ 
tryckte mycket hårt. Pojkarna klam- 
pade in i näverskor och vadmals- 
byxor och bockade ordentligt. Och 
flickorna, som i sina långa klännin
gar såg ut som små gummor, neg så 
djupt, att kjolarna sopade golvet. 
Stora frågande barnaögon mötte lä
rarens blick. Det kändes ansvarsfullt 
att möta dessa förväntansfulla barn 
och föräldrar. Skulle han lyckas hål
la god ordning och meddela barnen 
gedigna kunskaper ? Hur ställde sig 
föräldrar och barn till skola och lä

rare? Ja, det skulle han snart få 
veta. Där kom en trygg bonde med 
sin pojke. "Jag vill bara säga det, 
att när jag rustar ut pojken och 
skickar honom till skolan, så vill jag 
se, att han lär sig något. Så jag har 
sagt till Ola att höra noga på, vad 
läraren säger och att läsa på läxor
na ordentligt." Eller en annan bar
nafader: "Jag har sagt till Enoch,
att om han fått stryk i skolan så ska 
han få mer, när han kommer hem." 
Eller en tredje: "Imbor är vidlyftig 
hemma, men jag vill då, att läraren 
blir husbonde för henne i skolan." 
Och det blev förvisso så, att Ola läs
te läxor med stor flit, Enoch höll 
sig i skinnet, och Imbor var synner
ligen lydig och uppmärksam. Ty al
drig lyckas skolans arbete så väl, 
som när föräldrar och lärare är 
överens.

Läraren var ung. Han kom med 
en del nymodigheter, t. ex. gymna
stiken. Han var själv spänstig och 
en god gymnast. Man häpnade över 
det nya men tyckte inte illa om det. 
Tvärtom. Ty barnen var käcka och 
allt annat än klemiga. Hur de tum
lade om i snön i stormande snöboUs- 
krig, där läraren naturligtvis del
tog! Eller åkte skidor i de brantaste 
backar med en lång och en kort ski
da — det brukades så på den tiden. 
Skridskoåkning var också ett om
tyckt nöje.

Om söndagarna samlades unga

Julklappar Ar
Dam, Herr, Flick, Goss 
Rikligt varusortiment! 
Pigga n y h e te r ! Väl
kommen in o. se dem!

Ohs! ALLA Ju [klapps- 
köp från oss med BY
TESRÄTT. Är Ni tvek
sam har vi presentkort.

A O x - s *

Manufaktur
Damkappor Telefon 400 21 
Herrekipering
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och gamla till gudstjänst i skolan. 
Inte så, att läraren predikade, men 
han läste söndagens texter och po
stillan. Och det var man tacksam 
för, ty det var långt till kyrkan — 
hela tre mil.

Lika långt var det också till han
delsboden. När någon hade ärende 
dit, skickades bud till alla gårdar, 
och så fick han med sig långa listor 
på allt, som skulle köpas. När 
skjutsbonden så småningom åter
vände med sin kärra, var denna 
verkligen väl stuvad och packad, och 
under kärrbotten dinglade fotogen
kannorna — detta för att inte mat
varorna skulle ta ät sig den inten
siva fotogendoften. Fotogen var en 
nödvändighetsvara före elljusets da
gar. Likaså jästen. Det var vanligt, 
att husmödrarna lånade jäst av var
ann.

Hösten och vintern blev bistra. En 
morgon när läraren kom ut på skol
gården, fick han se spår, som han 
inte kände igen. Det var vargar, som 
varit framme. De fruktade vilddju
ren strök ofta tätt inpå knutarna. 
Sent en kväll blev det liv i en av 
gårdarna. Hunden blev alldeles vild, 
skällde ursinnigt och ville ut. Så 
fort man öppnade dörren, slet den 
sig och rusade iväg för att aldrig 
komma tillbaka. Vargen hade tagit 
den. Postbudet, som körde tremila- 
vägen tre gånger i veckan med häst 
och släde, berättade en kväll, när 
han lämnade ut posten i skolhuset, 
att han haft tre vargar i följe. De 
hade envist hållit sig på samma av
stånd från släden. Det gällde att va
ra beväpnad och att kunna hantera 
vapnen under sådana förhållanden.

Höstterminen nalkades sitt slut.

Barnen väntade på och gladdes åt 
jullovet. Och läraren? Ja, inte kun
de han resa hem. Aderton mil till 
närmaste järnvägsstation, mörk och 
bister vinter, kort lov och alltför 
dyrbar resa. Inget annat att göra än 
stanna kvar och jula i ensamheten. 
Arbetslös var han inte. Han hade 
fullt upp att göra de få dagarna före 
helgen. Bland annat måste han göra 
en resa till tullstationen vid gränsen 
och klara ut en "mystisk" låda, som 
satt myror i huvudet på tullmannen. 
Det var så, att läraren länge önskat 
sig en orgel. Det fanns ingen i sko
lan. Han hade sparat för att kunna 
köpa en egen, och nu var den på 
väg. Den hade skickats från Karl
stad närmaste väg över Röros i 
Norge, då det ju skulle ha varit ett 
helt företag att frakta den arton- 
milavägen från närmaste svenska 
järnvägsstation. I tullen var man 
misstänksam. Var det möjligen så, 
att läraren försökte smuggla in otill- 
låtet gods ? Inga förklaringar hjälp
te. Först då lådan öppnades och man 
kunde läsa firmanamnet inne i 
orgeln, blev man nöjd. Och så fick 
läraren ta med sig den efterlängta
de orgeln hem till sin skola. Det 
var verkligen en finfin julklapp!

Man bakade och fejade till jul i

gårdarna. Läraren gjorde också sina 
små förberedelser, en smula hem
lighetsfull. En del paket från han
delsboden hade anlänt i god tid före 
jul.

Julaftonen var inne. Läraren sköt
te som vanligt matlagning och disk. 
Städat och helgfint var det redan. 
Men ett och annat fanns det alltid 
att plocka med. Då allt är klart, 
sätter han sig vid orgeln. Och nu 
lockar han fram kära melodier, jul
psalmer och -sånger. Han spelar och 
sjunger av hjärtans lust och gläds 
åt den vackra tonen i orgeln.

Den korta vinterdagen går över i 
skymning. Då hörs det tramp på 
skoltrappan och en kraftig dunk pä 
dörren. Den öppnas och ett paket 
kastas in och hamnar med en lätt 
duns på golvet. En röst ropar: God 
jul! Och så stängs dörren igen, och 
han hör springande steg, som hastigt 
avlägsnar sig. Det var den första 
julklappen. Paketet visade sig inne
hålla ett par präktiga hemstickade 
strumpor. Det hela upprepades igen, 
och han begåvades också med en 
varm och glad yllehalsduk och en 
bakbulle. Givarna lyckades han inte 
få syn på, men senare gav de sig 
tillkänna.

Julkvällen tillbringade han hos 
sina goda och trogna grannar, Bak- 
kens, med julmat och julljus. Jul
skinka fanns inte på bordet. Man 
hade aldrig haft eller sett en gris i 
byn. Men fisk och "römmegröt" åt 
man. Klockan 7 smög sig mor Bak- 
ken ut på gårdsplanen. Där stod hon 
så stilla och blickade upp mot Karla
vagnen. Mor Bakken hade en syster 
i Norge, som denna julafton liksom 
många, många andra och just vid

Plast J s v  v n c / o M

P l a s t f ö r k l ä d e t  är verkligt
praktiskt men ändå klädsamt. I 
olika mönster och färger fr. 8: 75.

Gör golven snygga nu till helgen! 
Vi har en slitstark och ljus f e r 
ni ssa som heter Rust i buss ,

P l a s t d u k e n  är lättskött, vär
me- och brytsäker. 115 cm bredd 
från 9: 75.

J u l d u k a r  och l ö p a r e  även 
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samma klockslag stod utanför sin 
norske hytte och betraktade samma 
stjärnbild. Så möttes deras blickar 
och tankar.

Redan klockan fem på julmorgo
nen samlades folket från flera av 
byarna till julotta i skolhuset. En 
del kom gående, andra åkande i slä
dar med bloss. Alla blossen ställdes 
i en driva vid ingången att brinna 
ner medan julottan pågick där inne. 
Läraren satte sig vid orgeln, och 
alla stämde in i julpsalmen: Var 
hälsad, sköna morgonstund. Läraren 
läste episteln och julevangeliet. Där 
var julstämning, stillhet och andakt 
trots trängseln. Och i psalmerna 
kunde man verkligen höra unga 
sjunga med de gamla. Till sist öns
kade alla varandra god jul, innan 
man gående eller åkande vände om 
hem till sitt.

Men än var det inte slut på jul- 
firandet. Skolbarnen hade med stor 
förväntan sett fram mot den julfest, 
som läraren lovat dem, och till vil
ken inbjudits deras föräldrar, små
syskon och alla byns innevånare. På 
eftermiddagen samlades åter stora 
och små i skolhuset. Snön knarrade 
under fotterna, ty det var kallt. Det 
stampade ute på bron, och så kom 
man in i skolsalen. Där inne kändes 
det varmt och gott, när man kom 
utifrån. Men dörren var alldeles vit 
av rim på insidan, och istappar 
hängde från dörrposten, en vanlig 
syn, då vintern var sträng. Nu fyll
des skolsalen till trängsel av en för
väntansfull skara. Vad är det, som 
alla tittar på där längst framme i 
salen? En gran — den första jul
gran som skådats i denna bygd. Där
för sträcka alla på halsarna för att
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se på den gröna granen, prydd med 
skinande vita ljus, flaggor och en 
stjärna i toppen. Barnens ögon bli 
stora och runda vid åsynen av 
pepparkakor och vita kakor, som 
dingla och sno i långa snören. Där 
hörs små häpna och förtjusta utrop, 
man ser gapande munnar och leende 
ögon.

Och så kommer stunden, som alla 
skolbarn så ivrigt väntat på. En och 
en få de gå fram till granen. Var 
och en tänder ett ljus och läser ett 
bibelord — ett ord om ljuset, om 
julen och dess stora gåva. Snart 
tindra alla granens ljus, och alla 
ögon stråla och spegla de små lå
gorna. Så obeskrivligt vackert det 
blev!

Nu ska skolbarnen sjunga. Lära
ren har en vacker röst, och han 
tycker mycket om att sjunga. Och 
nu har han lärt de små en rad vack
ra julsånger. Barnskaran står där 
framme så stilla, så andaktsfulla — 
de känner stundens vikt och bety
delse. De sjunger så klockrent, så 
ljuvligt När juldagsmorgon glimmar, 
O, du saliga och Hell dig, julafton, 
härliga klara, då tändes ljus uti

hjärta och tjäll. De äldre lyssna med 
glädje och rörelse. Det glittrar en 
tår i ett och annat öga. Det låter 
ju rent av som änglasång — det är 
så obegripligt vackert! Vad den lä
raren kan ändå! Åja, far och mor 
kan nog de också. Nu ska alla 
sjunga. Det blir gamla, kända jul
psalmer till orgelmusik. Sen läser 
läraren julens heliga evangelium. 
En vacker julberättelse hinner han 
också med. Han berättar så levan
de, att alla ryckas med.

Julen är givandets högtid. Nu de
las där ut små, enkla gåvor från 
granen. Alla skolbarn få ett knippe 
kakor och ett vackert blomsterkort 
med namn på. Småbarnen bli inte 
heller utan. Alla få sin del ur gra
nen. De stora glädjas åt barnens 
glädje. Man ser idel glada ansikten.

Till sist måste man i alla fall gå 
hem. Man trycker lärarens händer. 
Tack ska du ha! Tack för att du 
gjorde jul åt oss! Vi har aldrig haft 
en sån jul här i byn. När de tränga 
sig ut genom dörren, står andedräk
ten som en rök om dem. Snön knar
rar under fotterna. Prat och skratt 
hörs alltmer dämpat och avlägset. 
Läraren är ensam kvar. Han har 
gått ut ur det kvava rummet Nu 
står han ute på skolgården och ser 
upp mot den gnistrande stjärnhim
melen. Detta var den första jul han 
firat i bygden, boende ensam i det 
gamla skolhuset. Men hur rik pä 
glädje var den icke! Aldrig ångrade 
han, att han stannat kvar i sin by 
och gjort jul åt byns folk. Och aldrig 
skulle byfolket i sin tur glömma 
den unge läraren, den första jul
granen och den första verkliga julen 
i byn vid fjällsjön. K. H.

Julporträttet — Åen, LätL& m nciÅ te

Ram ar och a lb u m  i stor sortering. K am eror, film  och b lix tlju s
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Stor sortering i ramlist i moderna färger och profiler. 
Sätter Ni stort värde på ett gott hantverk, då beställer 
Ni Edra inramningar hos oss. 25-årig praktik borgar 
för ett välgjort arbete.

Tegmans
Fotomagasin
Tel. 400 93
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Ett ungdomsarbete - varför?
Vi daltar för mycket med de unga 

nu för tiden. Annat var det på min 
tid. Då fick ungdomen ta vara på 
sig själv, och ändå var den mycket 
bättre än dagens ungdom. Allt det 
myckna talet om ungdomsverksam
het och ungdomsarbete har inte va
rit till någon hjälp. Lämna de unga 
i fred!

Stopp ett tag! Jag har fått löfte 
att här ta några rader i anspråk 
för att slå ett slag för den åsikten, 
att det behövs ett starkt, ett fritt 
och hängivet ungdomsarbete, och det 
behövs i allra högsta grad just nu. 
Låt oss se varför.

Om vi accepterar påståendet, att 
det var rätt bra ställt med ungdo
men för ett tjugutal år sedan, så 
förstår ni säkert bilden av vågen, 
som då visade balans. Vågskål num
mer ett innehåller religiöst arbete, 
nykterhetsarbete, scoutarbete m. fl. 
liknande ideella organisationer, och 
vågskål nummer två är fylld av den 
industrialiserade nöjesvärldens pro
dukter: tivoli, film, seriemagasin
m. m.

Har det skett någon förändring i 
denna balans på tjugu år? Svar: Ja. 
Du har inte kunnat undgå att mär
ka det industriella nöjeslivets starka 
expansion, för Du har väl sett ma- 
tinéköerna på söndagarna och sett 
hur seriemagasinen trängt in i varje 
hem? Men är Du medveten om, att 
man samtidigt talar om fanflykt 
från organisationerna i den vänstra 
vågskålen? — Den blir alltmer lät
tare, medan den högra blir allt 
tyngre. Med andra ord; våra dagars 
ungdomar är utsatta för ständigt 
ökande antal frestelser, medan 
många föreningsintresserade unga 
människor inte kan engageras för 
det finns inga ledare, inga lokaler, 
inga medel. Denna förändrade ba
lans är inte ungdomens fel, det är vi 
äldre, som har skapat förändringen, 
det kommer an på oss att också 
försöka återställa balansen. För det 
är inte filmproducenter och serie- 
magasinsförfattare, som skall fostra 
det unga Sverige — det ska våra 
hem göra, och till deras hjälp bör 
finnas ett starkt ungdomsarbete. Vi 
kan kanske återställa balansen ge
nom ett vidgat ungdomsarbete — 
vi måste göra den vänstra vågskålen 
tyngre, och vi ska göra det med de 
ungas hjälp.

Ett annat argument för min åsikt 
blir synligt i ett diagram. Ta en titt 
på kurvan här nedtill. Det är antalet 
pojkar i åldern 11—15 år i vårt land 
från 1946 till 1960. Se inte på den 
som en vanlig statistisk kurva, det

här är något annat. Det är en blod
röd ström av unga människor, som 
just nu väller in i skolåldern och om 
7—8 år är mitt inne i förvärvslivet, 
överläraren i Orsa sa så här: "Vi 
måste gå 40 år tillbaka i tiden för 
att finna samma höga antal barn, 
som vi nu har i småskolan".
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Följ kurvan så finner Du, att det 
i vårt land år 1957 kommer att fin
nas omkring 100.000 pojkar i åldern 
11—15 år (och lika många flickor) 
mer än vi hade år 1947. Var säker 
på att det kommer att märkas. Och 
så kommer frågan: Ska vi lämna 
dem i fred, ska vi lämna dem vind 
för våg? Nej och åter nej. Just nu 
måste alla goda och villiga krafter 
mobiliseras för krafttag på alla 
ungdomsverksamhetens fronter. Nu 
måste fler träda till i det arbetet.

Till bilden hör också att ungdo
marna själva har förändrats. Det 
går inte alltid och i alla avseenden 
att göra jämförelser med sin egen 
tids förhållanden. Ur Ungdomsvårds- 
kommitténs slutbetänkande saxar

Jul utan blommor 
blir ingen jul . . .

Beställ därför i god tid 
Tulpaner, Hyacinter, Konvaljer 
eller någon vacker julblomma.

Ärade kunder, som 
önska anlita Blom
sterförmedlingen, bör 
senast den 20 dec. 
inkomma med be
ställningar.

Lindqvists Eftr. Blomsterhandel
— John A. Levenius—
Tel. 40092, trädg. 40120 ankn. bost.

Presentartiklar -
julklappstips

Vi ha nu en 
rikhaltig sorte
ring på . . .

Hushållsartiklar 
Presentartiklar 
Hushållsmaskiner 
Prydnadssaker 
m. m., m. m.

[ t J ] b
Välkomna till ett besök 
hos oss -  det lönar 
sig alltid

7



ORSA SKOLTIDNING

Klänningar
för julkalasen 
finner Ni hos

K. J. Dahls Eftr.
Tel. 401 91

Avundsvärd skönhet 
åt Edert hår —

( j i t /kyetmanen

Liljas «2>
Tel. 403 06

G O T T  B R Ö D

Nya Wienerbageriet
-  Gustaf Byström -  

Tel. 401 98

Stor sortering i 
Glas och Porslin 
och Prydnadssaker

Valters Livsmedel
Tel. 401 06

Hedströms 
Bosättning Eftr.

— affären som hjälper Eder 
att lösa julklapps- 
problemet.

Serviser
i glas och porslin 
Presentartiklar

Se den ny a cigarett- 
automaten — lämplig 
julklapp till herre.

Klass 7 , Digerbergets skola.
Översta raden fr. v.: Monica Finspers, Ingrid Sjöström, Eva Forsman, 
Britta Hägg, Ingegärd Westerberg, Siv Hahne, Catie Gustavsson. Mel
lersta raden: Majlis Lofvars, Inga Höglund, Gudrun Kihlman, Inga Britt 
Lindh, Ingrid Fyhr. Sittande: Alf Bruhn, Hans Stenbråten, Tuve Frisk, 
Bengt Masser, Kjell Hansson, Erik Käck, Ingemar Gilius. Frånvarande: 

Sonja Norström, Gunnel Pettersson. Lärare: fru Elna Granholm.

jag följande: " . . .  puberteten inträ
der numera ett eller ett par år tidi
gare än för några decennier sedan. 
Detta har man sökt förklara med 
den allmänna höjningen i den fysi
ska standarden i de västeuropeiska 
länderna. . . .  vi kan alltså mänsk
ligt att döma vänta ytterligare nå
gon nedgång i åldern för puberte
tens genomsnittliga inträdande, om 
standarden fortsätter att förbätt
ras."

Vad betyder det då? Jo, barn
domstiden, den ur uppfostringssyn- 
punkt lättaste tiden, har förkortats, 
medan tiden mellan könsmognad 
och myndighetsålder har för
längts. Den senare perioden är ju 
ofta de många problemens tid både 
för uppfostraren och den som skall 
uppfostras. Är alla föräldrar med
vetna om detta, måntro ? Alltför 
plötsligt kommer ofta den dag, då 
far och mor märker, att de inte 
längre har hand med sin pojke, och 
att flickan struntar i alla förord
ningar. Var finns hjälpen ? Borde 
det inte vara så, att en aktiv ung
domsledare som pojke bland pojkar 
eller som flicka bland flickor över
allt skulle stå till föräldrars hjälp ? 
Det är en önskedröm. Visserligen, 
men dagens situation är en mar
dröm. Fanflykt från ungdomsorgani
sationernas ledarkadrar — kan nå
gon vara tillfreds med en sådan ut
veckling. Det är på hög tid att vi

vänder strömmen — att vi just nu 
satsar på ett vidgat ungdomsarbete.

"Här sitter ni och snackar och 
snackar, men ingenting gör ni", sa 
ligaledaren till gänget, som dröjt sig 
kvar för länge på bakgatans lilla 
kafé. Aktivitet längtade de alla 
efter, men ingen ledare fanns till 
hands att rätt kanalisera deras akti
vitet. Ligaledarens förslag till "in- 
tjack" var spännande och lockande 
och just då det enda alternativet till 
sysslolöshet. Unga människor är inte 
så värst mycket för parlamenterande 
— de gillar handling bättre. Så kom 
det sig, att det ovan skisserade 
gänget blev ytterligare ett "fall" till 
alla de andra fallen, som skruvat 
upp ungdomsbrottslighetskurvan till 
en skrämmande höjd, skamlig för 
hela vårt land.

Med "snack" löser man inte frå
gan om en förbättrad miljö för de 
hundratusentals pojkar och flickor, 
som nu skall fostras till goda sam
hällsmedborgare. I dagens situation 
krävs omedelbar handling. Man ro
par på ledare. Ingen får dra sig un
dan sitt ansvar nu, de förestående 
uppgifterna är ofantliga. Hela vårt 
folks framtid ligger i händerna på 
de fostrare och ledare, som kan få 
de unga med sig. Inför en sådan 
framtidsvy får ingen vara kall. Ett 
starkt, ett fritt och ett hängivet 
ungdomsarbete behövs just nu mer 
än någonsin. Evert Turesson, Mora

8



ORSA SKOLTIDNING

Det är d i n  sak att 
öka trafiksäkerheten 
av Polisman S. Hedberg

Det var en gång för länge sedan 
en negerby i ett litet land med stora 
skogar och i den byn hade stammens 
hövding och åldermän fått stora pro
blem att brottas med. Sedan många, 
många år var de vana vid att en 
del av negerstammen dog av olika 
anledningar. Ibland var det onda 
andar, som var så farliga, att star
ka krigare vred sig i plågor när 
andarna farit in i deras kroppar, 
och krigarna dog utan att stammens 
medicinman kunde jaga bort andar
na, och ibland kunde det hända att 
några barn eller negerkvinnor 
drunknade i floden eller föll offer 
för krokodiler och andra vilda djur. 
Men det hade ansetts vara något 
naturligt, allt detta. Stammen hade 
ändå ökat i antal och det hade blivit 
allt fler hyddor runt omkring så att 
så småningom riktiga gator bildats 
mellan hyddorna.

Stammens krigare hade de se
naste åren lyckats fånga och dresse
ra ganska många elefanter, som de 
därefter använde som ett slags rid
hästar, när de skulle jaga, och dess
utom passade elefanterna bra till 
olika slag av arbeten i byn. Allt såg 
ut att vara frid och fröjd men så 
småningom blev en del av neger
pojkarna så intresserade av elefant- 
ridning, att de själva försökte sig på 
att tämja riddjur. Men det kunde 
inte bli tal om stora elefanter utan 
pojkarna gav sig i stället på de 
mindre men snabbfotade strutsarna. 
Pojkarna fångade strutsarna i fällor 
av olika slag och lyckades sedan 
tämja dem till de snabbaste riddjur 
man kunde tänka sig. Men det var 
utvecklingen med allt flera riddjur, 
som framkallat negerbyns problem.

Du förstår nog, att de äldre i byn,

Ritat av Maj-Britt Höst, klass 6.

de var ju vana sedan de var små, 
att de kunden gå kors och tvärs mel
lan hyddorna utan att behöva se sig 
för beträffande några riddjur, för 
det fanns just inga sådana alls bara 
några år tidigare. Men oj, oj, såda
na ändrade tider det blivit. De äldre 
i byn, som måste hålla på sin vär
dighet och gå sakta och högtidligt 
och som var vana att kunna stanna 
var som helst och prata bort en 
stund, de vågade sig nu nästan inte 
över bygatan av risk för att bli ner
trampade av en elefant eller omkull- 
sprungna av någon struts. Och det 
hade flera gånger hänt, att medan de 
försiktigt kikat åt vänster när de 
gått över bygatan, så hade det kom
mit något riddjur från höger, så att 
de nästan blivit nertrampade i jor
den.

Och negerpojkarna sedan, de täv
lade om vem som kunde rida fortast 
mellan hyddorna på sina strutsar, 
och en del kände sig faktiskt som 
riktiga krigare, när de red så fort, 
att de äldre i byn förskräckta 
sprang undan för att inte råka ut 
för en smäll från strutsarnas fötter. 
Pojkarna gick helt upp i fartens 
tjusning och tänkte inte för ett 
ögonblick pä att negermammorna 
inte längre vågade låta sina småbarn 
krypa omkring hyddorna i frihet, så 
som de fått förr.

Det värsta var kanske, att de kri
gare, som var elefantryttare, blev 
uppretade över bypojkarnas vilda 
ritter på strutsarna, och samma sak 
irriterade även dem, som inte hade 
några riddjur alls, varefter pojkar
na, som tydligt kände motståndet, 
blev trotsiga mot både elefantryttar
na och de andra byborna. Det hade 
börjat urarta i ett riktigt krig på 
stigarna runt byn och mellan hyd
dorna. Flera gamlingar och nästan 
lika många negerbarn hade blivit 
nertrampade, en del av dem hade 
dött och det var många bypojkar, 
som ridit sina strutsar så fort, att 
de stupat omkull och förolyckats. 
Stammens vise män hade flera gång
er samlats till överläggning med 
hövdingen, men de kunde inte finna 
någon lösning på problemet. Skulle 
Du ha kunnat hjälpa dem och vet 
Du vad som behövdes i negerbyn ?

Javisst, de hade ju fått ett slags 
trafik i byn men saknade trafik
regler, och de förstod inte heller att 
visa hänsyn mot varandra och rida 
djuren med omdöme.

Det är ett egendomligt samman-

Hanssons lancerar två 
strålande nyheter — 
önskeklappar till 
damerna.

U S A - N Y H E T

Nylonstrumpan som 
löst sömproblemet

3 \
20 denier Riktpris 7:85 

Nu även i 15 denier Riktpris 7:50

Charm och värme
— tva begrepp, som 

förenas genom Libra 
Underbar.

Libra Underbar är 
byxor och stumpor i 
samma plagg. Materia
let är högelastisk 
fransk crépenylon. An
vändbar för sport, 
promenad och inne- 
bruk. En utomordent
lig julklapp. 39: — .

Kvalitet till varje pris
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träffande men har Du tänkt på, att 
förhållandena i negerbyn var i viss 
mån lika dem vi har i Orsa. I stället 
för elefanter har vi bussar, lastbilar 
och personbilar och i stället för 
strutsar har vi motorcyklar, mope
der och cyklar. Men vi har ju också 
en hel mängd råd och anvisningar 
som reglerar trafiken, och om det nu 
vore så väl, att vi följde dessa regler, 
då skulle det knappast behöva före
komma några trafikolyckor alls.

Ja, men, säger Du kanske, var 
det inte brist på trafikregler i neger
byn som orsakade dess kaos. När 
nu vi har så många bestämmelser, 
vad är det då som är orsaken till 
våra olyckor?

Det skulle nog dra ut alltför långt 
på utrymmet i tidningen, om jag 
skulle försöka ge mig in på att mera 
ingående förklara orsakerna, men ett 
par av dem vill jag nämna.

Du kommer ihåg att det var en 
del äldre i negerbyn, som inte alls 
var vana vid att det skulle finnas 
så många riddjur bland hyddorna. Så 
är det nog i Orsa också. Det var 
mycket, mycket mindre trafik i Orsa 
för t. ex. 25 år sedan. Många av de 
äldre bland oss behövde därför inte 
heller lära sig några trafikregler, 
när de själva gick i skolan, och för
resten har det blivit fler och fler be
stämmelser med tiden, och det inne
bär, att många inte ens känner till 
hur ett trafikdelarmärke ser ut. 
Men det gör väl Du ? Säkert ?! ? 
Märket har ju förändrats till utse
endet på, sista tiden. Och många 
tycks inte heller veta vad ett sådant 
trafikmärke betyder. Jag har fak
tiskt träffat flera stycken, som

Julklappar.. .
Specialavdelningar för

Modeartiklar, garn och hand
arbeten, hattar och mössor, 
strumpor.

Albert Andersson
Mode- &  llandarbctsaffär Tel. 40004

trodde, att de fick åka på vilken sida 
som helst' om märket.

Tillsammans med okunnighet om 
vad som är rätt och orätt uppstår 
en del olyckor på grund av att 
många inte är säkra på hur regler
na skall tillämpas. De är t. ex. inte 
säkra på hur de skall visa körtec- 
ken, när de svänger från vägen, och 
i stället för risken att kanske göra 
fel, så gör de inget alls. Du kan inte 
ana, så många olyckor, som inträf
fat just av den orsaken.

Men Du skall inte tro, att det 
bara är de gamla, som gör fel. Ingen 
är fullkomlig och vi gör fel ibland, 
både Du och jag. Nu pratar man ju 
inte gärna om sina egna fel, men 
jag har inget emot att peka på ett 
par av Dina.

Ett par av de förnämsta reglerna 
i allt umgänge och inte minst i tra
fiken heter Omdöme och Hänsyn. 
Jag skulle tro, att de vuxna har be
tydligt mera av den varan än Du. 
De båda orden, Omdöme och Hän
syn, betyder så oändligt mycket, och 
Du kanske har svårt att fatta inne
börden med dem. Men Dina föräld
rar kan säkert förklara och ge några 
exempel, så att Du förstår bättre. 
Passa på och fråga dem nästa gång 
ni sitter vid matbordet. Det går inte,

Det är klart 
som korvspad

att bästa 
J U L K O R V E N  

och övrig julmat, 
även lutad fisk,

köper Ni hos

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48

förstår Du, att bara se till att man 
kommer fram själv, och strunta i 
hur det går för andra. Då blir det 
snart närapå krig på gatorna mel
lan de olika trafikanterna. Och då 
är det aldrig lek, utan tyvärr blodi
gaste allvar. Det har varit och är 
fortfarande ruskigt på sina håll här 
i landet, när det gäller trafiken, och 
jag hörde för några veckor sedan, 
att inte mindre än 920 personer dö
dats vid trafikolyckor under senaste 
året i Sverige, och av dessa var det 
170 barn. Det kan bli mycket värre, 
om vi inte gör något åt det, men om 
vi försöker allihop att följa de reg
ler vi lärt oss, då måste det bli 
bättre.

Vet Du, vad just Du, som går i 
skolan, skall göra? Jo, Du skall bli 
lärare åt alla de andra, som inte kan 
trafikmärken och tecken lika bra 
som Du. Om Du är ute och åker 
eller går så passa på och fråga nå
gon Du har i sällskap, om han eller 
hon vet vad ett visst trafikmärke, 
som ni då ser framför er, betyder. 
Vill det sig illa, kan det hända, att 
Du får flera stycken kvarsittare i 
Din trafikskola. Och när Du själv 
är ute och cyklar, tycker jag att Du 
skall visa alla dem, som inte kan 
göra körtecken, hur man skall göra, 
och när man skall göra tecken. Du 
skall se, att om Du på så sätt lär 
ut litet av Dina kunskaper, för jag 
vet att Du kan det mesta av det 
Du behöver kunna, då kommer Du 
samtidigt att själv lära Dig litet av 
de äldre om vad Omdöme och Hän
syn är och hur man skall tillämpa 
dessa begrepp i trafiken.

Tänk på, att DET ÄR DIN SAK 
ATT ÖKA TRAFIKSÄKERHETEN!

Orsa
Lastbilcentral

— kör allt nästan överallt 

Tel. 404 30

Orsa
Grävmaskiner

-  gräver allt överallt

Tel. 400 73, 41019
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ORSA SKOLTIDNING

När vi sitta i vår bänk,..

Vacker
Luciamorgon

och

God jul
önskar red. alla skolbarn i Orsa. 
Dessutom önskar vi er en frisk 
och bra vinter med många här
liga dagar på skidor och skrid
skor. Lär er också att se och 
begrunda och samla minnena 
under skolans uppsats- och 
teckningstimmar. Kom sedan till 

Orsa Skoltidning med 
bra bidrag!

På isen
I går var jag och en flicka, som 

heter Inger Jågas på isen. Vi lekte, 
att vi var skridskoprinsessor. Men 
sen kom en motorcykel. Då fick vi 
så bråttom, så vi satte en rova. Då 
gick vi hem.
BRITT MARIE BJÖRKLUND, kl. 3

Fiske
Pappa och jag skulle gå och fiska. 

Jag tog fram ett lämpligt metspö åt 
mig. Vi åt lite, och så var vi i ord
ning.

Vi svängde av in i skogen en bit 
ovanför Höghed. Fåglarna kvittrade, 
och grenarna knakade under våra fot
ter. Metspöet gick inte att ta isär, och 
därför fastnade det i grenarna, som vi 
gick förbi. Det lutade neråt hela tiden. 
Snart var vi nere vid en äng. Träden 
blev mindre. Kl var 6. Snart skulle vi 
vara framme vid Hesvasslan. Jag 
började gå fortare, för nu såg jag 
vasslan. Det är djupt i vasslan och 
fullt med buskar på stränderna.

Jag satte mask på kroken och bör
jade meta. Det plaskade till, och pappa 
fick en laxöring. Vi följde vasslan ner- 
över. Det var hjortronblad överallt. 
Vi kom längre och längre, från stigen, 
som vi följt förut. Nu hade pappa napp 
igen, han drog upp, och fisken hop
pade upp i luften. Pappa kastade igen 
och fick upp den. Han fick upp fem 
öringar och jag ingen, jag vet inte 
varför.

Vi började knalla hemåt, men det 
var så långt tillbaks, att vi gick rakt 
över berget. Det blev mörkare och 
mörkare. Mörka, stora granar täckte 
marken. Ingen stig. Vi stannade och 
lyssnade. Vi hörde bilar, som gick på 
vägen. Och snart var vi framme vid 
en varm stuga.

INGER GRANATH, 
Klass 6

När min bror var liten
Min bror heter Göran. En gång 

kom Göran bort till pappa, när han 
låg. Göran hade spiskroken i handen 
och skulle slå pappa med den. 
"Vaff eeee", sa Göran, när han hade 
slagit pappa. Pappa bara skrattade. 
Pappa vart inte alls arg på Göran.

AINA BJÖRK, klass 2

Je saga
Ed wa jen göng jen tömta sö fun- 

deröd um an skuld biro djer nön jol- 
klapp a krippema. An birdo djer jen 
äst, ö se gard an jen vas ö se gard 
an mitje mer. Do såt an uppe jena 
ela not ö gard jolklappa. Sjå, Lucia, 
sad an. Lucia kom from anem ö sa- 
dä: Nu ska i gö börta fottje ö sjun
ga, sad Lucia, ö se djick o. Dö o 
ad gängdje, skrivöd tömtn o pakete, 
an skrivöd mi jena fjädör mi röd- 
färdjem. Snårt wa ed jole.

INGER NORIN, klass 4

Värdefulla  
ju lk lappar  
hos Thorby

' ' " f ö r l o v n i n g s  R I N G  A K

Allt i Ur, Glasögon, Ringar, 
Smycken och Hedersgåvor

Kom in och låt oss visa!
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En dröm
Det var natt. Sven låg i sin varma 

säng och drömde om ett stort, fult 
troll.

Trollet var på väg hem till sin 
grotta efter att ha varit ute och gått 
en promenad, då han mötte Sven. 
Sven blev rädd och tänkte springa, 
men trollet stoppade honom och tog 
honom med sig ”Det här skall bli en 
god kvällsvard”, sade trollet och gick 
vidare. Sven tjöt, så att det ekade i 
hela skogen, men trollet sade bara: 
”Skrik du bara, det är ingen som 
hör dig i alla fall!”

Trollet och Sven hade nu kommit 
så långt in i skogen, att trollets grot
ta syntes i en liten glänta. Grottan 
var ganska stor, men så var trollet 
också stort.

”Nu skall du få se på mina fina 
ungar, som heter Klumpeduns och 
Klunsen Och min gumma heter troll
mor hon, och mig får du kalla för 
trollfar, så länge du lever”, sade troll
far. ”Jag vill inte se dina dumma 
ungar, inte din gumma heller, utan 
jag vill hem till mamma”, skrek 
Sven och tjöt ännu värre än förut.

Trollfar knackade på porten till 
grottan och trollmor kom och öppna
de. ”Vad har du i handen?” sade 
trollmor. ”En pojkspoling, som kom 
genom skogen, då jag var ute på 
min promenad”, kom det från troll
far. ”Vad skall vi med honom?” frå
gade trollmor. ”Äta till kvällsvard”, 
svarade trollfar. ”Kvällsvard har jag 
redan lagat”, sade trollmor. ”Jaså, då 
får väl ungarna leka med honom 
tills i morgon då”, sade trollfar lite 
grovt. ”Varsågod och ät”, hörde man
trollmor säga. ”Vad är det 
trollmor har lagat i dagr

för mat 
” hördes

Jul klappstips . • •

SKJORTOR:

Poplin, kulört fr. 14:75
D:o. vit » 16: 75
Sport, en färg. » 17: —
D:o, rutig » 14:75

B^tgLinds
-  för modern klädkultur

. 0

TECKNING: Tomten gar till löftet 
av Åsa Diamant, klass 4

Klunsens och Klumpedunsens stäm
ma. ”Ormar och sniglar, och som 
efterrätt skall ni få en soppa, som 
jag inte vet vad den heter, men den 
är god i alla fall”, sade trollmor och 
slickade sig om munnen. ”Jag vill 
inte ha någon sådan mat, utan jag 
vill ha pannkaka”, sade Sven och 
började gråta. ”Du får ingen heller”, 
svarade trollmor näbbigt. ”Tack för 
den goda maten!” sade både trollfar, 
Klunsen och Klumpedunsen, som re
dan ätit. ”Nu går jag ut och tar hem 
litet ved, för jag ser, att det är så 
lite kvar”, sade trollfar och gick ut 
och smällde igen dörren efter sig.

Just då vaknade Sven, för det hade 
varit hans mamma, som slängt igen 
dörren till hans rum, så att han inte 
skulle vakna, men nu hade han gjort 
det i alla fall. Klockan var inte mer 
än halv fem. Svens mamma gick all
tid upp vid den tiden, för Svens pap
pa skulle till jobbet. Sven drog täcket 
över huvudet och tyckte, att det var 
skönt, att han fick sova en stund till, 
men han hade bra gärna velat veta, 
hur det hade gått i fortsättningen för 
honom

INGRID BERG.
Klass 5.

Mess ed wa jol i skojem
Ed wa jen göng jen tömtä, sö jät- 

tud Snipp. An bodd i skojem i jett 
tömtais. An add jenå tömtkeling ö 
fem tömtpöjka ö fem tömtkullör ö 
fem aikwönnå, sö bodd i lag mi 
dem. ö  brewi dem i jett ais bodd 
Lucior. Piri joli add dem sö mitie 
gerå, fär dem gard jolklappa a 
krippuma. Nu war ed den 13 de
cember, ö do skulld Lucior börti 
garda ö sjunga ö leså. Jultömtn 
stjussöd dem då minstor o slidåm 
jen bit, sö int dem skulld bi trätter 
i benuma sö fort. Nu war ed bara 
nöger dagör a joln. Dem öld o ö 
packud slidan mi jolklappa ö tömt- 
kelingi öld o ö kokud jolgretn, ö 
kullor öld o ö serwerud. Ajkwönner 
kait i ring ö delud ajt gwött a 
djorömå ajt i skojem ö klädd jol- 
gråni. Nu skulld tömtn bört i bin 
mi jolklappa a krippuma. Tömtn wa 
börtä flera tåjmå, men sö kåm an 
emåt. Nu åt dem jolgretn, se dån- 
söd dem iring jolgråni.

INGER STIGSDOTTER, klass 3.

*

Barnen i fjärde klassen har haft läxa 
i historia om Engelbrekts befrielsekrig 
och bland annat läst följande mening: 
• Midsommardagen 1434 gick det första 
fogdenästet upp i lågor». Vid läxför
höret ger magistern bland annat föl
jande fråga: »Nå, vad var det nu som 
hände år 1434?» .

Lilla Anna-Kari räcker för ovanlig
hetens skull upp handen och vinkar 
ivrigt. Hon »får» frågan och svarar: 
»Joo, det var midsommar då.»

Den bestående

julklappen
finner Ni hos oss!

Belysningsarmatur

Bords- och golvlampor

110WER samt VOLTA 
dammsugare

El. rakapparater

Mora-Orsa Elektr. AB
Orsa, tel. 401 92
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Tömtn sö tappöd glasögor
E wa jen göng jen tömtkall, sö 

öld o ö lackud jolklappa a kripömå 
nidi bim. Men just dö an add snårt 
fä löt, röft tömtkelingi, att an skuld 
kum ö jåtå gretun, eldöst wart an 
köld. Döss an add jetå fälöt, bird an 
o jessn, men döss an skuld ta glas
ögor, wa dem börtä. An wart sö arg, 
att an birdo ö grinå. E wa fär dem 
då besvärlig pöjkbingömå sö add taj 
dem. Men döss an kåm ö skuld skriv 
o namne o paketi, wa dem ö börtä. 
Do gick an ö sad åv fär tömtkelingi, 
fast int brigd o si um ed eld. Do gick 
an dit jessn. Do wa jolklapper då, 
men pöjker add skrivad o pakete, sö 
an slapp. An wart sö glad, att dem 
fick jenå ela gritö mi gret. ö  se fick 
an att glasögor.

LISBET ÖSTLUND, klass 3

Rapphönsen
I går, när jag gick hem över ett 

gärde, så såg jag fåglar, som var 
större än en kråka. De var samlade 
omkring en fågel, som hade brutit 
vingen. De höll på att hacka fågeln, 
som hade brutit vingen. När jag 
gick upp från gömstället, så flög de 
allihop upp i luften utom den sårade 
fågeln, som de hade hackat i halsen, 
men som tur var hade de inte hun
nit hacka så mycket. De hade bara 
hackat så det blödde litet. Jag gick 
hem med honom. När jag kom hem, 
sa mamma, att det var en rapphöna. 
Mamma sa, att jag skulle släppa ho
nom där han varit förut. Då gjorde 
jag det. Han sprang så långt ut på 
gärdet. Sen dess har jag inte setc 
henom.

ANDERS ANGELFELT, klass 4

Till den rätta julstämningen hör 
julbordet dukat med läckerheter av

skinka, lutfisk, jul
korv, julsyltor, syd- 
frukter o. konserver 
från

ERIKSSONS Livs
Orsa, tel. 402 33

En julsaga
En dag skulle jag gå upp till tom

tarna och hälsa på. Så gick jag. Och 
när jag kom dit satte jag mig på en 
stubbe, som var deras stuga. Då kom 
en tomte ut. Hej, sa han. Hej, tomte
far, sa jag. Ta i den där spiken så 
ska jag trolla dig liten, sa tomten. 
Då tog jag i spiken. Och då trollade 
han mig liten. Och så gick jag in. 
Där höll tomtemor på och kokade 
gröt. Och där satt tomtefar och 
gjorde julklappar till jul. Och tom
tebarnen Nisse och Trisse lekte kur- 
ragömma. "Nu måste jag gå", sa 
jag. Och så gick jag. När jag kom 
hem, så nådde jag inte upp till 
handtaget på dörren. Jag undrade. 
Men så kom jag ihåg, att tomten 
glömt att trolla mig stor igen. Då 
gick jag tillbaka och satte mig på 
stubben igen. Och så kom tomten ut. 
Då sa jag: Du har glömt att trolla 
mig stor. Visst ja, sa tomten, och så 
trollade han mig stor igen. Och när 
han gått in, kikade jag i ett hål, som 
var deras skorsten, och barnen blev 
så rädda, då de såg ett stort öga, så 
de gick och gömde sig i en vrå. Och 
så gick jag hem.

ULLA HANSSON, klass 2

Julklapps-
TOFFLOR
i stor sortering . . .

P J Ä X O R
H andla i god tid!

Segers
koaffär Eftr.
Tel. 402 32

När jag var rädilcall
På kvällen före Anders var jag 

ute och rädades. Jag hade satt på 
mig en strumpa över huvudet och en 
gammal kappa. Jag tog en liten väs
ka i handen och traskade i väg. 
Först gick jag till Blomnens. Där 
fick jag en hel tunnbrödskaka. I 
Kjällbäcks fick jag ett äpple. I en 
annan gård fick jag bullar och ka
kor. I sista gården fick jag en soc- 
kerkaksbit. Sen gick jag hem och åt 
upp det.

HENNING NORSTRÖM, klass 3

Pira+er i rymden
Det var kväll och Anders skulle 

gå och lägga sig. Just som han som
nat hörde han hur en stor maskin 
landade på taket och så ropade nå
gon, att Anders skulle komma dit 
till dem. När Anders hade kommit 
upp på taket, såg han en stor rymd
raket och en massa pirater och om 
en liten stund klev han in i maski
nen. Den startade strax och de var 
snart ute i rymden. Där såg man 
månen och mycket annat. Men som 
de nu stod och tittade, såg de en 
främmande raket, som öppnade eld 
mot dem. De sköt och sköt, men 
snart såg man att den andra rake
ten vann och de tog Anders till fån
ga. Anders började skrika allt vad 
han orkade, och så vaknade han av 
att mamma buttade till honom.

— Varför skriker du så? frågade 
mamma. Akta dig, akta dig! Jag är 
tagen av pirater, sade Anders. Nä 
du, nu har du allt drömt, men nu 
ska du upp och gå till skolan.

RUNE NORBERG, klass 4

Orsas
julklappscentrum

Centralboden
Orsa, tel. 402 98
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Olle hos tomtarna
Julen nalkades och jultomtarna 

hade brått. De skulle göra leksaker 
till snälla barn.

I ett hem inte långt ifrån tomte
stugan bodde en pojke, som hette 
Olle. En dag skulle han följa sin 
mor ut i skogen och ta en julgran. 
Där gick han vilse. Han gick och 
gick. Till sist kom han till tomtar
nas stuga. Han knackade på dörren, 
och tomtemor gick och öppnade. Olle 
talade om, att han hade gått vilse.

Sen fick Olle följa en liten tomte 
till verkstaden. Olle beundrade deras 
leksaker. Då frågade en av tomtar
na, om Olle ville ha en leksak. Olle 
svarade ja. Han fick en bil. Så följ
de en av tomtarna honom hem.

INGEGERD AX, klass 3

Min bästa kamrat
Jag har fåglar hemma, de är så 

roliga. De heter Peter och Pia, Putte 
och Pippi, August och Lotta. Putte 
är blå. När han var liten, släppte jag 
ut honom i rummet. Jag trodde, att 
han inte kunde flyga, men det var 
just vad han kunde. Han flög upp i 
spaljén, där han hoppade opp och 
ned, men han gjorde något annat 
också, som jag inte lade märke till. 
Han höll på att plocka sönder den 
stora blomman. Jag sprang efter ett 
valfiskfjäll. När jag kom tillbaka, 
hade han hoppat på pianot, så det 
ljöd efter honom. När han såg, att 
jag stod och hörde, hur fint han spe
lade, vart han tjurig och hoppade 
upp på gardinkappan. Den bet han 
också hål på. Men han är rar i alla 
fall, fast han brukar bita mig.

ANITA ANDERSSON, klass 4

O

Abergs
har allt Ni vill ha i 
matväg och delika
tesser!

TECKNING: Snöb ollskrig  

av jörn Svanström, klass 4

I nyrenoverade lokaler
erbjuda vi Eder att jul- 
handla allt i skoväg.

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

Besök vår

Julutställning!
Massor av 
trevliga julsaker 
och lämpliga 
julklappar.

Orsa Tobaks- 
& Pappershandel
Tel. 402 38

Tomtarna
Nu är det snart jul, och tomtarna 

ha så brått. De gör julklappar; 
gunghästar, vagnar, båtar och myc
ket mer. De sågar, filar och hyvlar 
och står i. En del lackar och skriver 
på namnen. För de måste ju dela ut 
julklapparna på julafton, det är ju 
klart. De minsta tomtarna gjorde 
bara odygd; de doppade en båt i röd
färg, de satte sig i en vagn, som de 
inte hade limmat ihop, och brände 
opp medarna på en gunghäst. Då 
fick de gå ut.

Gamla tomtefar stoppade de pa
ket, som var klara, i en säck. De 
hade ju så många önskelistor från 
flickor och pojkar.

Nu ropade tomtemor: Kom och ät! 
De gick in och åt, men fort gick det, 
för de måste ju ha alla saker klara 
till jul.

MAUD LORENTZ, klass 4

När jag var julängel
En morgon kom Berit och hämta

de mej klockan 4. Först gick vi in 
till pappa, sen tog vi taxi till ålder
domshemmet. Där gick jag julängel 
och Berit tärna och syster Nelly 
tomte. När vi hade varit hos alla, 
gick vi till syster Nelly. Där fick 
alla utom jag ett julgransljus. Men 
sen fick jag ett stort, stort ljus med 
en ängel, en stjärna och en tomte. 
När vi hade druckit kaffe så fick vi 
vänta på taxi så länge. När vi kom 
till Erik Andersson, gick vi av, och 
när vi kom in, så var Anna Lena så 
arg, för att vi väckt henne. Sedan 
gick vi till Morseus, där knäppte de 
kort. MAIT OHLSÉN, klass 3

LUMA
Julgransbelysning

16 ljus 31: — , 9 ljus 21: —

En trevligare 
belysning finns inte!

Elektrisk

luciakrona
5 ljus 1 1 :  50

KOOPERATIVA
Varuhuset, Orsa
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När far och jag såg en utter
Far och jag hade var sitt kastspö 

och skulle ner till ån och fiska. När 
vi kom ner, gick jag en bit längre 
ner än far. Jag ställde mig bredvid 
en gammal eka, som hade sjunkit, 
så att bara kanterna var ovanför 
vattenytan. När jag fiskat en stund, 
hörde jag, att det plaskade till bred
vid mig, och när jag tittade, såg jag 
ett svart föremål på ekans kant, som 
såg ut nästan som en ekorre. Men 
sedan försvann det i vattnet. D å  ro
pade jag på far, och han kom och 
talade om ,att det var en utter, och 
så talade han om, att han försökt att 
ta en abborre för honom, som han 
fått. Sen åkte vi hem, och jag tala
de om för mor, att jag sett en utter, 
och hon blev mycket glad att jag 
fått se ett så fint djur.

KURT MATSSON, klass 6

Tomtarna
Det var en dag i början av decem

ber, då jultomten Tuss satt och 
tänkte: Hur ska jag hinna göra alla 
julklapparna färdiga? Då kom Nisse 
travande ur skogen, och om en 
stund kom Trisse och bocken Skutt. 
Sedan frågade Nisse och Trisse, om 
de fick hjälpa far med att göra i ord
ning julklapparna. Jadå, sa tomten, 
och han blev så glad, så han måste 
sjunga. Och så började Tuss, Nisse 
och Trisse binda in paketen i de 
färggranna papperen, och snart var 
det färdigt. När det blev morgon 
igen, var det julafton. Så småning
om blev det kväll, och jultomtarna 
måste ge sig ut och ge de snälla 
barnen julklapparna. När allt var 
slut, gick de hem för att sova.

KERSTIN BÄCKAR, klass 4

Julförberedelse
Snart ha vi Lucia här igen. Då får 

man Lussi-katter och pepparkakor, 
murns, mums. Det vattnas i munnen 
på en, när man tänker på det. Så 
sjunger hon så vackert. Sankta Lu
cia, sjunger hon.

Vi ska inte heller glömma vår 
käre vän tomten, som är så trogen, 
och som kommer med klappar åt 
barnen. Nu menar jag inte sådana 
klappar, som man får på kinden 
ibland. Nej, jag menar ett paket, som 
det kan vara dockor eller båtar el
ler något annat i.

AGNETA BRUKS, klass 4

TECKNING: Två jultomtar med julklappar av 
Lisbet Bruks, klass 4

När jag lärde mig åka cykel
Det var andra dagen jag var frisk 

efter påssjukan. Klockan var halv två, 
när jag kom från skolan. Då tänkte 
jag: »Skall se efter, om mammas cy
kel är hemma.» Ja då, det var den. 
»Hoho, så bra!» sade jag för mig själv. 
Så gick jag och tog cykeln, satte mig 
på den och skulle åka. Nej då, det gick 
inte alls det. Jag körde nerför en brant 
backe, som vi har på gården, och in i 
en hallonbuske. Det var inte något vi
dare, tyckte jag, och reste mig opp. 
Får väl försöka igen. Jo, verkligen, 
jag kunde trampa. Men bromsa, hur 
skulle man göra då? Jag trampade, 
och jag krånglade. Resultatet blev det
samma som förut. Nerför backen och 
in i hallonbusken.

»Men det var väl också», sade jag, 
tog cykeln och gick upp på landsvä
gen. Där var det en lång backe. Dit 
upp skulle jag, och så knallade jag på 
med den tunga cykeln oppför backen. 
»Äntligen oppe!» sade jag för mig själv. 
Så vände jag cykeln, satte mig på och 
trampade allt jag orkade. Oj, vad det 
gick! Aj, aj, aj, där är en sten! Den 
får jag absolut inte köra på. Och så 
skulle jag svänga undan. Men i stället 
för att svänga bort från stenen styrde 
jag rätt på den. Jag körde förstås 
omkull och slog av mig nageln på 
långfingret, skrubbade knäna och arm
bågarna och skrapade mig i ansiktet, 
så jag var alldeles röd av blod. Jag 
såg precis ut som ett rött lingon.

»Det där gör jag då aldrig om nå
got mer», sade jag, sparkade till cy
keln och började gå hem. Aj, vad det 
gjorde ont! »Det är nog bäst, jag tar 
cykeln hem ändå», sade jag för mig 
själv och gick tillbaka efter cykeln. 
Men oj, oj, oj, vad det gick tungt! 
Och så tittade jag på cykeln och fick 
se, att hjulet var alldeles vint. Och jag 
kånkade, och jag drog, och till slut var 
jag hemma med cykeln. »Nu får jag 
nog smörj utav mamma, när jag kom
mer hem», tänkte jag. Men det fick 
jag inte. Det var bra. Hon tvättade 
mina sår och satte på plåster, och om 
några dagar var såren bra igen.

SIV HANE, Klass 7

Julklappstips . . .
SLIPSAR:
Rhodiasiden, enf. fr. 7: — 
D:o, mönstrade » 7:25

SCARYES:
Ylle fr. 8:75
Skotsk Mohair » 10: — 
Silke och Ylle » 11:25

B&lgLutds
-  för modern klädkultur

RAK- & F R 1 S É R S A L O N G

Rekommenderas!

Gedigna

julklappar
för hela familjen finner Ni häst hos

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Nu till julen: Hembakat!
På lättare sätt tårtan, kakorna, saff
rans- och vörtbrödet får Ni från

HellborgS Hembageri
Orsa, tel. 41068

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJ0L

a v  högsta kva litée r 
t i l l  fö r d e la k t ig a s t e  
p rise r e rh å lla s  från

AB Skaltungbyns Kalkbruk
Mässbacken Telefon 50021
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När jag såg rådjuren
När jag kom hem från skolan en 

dag, så kom Marianne till mig och 
sa: "Ska vi gå och titta på rådjuren 
i Siloränget?" "Ja", sade jag. Vi 
gick ner åt Siloränget. Där nere var 
det en lada, som de bodde i. Vi gick 
närmare och närmare, tills vi kunde 
se, om de var där. Men de var inte 
där. Så gick vi till en annan lada 
och tittade, men de var inte där hel
ler. När vi tittade mot skogen, såg 
vi, att de stack fram huvudena mel
lan några buskar. Ett av de rådju
ren hade små horn i pannan. När vi 
gick därifrån, såg vi ett litet rådjur, 
som sprang över lindan. Då rådjuret 
såg oss, tittade det på oss. Sedan 
sprang det till ett större rådjur. Det 
såg ut, som om rådjuret sprang och 
skulle säga något till det större. Se
dan försvann de in i skogen. 
MARGARETA BOLINDER, klass 6

Björnspåren
I somras såg vi björnspår i Tall

hed. På morgonen var det en ban
vakt, som åkte brandåkning efter 
banan. Då såg han spår efter en 
björn, som hade gått rätt på banan. 
Det syntes, hur han hade tvärvänt 
mitt på banan. Han hade nog blivit 
rädd för godståget, som kom. Det 
syntes, att han hade slagit sönder 
staketet, för trådarna hängde på 
backen. Det var bara cirka fem
hundra meter från Tallhed. Men sen 
dess har jag aldrig sett några mer 
björnspår där. Björnspåren ledde 
tydligen åt Danielsänget. I radion 
har jag hört, att en björn går nio 
mil om dagen.

ÅKE WISTRÖM, klass 5

När jag var radikal!
Här i Orsa brukar vi vara rädi- 

kallar. Det är på Anders- och Anna- 
dan. Vi klär ut oss, så att vi ser ut 
som troll. En gång, när jag var ute, 
så hade jag en grismask och ett par 
långkalsonger och en vit skjorta.

När jag kom till Rens, fick jag pep
parkakor. Sen gick jag till Vixners. 
Där visste de inte vad jag ville. Då 
sa jag, att jag skulle ha någonting. 
Där fick jag en bulle. Jag gick i 
många gårdar. Och jag fick fulla på
sen med äpplen, bullar och kakor.

TORALF JOHANSEN, klass 3

Mitt sommarlov
I somras var jag till Karbenning. Där 

hade jag roligt. Jag stod och vinkade 
åt alla tåg. Sen badade vi i dammen. 
Kräftorna bet oss i tårna. Jag hade 
tre kamrater där nere. De hette Ulla, 
Birgit och Els-Britt. Sen skulle jag 
åka hem, för skolan skulle börja. Vi 
åkte tåg till Krylbo. Där bytte vi tåg. 
Sen fick vi åka ända opp till Orsa. Där 
bytte vi och åkte rälsbuss till Mäss
backen. Sen tog vi bil hem.

När jag kom hem, hade mamma köpt 
en klänning och en jacka åt mej.

MARIANNE PETTERSSON, 
Klass 4

Jen sundag
Jen sundag skulld ik ö Britta åka 

börta men farbror. Dess wi komum 
dit, sö want an ema, för dem wa 
uppo Jenubjar. Men tant Annå wa 
inne. Dess wi addum were inne jett 
tag, djing wi ajt ö läktum kuragä- 
mas. Däs wi öldumo ö läktum, sö 
kom ä jen bil. Dar warö t.ri fullgub
bar. De dem add käme upp i dända 
gardun dit dem skulldä, sö kåm jen 
åv dem. An gick ö sjungud. Ik ö 
Britta sågun o an. Se gick wi ö läk
tum jessn.

ELISABET HÄGG, klass 4

Min bästa kamrat
Min bästa kamrat är min katt, 

som heter Mirro. Varenda natt lig
ger hon hos mig och kurrar och mår 
så gott. Hon vill så gärna gå ut. Dä 
sitter hon vid dörren och jamar. En 
morron, när jag skulle gå till sko
lan, så följde hon mig till dörren. Då 
fick. jag lov att gå in med henne i 
sängkammaren. På söndagskvällen, 
när jag hade ätit, så skulle jag leka 
med Mirro. Då tog jag en papplåda 
och gjorde två hål med en kniv, och 
så satte jag dit ett snöre. Så gick 
jag efter två halsdukar och bäddade 
åt henne. Så lade jag ner katten i 
lådan, och så drog jag i snöret. Men 
hon ville inte ligga still, så jag fick 
lov att springa efter henne. "Nu ska 
du ligg still", sa jag och hötte med 
fingret. Då tittade hon på mig. Det 
är en halvangora, och hon är så söt. 
Hon har en vit haklapp och vita tas
sar, och så är hon vit under magen.

GUNILLA MINEUR, klass 4

Ät god och Julklappen Skinn-
vällagad mat som passar alla . . . och pälsvaror

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma blir värdefullaste jul-

Orsa-Baren Q
klappen. Ni köper dem 
förmånligast från

Vid abonnemang 10 %. 
Kupongsystem för skol
frukostar. Samkväm, supéer 
och festmiddagar ordnas. 
Ulrättigheter.

C

FilinS
AB Bröd. Ohlsén S k in n - o ch p ä ls v a r o r  J K  O R S A

Vördsamt H. Sjöström, tel. 410 60 Bokhandel, tel. 400 58
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Insamlingen
till musikskolans instrumentfond är 
nu i det närmaste avslutad, och vi 
har kommit upp till den goda sum
man 1.945: 40. De flesta listorna har 
nu dragits in, men Orsa kommunal
kontors postgiro nr 124260 står fort- 
rande öppet för den som vill ge sitt 
bidrag till vår fond för musikinstru
ment åt skolungdomen i Orsa. Skriv 
på talongen "Instrumentfonden". I 
nästa nummer hoppas vi kunna med
dela vilka instrument, som köpts för 
pengarna. Så ber vi få upprepa vad 
vi sagt förut: Tack för alla bidrag! 
Och tack, skolbarn ,och alla andra, 
som hjälpt till med insamlingen!

Två nya musiklärare
har musikskolan fått, sedan folk
skollärarna Sven Erik Viklund i 
Skattungbyn och Lars-Uno Lidegran 
i Nederberga ställt sig till förfogan
de. Piano och orgel är deras instru
ment. Viklund svarar för Skattung
byn och Lidegran hjälper oss bl. a. 
i Kyrkbyn. De hälsas välkomna i 
musikskolans arbete!

f
Anders 
Byrén död.

Den 19 nov. 1954 avled folkskolläraren 
A. Byrén efter en kort tids sjukdom. Han 
pensionerades 1953 efter 35 års ijänst i 
Orsa skoldistrikt.

Hans lärargärning utmärkte sig inte ba
ra genom sin längd. Den fullgjordes under 
stark känsla av ansvar inför uppgiften. 
Han ville inte bara meddela kunskaper, 
han ville också fostra och dana karaktä
rer. Och han sökte göra detta med kär
leksfull fasthet.

Vi tacka honom för hans livsgärning, 
för hans vänlighet och goda kamratskap.

H. H.

Följande musikanter har avlagt 
provet för diplom I sedan sist; de 
nio förstnämnda redan i slutet av 
förra terminen:
334 Bengt Sundqvist, Hansjö 6.
335 Inger Granath, Hansjö 6.
336 Greta Eriksson, Hansjö 6.
337 Mildred Martinsson, Hansjö 6.
338 Lars Olov Lindgren, Kall- 

mora 5.
339 Sigrid Andersson, Kallmora 5.
340 Sonja Persson, Kallmora 5.
341 Anna-Greta Tåli, Kallmora 6.
342 Margareta Bolinder, Kall

mora 6.
343 Björn Cederlund, Hansjö 5.
344 Fhebe Martinsson, Hansjö 5.
345 Karin Moraeus, Hansjö 5.
346 Vivianne Hedebring, Skattung- 

byn 5.

Då jag såg en älg
Tore och Jan följde mig hem från 

skolan. De följde mig opp, och jag 
åt lite mat. Sen gick vi ut. Då vi 
kom ner på vägen, kom Rut Hans 
och sade, att han sett en älg nedan
för rävgryten i Mickelvål. Vi gick 
och skulle se, om vi såg älgen. Då 
vi kommit en bit ner i skogen, såg 
vi något, som rörde sig. Vi gömde 
oss väl. Sen kom han fram mellan 
träden. Vi satt alldeles stilla. Älgen 
var stor och hade stora horn. Vi var 
ungefär 50—75 meter från honom. 
Efter ett tag försvann han i skogen. 
Vi tyckte han var mycket fin. Efter 
ett par dagar hade de sett älgkon 
och kalven. Men på älgjakten sköt 
de dem troligen.

LEIF FRIBERG, klass 6

Julklappstips . . .
UNDERKLÄDER:

Trikå, passkrympta
fr. 6: 35 pr plagg 

Merceriserade
fr. 17:50 pr ställ 

Nylon och rayonsilke
kr. 19:85 pr ställ

B&igltitcLs
— för modern klädkultur

Erik Andersson
Utför inkassouppdrag. 
Förrättar auktioner, boupp
teckningar och arvskiften.

Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. Tel. 400 40

EN GLAD JUL
tillönskas av

Nya Damfriseringen
Ann-Britt Tysklind

Julklappen av bestående värde är

armbandsklockan
Stort urval hos urmakare

Gust. Llelgeson
Ur & Optik Tel. 408 05

Vid köp au radio Se till att Eder cykel
kan Ni med förtroende vända Ed.er till oss. V i ha följande märken i lager: f å r  den rätta skötseln. Lämna

Concerton, Dux, Luxor, M arconi, Nornan, Philips, Radiola, Siemens. in den till fackmannen. Re-
Reparationsverkstad, Radio verkstad. novering, lackering, vinter- 

förvaring.
ORSA CYKEL- § SPO RTAFFÄR R. S. B Ä LTER
Tel. 2 8 1 , bost. 3 8 3 . Repr. för A B  Cykelfabriken M onark, Varberg Cykel- & Rep-verkstad Tel. 40711
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Julhandla hos oss! Värdefulla julklappar
Fikon, russin, frukt, 
konfekt, karameller.

finner Ni hos oss!

Lutad och olutad
lutfisk.

Dragspel, gitarrer 
jpV Fioler, tonetter

Stor LEKSAKS- 
AVDELNING

Lundblads Eftr. Musik & Hemslöjd
Tel. 402 25. Orsa Tel. 403 20, Orsa

Vi har valt våra mattor med 
smak och omsorg. Låt oss hjälpa 
Er att skapa en varm och om
bonad rnmsinteriör med en matta 
med lyster oeh färg . . .

I vår förnämliga sortering 
finner Ni förtjusande kva
liteter av såväl svensk som 
utländsk tillverkning.

Carl A. Pettersson
Möbelaffär, Orsa 
Tel. 400 39

Orsa- Våmhus-Ore skolfilmförening 
har avlämnat redogörelse för sitt 
5:e verksamhetsår, läsåret 1953— 
1954.

Under året har åtta nya filmer in
köpts, nämligen Växternas livsytt
ringar, Tropiskt näringsliv, Vi reder 
oss nog, Människans utsöndringsor- 
gan, Britta och killingen, örat och 
hörseln, De brittiska öarna och Las
se lär sig simma. Sammanlagt för
fogar nu filmföreningen över 56 fil
mer, vilka kostat 14.528: 89 kr.

Under verksamhetsåret har 327 
lån förmedlats, varav 181 till sko
lorna i Orsa, 30 till Våmhus och 116 
till Ore. Detta motsvarar 4,8 lån per 
läraravdelning i Orsa, 4,3 i Våmhus 
och 7,7 i Ore.

Folkskollärare G. Montelius, Orsa, 
har under året varit filmarkivets fö
reståndare.

Tallheds skola.
Skolstyrelsen föreslår kommunal

fullmäktige att Tallheds skolhus 
skall försäljas. Kyrkofullmäktige 
har förordat, att huset skall bort
skänkas till byborna. Skolstyrelsen 
har i princip ingenting emot detta, 
men styrelsen anser byborna vara 
alldeles för få för att orka med re
paration och underhåll av huset. Ty 
även om anslag utgår från kommun 
och jordägare, måste även byborna 
göra en motsvarande prestation.

Nya lärartjänster.
Skolstyrelsen har anhållit om 

Kungl. Skolöverstyrelsens medgivan
de, att två nya ordinarie folkskollä- 
rartjänster och en ny ordinarie små- 
skollärarinnetjänst måtte få inrät
tas vid Kyrkbyns skola fr. o. m. 1 
juli 1954. Folkskolinspektören har 
tillstyrkt. H. H.

Hans Peterson
Auktoriserad försäljare för 
Norra Dalarna för 
Studehaker och Peugeot.

Tel. 402 42, Orsa

18

Skol
nytt



ORSA SKOLTIDNING

F R E L I N S KONDITORI
Telefon  400 27

II

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

#  Värme-, Vatten-,
•  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 400 94

T A P E T S E R I N G
Rums- och Byggnadsmålning
Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Målärmäst. Näs Per Andersson
Tel. 400 67

Omsorgsfull
P E R M A N E N T N I N G

utföres av

GULLY BOHMAN
H olen, tel. 440 49

C. F. Carlssons 
Å K D O N S F A B R I K
Orsa, tel. 40188, bost. H olen 44058 

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

BERGLUNDS CONDITORI

REKOMMENDERAS

Tel. 400 66

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS !
Tel. 440 01

Om julsånger._______ Forts, från sid. 2,

psalm "En barnsång för julen om 
det lilla Jesusbarnet''.

Äldsta källa för såväl text som 
melodi till den undersköna julvisan 
"Det är en ros utsprungen", (51), 
är en romersk-katolsk sångsamling, 
"Cölnisches Gesangbuch 1599". Som 
körsång är den bekant i Michael 
Praetorius sättning.

Från 1700-talet känner vi bl. a. 
till den rytmiskt livliga och glada 
julsången "Jord och himmel fröjden 
er", som blev de böhmiska bröder
nas speciella julsång.

Texten till "Stilla natt", (52), 
skrevs 1818 av Franz Mohr, präst i 
Obendorf i närheten av Salzburg. 
Dennes gode vän, Franz Gruber, or
ganist och körledare i Hallein vid 
Salzburg, komponerade melodien jul
aftonen samma år. Av övriga sång
er, vilka liksom den sistnämnda har 
texter, som vänder sig till barnens 
föreställnnigsvärld, märkes vidare 
den gärna sjungna "När juldags
morgon glimmar". Denna är från 
början en gammal tysk studentvisa.

I Sverige har Alice Tegnér vidare 
berikat vår sångskatt med sina av 
oss högt värderade barnsånger. 
Bland dem märker vi julsånger som 
"Betlehems stjärna", den lustiga 
"Tre pepparkaksgubbar", hälsnings- 
sången "Goder afton", m. fl. Emmy 
Köhler har bidragit med sin om
tyckta "Nu tändas tusen juleljus". 
Underbart vacker är Ruben Liljefors 
"Det strålar en stjärna". Många 
äldre och nyare svenska julsånger 
skulle här kunna framhållas.

Då jag i denna lilla uppsats ägnat 
den kristna julsången en speciell 
granskning har därför icke behand
lats den rika skatt av folkmusik, 
som hör julen till, såsom Lusse- och 
Staffan-sångerna, jullekarna och 
danserna o. s. v. I vår ofantligt rika 
folkmusikskatt har vi en outtömlig 
källa att ösa ur. Vår svenska folk
musikskatt fordrar emellertid sina 
egna långa kapitel, till vilka jag 
hoppas fä återkomma.

G U M M I -
v e r k s t a d
Bilringar, Batte
rier, Snökedjor,

Bensin, Oljor.

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson 

Tel. 403 55

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.
Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 50037 M ä s s b a c k e n

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad 

Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser och markiser på 

beställning.
B i l l i g a  p r i s e r !

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Bakom Lantmanna
gården)

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, Listverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
O ljonsbyn , tel. 403 46 

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

Glas, Porslin, Specerier och 
Manufaktur

E R I K  W E S S T R Ö M
Q  Utför Värme-, Vatten och
^  Avloppsledningar av alla
Q  slag.

Reel behandling! Billigaste priser! 
Tel. 401 19
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Julpristävling 1954
Innan Tomtefar gav sig i kast 

med julklappsbestyr, roade han sig 
med att rita bilder till en del kända 
ordspråk. Han ritade två bilder till 
varje ordspråk, och så tänkte han 
roa sina smånissar med dem under 
mellandagarna. De skulle få tävla 
om vem som först kunde lista ut, 
vilka ordspråk han tänkt på.

Men. . . när Tomtefar var ute, 
passade minste tomtepysen på att

klippa ut teckningarna och blanda 
dem huller om buller. Så sen kunde 
inte ens Tomtefar själv få någon 
reda i den villervallan. Jo, två bilder 
lyckades han efter mycket besvär 
passa ihop till ett ordspråk: ett par 
gamla människor satt och sjöng på 
en bild, och på en annan såg man 
tre sjungande småbarn. Det var 
klart att det betydde: Som de gamla 
sjunga, så kvittra de unga. Men 
resten måste vi faktiskt hjälpa 
Tomtefar med.

Ange alltså först, vilka två bok
stäver, du anser passar bäst tillsam
mans (i rätt ordning), och så skri
ver du på samma rad det ordspråk 
du anser menas med bilderna. Och 
klarar du ut alla 8 ordspråken före 
10 januari, så har du chans att vinna 
en Orsa-bok, ett par böcker, som 
passar dig bra, eller en av de två 
gratisprenumerationerna på Orsa 
Skoltidning för år 1955. Märk ku
vertet "Julpristävlan".

H— s.
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