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ORSA SKOLTIDNING

”ORDET VART KÖTT.”
(Incarnatus est).

Av kontraktsprosten 
........... Sam Gabrielsson.

Gud, den Evige, den Helige, alltings 
ursprung och mål, bor i ett otillgängligt 
ljus, i en värld som icke kan skådas av 
människoögon. Och bleka, formlösa, 
omotsvariga är de bilder av Honom, som 
den skarpa tanken eller den fromma 
fantasin gjort sig. Det är bara En, som 
har uppenbarat vad Gud är, bara En som 
är hans väsens rätta avbild. Den för
dolde Guden steg själv inom tidens grän
ser. Han träder oss till mötes på det 
enda sätt som var möjligt, i ett männi
skoliv, som var fyllt ända till brädden av 
gudomlig sanning och nåd. Detta är up
penbarelsen i Kristus Jesus. Detta är 
julens strålande hälsning till oss från 
evighetens värld:

” 1 nåd och sanning bland oss bor 
den dolde Guden, mild och stor, 
en Frälsare för alla.”

Få rader i världslitteraturen lysa med 
cn djupare glans än de ord av Johannes, 
som beskriver Guds inträde i timlighe- 
tens värld, hans ” mandomsanammelse: 
” Ordet vart kött och tog sin boning 
ibland oss och vi sågo hans härlighet.”  
Julens verkliga rikedom och glädje går 
vi miste om, såvida vi inte stannar i still
het och tillbedjan inför denna Guds stora 
uppenbarelsegärning.

När jag frågar mig själv vad det är 
för tillfällen i mitt liv, då intrycket az> 
déhha Guds mandömsanammelse blivit 
på ett särskilt sätt levande för mig, stan
nar tanken vid ett par till det yttre myc

ket olika minnesbilder, båda dock egen
domligt nog förknippade med nattvards- 
firning.

I Englands kyrka reciteras vid natt
vardsgudstjänsten den mäktiga lovsång 
frän 300-talet, som vi kallar Niccnska 
Trosbekännelsen. Och när man då sär
skilt inom ” högkyrkan”  (high church) 
kommer till orden: ” han har stigit ned 
från himmelen och tagit mandom genom 
den Helige Ande av Jungfru Maria och 
blivit människa”  då sänkes rösterna; vid 
orden: ” blivit människa” avbrytes läs
ningen och präst och församling faller 
på knä i tyst tillbedjan inför mandoms- 
anammelsens under. Det är som stode 
tiden stilla, när evighetens portar upplå- 
tes och den Evige träder in bland oss i 
människogestalt. Och Guds Kyrka fal
ler ner i tillbedjan inför undret över alla 
under.

Det andra, tillfället, som min erinran 
stannar inför, var till det yttre så olikt 
som möjligt Englands ståtliga katedraler, 
men andligen var upplevelsen densamma. 
Det var i en liten skogsby i Älvdalen. En 
gammal from byskolmästare med ett 
sjukt ben låg på sitt yttersta och hade 
begärt nattvarden. För att inte stanken 
från det sjuka benet skulle förpesta luf
ten för dem, som bodde inne i stugan, 
låg han i en lagård, för övrigt en mycket 
snygg och väl hållen lagård. Där på 
väggen hade han sitt gamla kära psalmo- 
dikon, som han hade haft till hjälp så 
många gånger både i skolan och vid små 
bygudstjänster, som han brukat hålla. 
Också nu på sitt yttersta ville han ha ner 
sitt psalmodikon och spelade en psalm 
för mig. Men min egentliga upplevelse 
var vid själva nattvardsgången. Där om
givna av de råmande kreaturen firade vi 
nu tre själar Herrens heliga nattvard. 
Sällan har jag firat en högtidligare 
nattvardsgång än i detta fjås. Här blev 
det så levande för mig: Han steg ned 
och bodde ibland oss, han bodde i stall 
och lindades och lädes i en krubba. Han 
delade vår lott och våra bördor bar han. 
Himmelens Herre uppenbarade sig i 
ringhetens gestalt och vi, ja vi ” sågo 
hans härlighet.”

Femte klassen i Kyrkbyns folkskola har 
sorg.

I början av november månad —• en av 
de få höstdagar, då solen sken från en 
nästan blå himmel — avled nämligen en 
av klassens pojkar: Tore Johansson. Han 
vistades tillfälligt hos sin mormor i Tors- 
åker och sjuknade där i scharlakansfeber. 
Så tillstötte komplikationer åt njurarna, 
och livet stod ej att rädda.

Efter kremation i Sandviken skedde 
gravsättningen i Orsa söndagen den 12 
no v.

Det är förunderligt, hur stort tomrum 
det blir i en klass, när en liten kamrat går 
bort. När klassen samlades för två år 
sedan var de flesta så främmande för var
andra. Barnen kom från olika småskolor, 
och somliga kom flyttande långt bortifrån 
hit till Orsa. Tore var en av dessa sist
nämnda. Nu har klassen blivit samman
svetsad, så vi känner oss som en stor fa
milj. Det har uppstått en ”klasskänsla” 
av det goda slaget. Vi har lärt oss upp
skatta och sätta värde på varandra. Där
för känns det nu också för både lärare 
och kamrater som om en nära anhörig 
skulle ha gått bort. Vi visste knappast 
förut, att vi stod varandra så nära.

Tore var en enastående duktig sångare 
och mycket intresserad för detta ämne. 
Varje kommande sånglektion kommer 
därför att bli en särskild påminnelse om 
att han är borta.

Vi tacka honom för gott kamratskap.
Hj. H—n.

S k i d u t r u s t n i n g
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Med orsalottor
till Armasjärvi.

När de finska flyktingarna i slutet 
av september kom över till Sverige, 
kallades lottor från alla håll till 
flyktingarnas bistånd. Då reste ock 
så härifrån Orsa tre lottor, fruarna 
Nanna Ehrlin, Svea Borén-Möller 
och Agnes Humla. Och nu ber vi 
dem berätta för Skoltidningen om 
sin resa.

Vi var 12 dala-lottor, som reste i säll
skap till Över-Torneå, berättar lottorna. 
Den platsen påminner mycket om Skat- 
tungbyn, där den ligger uppklättrad på 
en skogklädd bergssluttning med vid ut
sikt och längst ner i dalbottnen älven, 
som där är gräns mellan Sverige och Fin
land. Från Över-Torneå hämtades vi så 
i lastbil till Armasjärvi, 17 km. längre 
västerut, där vi skulle få vårt arbete.

Armasjärvi-lägret var mycket välord
nat. Det var en militärförläggning som 
tillfälligt utrymts. Militärerna bodde 
dessa veckor i tält för att lämna de varma 
barackerna åt flyktingarna. Lägret var 
säkert ett par km. långt med fyra olika 
kök. Till varje kök hörde serveringsrum. 
stor matsal och förrådsrum. I terrängen 
kring varje kök låg utspridda ett antal 
baracker med ett antal liggplatser, tvätt
rum och mitt på golvet en stor fältspis. 
Varje kök var försett med Veå-panna, 
som är en välsignelse, då det gäller stor
kok. En hel kittel kokar med den upp på 
några få minuter.

Det hade tydligen bott dalkarlar där i 
lägret förut, ty över de flesta dörrar satt 
dalavapnet med sina korslagda pilar, och 
barackerna hade sockennamn här hem
ifrån. En hette Orsa. Det var en över

raskande hemtrevlig välkomsthälsning, 
när vi kom dit. Militärerna hade på 
många sätt givit utlopp för sina konstnär
liga anlag. Baracker och matsalar var 
grant dekorerade med målningar, och ute 
var planteringar, stenpartier och prydliga 
gångar anlagda, som gav det hela ett 
mycket vårdat utseende.

När lottorna kom dit, blev fru Ehrlin 
chef för hela Armasjärvi-lägret, och lot
torna delades upp i en gruppchef med 
4—5 lottor pr kök. Varje kök hade dess
utom 4 militärer som handräckning, och 
en kusk körde hela dagarna vatten till de 
olika köken.

Och lottorna berättar:
Vi kom dit på förmiddagen, och redan 

på middagen fick vi veta, att första flyk
tingkontingenten skulle komma på kväl
len. Det blev att skynda oss elda sov- 
barackerna varma, sätta på vällingskitt- 
larna och breda massvis med smörgåsar. 
Välling och smörgås och kaffe var flyk
tingarnas första mål i lägret. Men innan 
de fick komma upp till maten och de 
sköna bäddarna, måste de gå igenom en 
omständig procedur. Nere vid sjöstran
den var en hel tältstad uppbyggd med 
fållor och gångar från tält till tält. Det 
såg ut som en marknad med alla de upp
lysta tälten och den stora avlusningsbus- 
sen, som stod och tuffade. Här skedde 
polisundersökning, avlusning, läkarunder
sökning och rökning av kläderna. Allt 
detta tog ofta många timmar i anspråk, 
och i början hände det, att både barn och 
vuxna helt enkelt somnade på bänkarna i 
matsalen, alltför trötta och slut för att ens 
orka äta, när de äntligen fingo slå sig till

På väg till lägret.

ro. Därför måste vi sedan fara ned och 
möta flyktingarna med maten, innan rle 
gav sig in i tältstadens labyrint.

Det blev oftast sena natten, innan flyk
tingarna kom till ro i sina baracker, men 
väl där var de så glada åt värmen och 
trevnaden och överlyckliga då de hörde, 
att de fick ha det elektriska ljuset tänt 
hur mycket som helst. Att det alltid blev 
så sent berodde på att överskeppningen 
vid färjställena inte började, förrän hela 
byn var församlad där, vilket oftast inte 
var förrän frampå kvällen.

Det var alltid en sorglig syn att se de 
långa flyktingkaravanerna komma. Och 
det beklämmande intrycket ökades ytter
ligare, då det oftast var mörkt och reg
nigt, och de gråa varelserna spökligt be
lystes av någon liten stallslykta här och 
där i raden.

I lägret fick flyktingarna mat tre 
gånger om dagen, klockan 8, 12 och 6. Vi 
fick mycket mat till dem från finska sta
ten: smör, svart, stenhårt bröd, makaro
ner, salt fläsk och kaffesurr. Men det 
förslog inte långt.

Sedan de första dagarna mest använts 
till sömn och vila, blev nog tiden lång 
för många i lägret, i synnerhet för barnen. 
Så många gånger vi önskade att vi haft 
några leksaker åt de små! De sprang om
kring i skogen, plaskade i regnpölarna 
och roade sig så gott de kunde. Ibland 
kom de mest företagsamma in och bad 
om karamelli.

S t Å \ ~

och julklappsfrågan är åter aktuell. Trots de svå
righeter, som råda, ha vi ännu massor att välja på 
av lämpliga julgåvor i

(P cVVeees*.Srer . res ev* t l i r \ r t c v i  â -ev

samt en hel del andra trevliga saker.

Kom in och bese vår J U L U T S T Ä L L N I N G !

Hedins F ä rg h a n d e l ,  O rsa , te l.  155
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En av de första dagarna fick chefslottan 
en sändning nål, tråd, garn och knappar 
från Över-Torneå, vilket väckte stor för
tjusning. Överallt behövde något stop
pas och lagas, och det var skönt att få en 
sysselsättning. Många flyktingar var ock
så så villiga att hjälpa till med vad de 
kunde.

Det var en liten rar finska på 18 år, som 
hade 4 mindre bröder med sig. Far och 
store bror var i kriget, mor var död för 
längesedan och flickan hade ensam skött 
hemmet sen hon var 12 år. Nu tvättade 
och stoppade hon dagligen åt sina små 
bröder och kom ändå alltid och erbjöd sig 
att hjälpa till med disken el. dyl.

Många flyktingar hade ju ständig sys
selsättning med att pyssla om sina djur. 
Och djuren — det var en särskild historia 
och en mycket sorglig historia. Armas- 
järvilägret hade omkring 600 kor, något 
100-tal hästar, många får och grisar för
utom alla hundar, och alla djuren fick stå 
ute. Det var hemskt att se korna ute i 
regn och rusk bundna vid tallarna i sko
gen eller instängda i stora fållor, där de 
stod och råmade i ett, i ett och någon 
gång fick en liten halmtapp. En stor 
sugga med sina smågrisar gick lös och 
bökade i skogen.

Bland flyktingarna var det endast ett 
fåtal svensktalande, men det gick ändå 
bra att göra sig förstådd med gester och 
minspel. En gubbe kom in i köket med

en hink, satte upp ett finger och sa nöff- 
nöff. Så kom en annan, som pekade i sin 
bytta, satte upp två fingrar och sa nöff- 
nöff. — Han ville förstås ha mat till två 
grisar. Och en liten finngubbe lyckades 
på ett mycket drastiskt sätt med bara ges
ter och nöff-nöff berätta, att hans gris 
tagit sig ur lådan och sprungit bort.

Många finnar hade föredragit att slakta 
sina grisar och kalvar hemma och hade nu 
stora fat med kött med sig. Några hade 
också stora tinor med hjortron och annan 
mat med sig. Den som så ville och kunde 
fick själv laga sin mat på fältspisarna i 
barackerna, och det var många som ko
kade där.

Men trots all sysselsättning och alla 
omsorger här, gällde ändå den största om
sorgen och de flesta tankarna hemlandet. 
Alldeles intill lägret var ett högt berg, 
varifrån man hade en vidsträckt utsikt 
långt in i Finland. Där uppe stod finnarna 
ofta och suckade: Suomi! Suomi! medan 
de såg, hur gård efter gård tändes i deras 
eget land.

Det var en underlig känsla för oss, som 
hittills levat i fredliga förhållanden att så 
här ”från parkettplats” se på kriget. Vi 
såg långa tyska kolonner, som drog norr
ut, vi hörde och såg gevärselden i stri
derna, och kanonernas dån var som en 
ständigt mullrande åska.

En dag kom en finsk präst till lägret 
och höll gudstjänst på finska. Det var en 
mycket uppskattad kontakt med hemlan
det.

En dag kom några finngubbar och be
rättade, att de på lördagen gärna skulle 
avstå från både frukost och middag, om 
de bara fick ett badstubad. De fick både 
mat och bastu.

På tal om bastu berättade en lotta om 
en finsk fru, som hade en 3 månaders 
baby. Lottan erbjöd sig att ta hand om 
babyn, medan mamman badade bastu. 
Men en sådan hjälpsamhet kunde finskan 
inte förstå. Barnet skulle väl också bada! 
Och så fick den lilla 3 månaders babyn 
följa med både in i den heta bastun och 
ned i det kalla vattnet efteråt.

Även kreaturen voro med.

Finska barn måtte bestämt härdas ti
digt, för när en annan mamma skulle 
bada sin 2 månaders baby, slog hon upp 
vatten, som en svensk mamma skulle 
kallat skållhett. Då lottan försökte komma 
med invändningar, sa hon: Lottan begri
per inte. Så vecklade hon hela babyn i 
en handduk och la ned honom i det heta 
vattnet. Och barnet tycktes må bra. Så 
badar vi våra barn, sa mamman.

Chefslottan gick på dagarna omkring i 
alla barackerna, hörde sig för om flyk
tingarnas önskemål och behov, plåstrade 
om sår och skavanker och hjälpte, så 
långt hon nådde. Och finnarna var all
tid så tacksamma för minsta hjälp och 
uppmuntran. Deras glada Kitos! Kitos! 
hördes ständigt. Men när lottan tröstade 
en finsk fru, som hade 11 barn och nu 
väntade sitt tolfte, med att hon inte skulle 
ängslas, hon skulle säkert få komma på 
ett svenskt BB och bli väl omskött, slog 
finskan ifrån sig med båda händerna: 
Kom inte och tala med mig om någon 
barnmorska! Det har jag aldrig haft, och 
jag reder mig nog ensam den här gången 
också!

Varje flyktingkontingent stannade un
gefär en vecka, sedan skickades de vi
dare. Och det var mycket tragiskt. När 
de i all sin husvillhet blivit något litet 
hemmastadda där, måste de bryta upp 
igen mot nya, ovissa öden. Ty Armas- 
järvi-lägret var bara ett genomgångs- 
läger. Forts, å sid. 10.

vet1bilc^t be b vam
ger rätta vilan —  en sådan bör finnas i varje hem. 

Låt oss visa Eder våra nya modeller.

SOFFOR BARNSÄNGAR KOMPLETTERINGSMÖBLER

G U N N A R  OHLINS Tapetse  r a r v e r k s ta d
Lokal: Andra våningen i C. F. Carlssons Åkdonsfabrik. TEL. 53  8
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Ett sockenstämmobeslut
om klädedräkten i Orsa för omkring 150 år sedan.

Ett blad ur Orsa sockens historia 
av rektorn fil. dr Johannes Boethius.

När orsakullorna nu för tiden göra sig 
fina med sidenklänningar och silkestrum- 
por, ana de icke, att deras förfäder för 
omkring 150 år sedan på en sockenstämma 
lovade att för alla tider avsäga sig för 
egen del samt för sina hustrur, döttrar 
och tjänstefolk allt bruk av sidentyg. För 
att förstå, hur ett sådant beslut kunde 
komma till, är det nödvändigt att ha nå
gon kännedom om den tidens ekonomiska 
åskådning och om de överflödsförord- 
ningar och andra åtgärder, varmed man 
på 1700-talet sökte motarbeta den över
handtagande lyxen i fråga om klädedräk
ten.

Den ekonomiska åskådning, som under 
1700-talet var rådande, kallas merkantil- 
ismen, och enligt denna skulle varje land 
om möjligt göras självförsörjande, så att 
man ej behövde införa varor från utlan
det. Genom att köpa så litet som möjligt 
från utlandet och sälja så mycket som 
möjligt till detta skulle landet bliva rikt 
och blomstrande. Därför försökte man 
förbjuda lyxvaror av olika slag, som man 
införde från utlandet.

På 1738 års riksdag kom man i adels
ståndet under allmän hänförelse överens 
om att ”efter en tids förlopp ej bära annan 
klädedräkt än sådana varor, som inom ri
kets gränser beredda och tillverkade äro” . 
En deputation från borgarståndet kom 
kort därpå upp på riddarhuset, där adels
ståndet under riksdagarna var samlat, och 
meddelade att borgarståndet fattat samma 
beslut. Sedan fattade de två andra stån
den, präste- och bondeståndet, liknande 
beslut. Svensker man uti svensk dräkt 
var den tidens lösen. Den, som sålde ut
ländska tyger, straffades med stora böter, 
och samma straff fick den, som förfärdi
gade kläder av utländska tyger.

1766 års överflödsförordning förbjöd 
kaffe, silkesspetsar och i stor utsträck
ning användandet av sidentyg. Förbudet 
drabbade dock ej alla samhällsklasser 
lika. Så t. ex. förbjödos soldater, drängar 
och andra med dem jämnställda att an
vända manschetter och fickur.

Under senare delen av 1700-talet ut
färdade staten även andra sådana över- 
flödsförordningar. Lyxen skulle bekäm
pas och svenska folket återgå till förfä
dernas enkla seder.

1778 utfärdade Gustaf III en förordning 
om antagande av ”den svenska nationella 
klädedräkten” . Denna inspirerades av 
dräkten på Gustav II Adolfs tid, vilken 
Gustav III mycket beundrade. Även folk
dräkterna ha påverkat ”den svenska 
dräkten” . Denna blev ganska allmän i de 
högre stånden, men var aldrig avsedd för 
bönderna. Dessa skulle "bibehålla de 
dräkter, som de av ålder haft på lika sätt 
de dem nu bära, alldeles i samma prakt 
och enfaldighet” . Men i vissa delar av 
landet kom dock ”den svenska dräkten” 
att användas av allmogen. Gustav III 
ville genom den nya dräkten försöka 
hindra modernas ständiga växlingar och 
de utgifter, som dessa förde med sig för 
fattigt folk.

Att denna förordning ej hade den ver
kan Gustav III tänkt sig, framgår bl. a. av 
att en mycket sträng överflödsförordning 
av Gustav IV Adolfs förmyndare, hertig 
Karl, utfärdades 1794. Denna föregicks 
dock av en demokratisk utredning, i det 
att sockenstämmor påbjödos över hela 
landet; på dessa fick allmogen yttra sig 
om de åtgärder, varigenom man ville 
hindra det tilltagande överflödet i fråga 
om klädedräkten. En skrivelse från 
Kungl. Maj:t upplästes från predikstolar
na, och i denna ifrågasattes, ”om icke i 
samma avsikt antingen redan antagna 
dräkter måtte till fastställande anmälas, 
eller ock till nyas antagande förslag upp
givas” . Härmed åsyftades, att de gamla 
folkdräkterna skulle bibehållas. I flera 
landshövdingeberättelser från den tiden 
hade anmälts, att allmogen själv uttalat 
bekymmer över ”det hos dem ibland 
kvinnkönet tilltagande överflödiga nytt
jande av sidentyger” och önskat, att åt
gärder däremot skulle vidtagas.

När allmogen i Orsa 1793 skulle avge 
sitt yttrande i denna fråga, hölls den 25/8 
en sockenstämma, vars ändamål enligt 
kyrkoherden, som var stämmans själv
skrivne ordförande, var ”Kungl. Maj:ts

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

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBBVK
Mässbacken Telefon 21

BIRGER LUNDHOLM
Telefon 30

B outredn ingar, Arvsskiften, A uktione r, 
Inkasseringar, R ätlegångar, Lagfarts- 

och Inteckn ingsärenden.

allernådigaste vilja, att allmogen skulle 
avlägga allt bruk av sidentyg och till 
stadfästelse antaga en evärdelig dräkt” . 
Protokollets fortsättning lyder på följande 
sätt.

”Frågades, l :o ) om allmogen och alla 
de till samma stånd hörande ville för sig 
själva, sina hustrur, döttrar och tjänste
folk avlägga allt sidentygs bruk till evär- 
deliga tider. Härtill svarade allmogen 
enhälligt ja.

2:o) om allmogen för sig, sina hustrur, 
barn och tjänstefolk hos Kungl. Maj:t i 
djupaste underdånighet ville bönfalla, att 
den ibland dem nu brukliga klädedräk
ten, bestående i vitt och grått valdman, 
måtte utav Hans Maj :t till evärdelig dräkt 
stadfästes att av dem till obrottslig efter
levnad hållas, vilket ock med allmänt bi
fall besvarades” .

På 1830-talet tyckas kvinnorna i Orsa 
ha velat följa det gängse modet i fråga 
om skorna, som försågos med höga klac
kar. Saken ansågs tydligen så betänklig, 
att den togs upp på sockenstämman den 
16/8 1835, där kvinnorna icke tyckas ha 
haft någon talan. En av församlingens 
ledamöter begärde, att de av kvinnorna i 
församlingen brukade ”höga klackarna på 
deras skor såsom skadliga och alldeles 
onödiga skulle bortläggas och förbjudas” . 
Stämman beslöt också, att ”de höga klac
karna på kvinnornas skor borde inom 
tvenne år alldeles försvinna såsom skad
liga, onödiga och kostsamma, utom att de 
äro fula och vanställande. Den, som ef
ter denna tid beträdes med bruk av höga 
klackar på sina skor, bör därför böta för 
var gång överträdelse blir lagligen åtalad, 
24 skilling banco ( = 3 6  öre). Dock äger 
församlingen att härå söka stadfästelse 
hos Konungens Befallningshavande, om 
beslutet skall äga laga kraft och påföljd” .

Orsakarlarna voro tydligen ense i detta 
beslut, men vad deras ”kelingar” (hust- 
ror) och kullor sade till dem vid deras 
hemkomst, därom upplyser protokollet 
ingenting.

Det är en fläkt från en för länge sedan 
gången kärv tid, som slår oss till mötes i 
de båda soekenstämmoprotokollen, en tid, 
då sparsamhet icke blott var en nödvän
dig egenskap, utan vilken man icke hade 
kunnat uthärda de försakelser och hårda 
villkor, som livet bjöd på, utan en dygd, 
som i våra dagar icke står så högt i kurs 
vare sig i det offentliga eller det enskilda 
livet.

åt hela fam iljen  från

Nya prnhandeln
Telefon 252
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Den eviga irågan-
vad skall jag ge honom? 

får sitt svar hos

~ : i : ds

■̂ ■it damerna gärna vända sig till BERGLINDS, när de skola köpa julklappar 
åt herrarna, är ju ganska naturligt. Ty där finns ju allt vad en modern herre kan 
önska sig, och det i ett urval, som kan tillfredsställa de mest skilda smakriktningar.

En trevlig slips
är alltid roligt att få, men dä skall 
det vara en trevlig slips också, 
vald med smak och omsorg och 
med tillgång till ett så utsökt ur
val eleganta slipsar som det Berg
linds kan uppvisa nu till jul. Där 
finns k.-sidenslipsar från 2:25.

Ett par varma handskar
försedda med riktigt vantfoder 
finns till 11:40 pr par. Dessutom 
finns det kraftiga handlaskade 
handskar i kalvskinn, renhud och 
svinläder i olika kvalitéer och 
prislägen.

En flott scarf
i ylle eller siden är väl en av de 
allra trevligaste presenter man 
kan tänka sig. Berglinds har myc
ket att välja på i både ylle och 
k. siden.

En vacker skjorta
värdesättes kanske mer än nå
got annat, i dessa tider. Hos 
Berglinds kan Ni få en trevlig 
skjorta i ren bomull för 10:- kr.
Även pyjamas finns i god sor
tering i både flanell och poplin.

Ett garnityr underkläder
är kanske mera välkommet än 
något annat just nu. Vi ha go
da kvalitéer i både lamans och 
macco i olika prislägen.

Ett par strumpor
i helylle till 5:25 pr par är ock
så en utmärkt julklapp.

Moderna sportgrejor
skidbyxor, skidjackor, pull-overs, 
slipovers, skidmössor, skidhand- 
skar, sockor och sportscarves äro 
ypperliga saker att ge bort. Alla 
dessa finns i flera modeller, kva
litéer och prislägen.
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En blick på folkbiblioteken i allmänhet 
och på Orsa-biblioteken i synnerhet.

Av centralbibliotekarie Tora Hammarskiöld-Olsoni.

Var och en som under de sista årtion
dena något har följt med det svenska 
folkbiblioteksväsendets frammarsch måste 
ha frapperats av dess enastående utveck
ling. En äldre tids bibliotek voro väsent
ligast utlåningsbibliotek, som tillhanda- 
höllo den rena förströelseläsningen och av 
facklitteraturen blott populärvetenskap
liga arbeten i ordets mest inskränkta be
märkelse, framför allt sådana populärve
tenskapliga småskriftsserier som Läsning 
för folket samt studentföreningarna 
Heimdals och Verdandis småskrifter.

Det kännetecknande för våra dagars 
folkbibliotek återigen är deras d u b b l a  
uppgift — att ge bildning och kunskaper 
å den ena sidan, å den andra förströelse 
och sund rekreation. I samma mån som 
biblioteken utvecklats till att tillgodose

allvarliga studieintressen, ha de förlorat 
den färg de ofta tidigare haft av sociala 
välfärdsinrättningar till tjänst för vissa 
samhällsklasser och ha alltmera utveck
lats till allmänna kulturinstitutioner, som 
vända sig till alla samhällsklasser, folk
lager och åldrar.

Orsakerna till denna utveckling ha va
rit många, bl. a. demokratiseringen av 
våra dagars samhällsliv, som medfört ett 
ökat folkbildningsintresse. Härmed sam
manhänger det också, att stat och kom
mun under de senare decennierna i långt 
högre grad än tidigare ingripit stödjande 
på biblioteksområdet. Alltmera har det 
blivit klart, att det är en allmän, samhäl
lelig uppgift att skapa bibliotek och där
med möjligheter för d e n  v u x n e s  
f o r t s a t t a  s j ä l v b i l d n i n g

e f t e r  a v s l u t a d  s k o l g å n g .  
Den snabba utvecklingen på den andliga 
odlingens område, individens allt starkare 
medansvar för samhällsutvecklingen, den 
skärpta konkurrensen om utkomst i livet, 
allt samverkar därhän, att den enskildes 
studier nu mindre än någonsin kunna be
traktas som avslutade med den unges ut
träde i livet. I den starka konkurrensen 
om själarna är det också nödvändigt, 
att tillgång finns till ett sunt nöjesliv. I 
båda dessa avseenden är b o k e n  och 
b i b l i o t e k e t  ett av de mest effektiva 
medlen. Boken har samma betydelse, när 
det gäller att skapa möjligheter för själv
studier som för sund rekreation och per
sonlig utveckling. Och likaväl som till
gången till väl rustade s k o 1 bibliotek är 
ett nödvändigt komplement till undervis
ningen, äro välskötta och allsidigt för
sedda f o l k  bibliotek den grundval, på 
vilken den vuxnes självbildningsarbete 
måste bygga.

För att kunna fylla denna uppgift krä- 
ves bokbestånd av hög standard — också 
försedda med ett fylligt urval av rena 
uppslagsböcker — vidare fordras goda lo
kaler och väl skolad personal. — Allt 
detta kostar pengar, säger någon. — Ja 
naturligtvis, intet positivt vinnes utan ett 
visst offer, men vi veta också, att det 
ställer sig dyrare med ett försummat och

I  Söderbärke, en socken inte hälften så stor som Orsa, har man ordnat med 
trevliga bibliotekslokaler för de kommunala biblioteken. Här synes läsrum
met med uppslagsböcker och tidning shylla. Foto: G. Persson.

och stig in! Vi ha öppnat vår

f t f lUTSTAUKlMG
och inbjuda Eder till ett besök. Bland ett jätteurval gedigna och praktiska saker skall 
Ni säkert finna 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 Ean de Cologne, Puder och Tvålar samt 
allt för munnens, tändernas, hudens, hårets och naglarnas vård.

Hjärtligt välkommen!

ORSA FÄRGHANDEL -  TEL.  3 4 0
-  Y. Ferneman -
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inknappat biblioteksväsen, ty den ekono
miska besparingen går ut över rent 
mänskliga värden, om den innebär, att 
ungdomen varken får tillfälle till den 
fortbildning eller den förströelse, som 
böckerna skänker.

På många håll i vårt län äro kommu
nernas biblioteksfrågor aktuella, och en 
hel del har också uträttats under årens 
lopp. Just nu är biblioteksfrågan i Mora 
och Morastrands kommuner i stöpsleven. 
Där är det fråga om en sammanslagning 
av de båda kommunernas biblioteksre- 
surser. Därigenom skulle vinnas, att ett 
stort och relativt välförsett bibliotek 
skulle kunna förläggas till köpingen och 
ett erforderligt antal små filialbibliotek 
till socknens olika byar. Hela detta bib
liotekssystem skulle i så fall skötas av en 
heltidsanställd bibliotekarie, vars hela ar
betstid skulle ägnas dels åt det s. k. hu
vudbiblioteket, dels åt de små by- eller 
filialbiblioteken.

Detta blir dyrt, säger någon. — Givet
vis, men låt oss komma ihåg, att kommu
nen inte är ensam om att bära kostna
derna. Så fort ett effektivt och kvalifice
rat biblioteksarbete presteras, ikläder sig 
staten 50 °/o av kostnaderna. Uppgår bib
liotekets budget t. ex. till 6,000: — eller 
8,000: — kr., betalar staten 3,000: —, resp. 
4,000: —, medan kommunen får svara för 
återstoden. Ja, på så vis har en kommun 
möjlighet att få ända upp till 10,000: — kr. 
i statsanslag till sitt biblioteksväsen.

Först under de sista åren har det blivit 
åtsminstone relativt vanligt, att rena 
landskommuner gått in för en så rationell 
lösning av sin biblioteksfråga, att de vågat 
sig på att anställa — och avlöna — en yr- 
kesbibliotekarie. Det säger sig då självt, 
att det måste vara kommuner av en nå
gorlunda storleksgrad, som kunna ha 
ekonomisk bärkraft därtill, och det är då 
som sig bör, att de initiativ, som ha tagits 
i den riktningen, utgått från norra Sve
rige, där ju kommunerna äro större än 
söderut inte blott till omfånget utan även 
med avseende på befolkningssiffran.

Det ha: beräknats och ansetts, att
knappast någon kommun med mindre än 
5,000 invånare skulle ha möjlighet att 
ordna sitt biblioteksväsen efter så ratio
nella principer, som ovan skisserats. Men 
Dalarna är ju som bekant inte bara de

stora utan också de relativt förmögna 
socknarnas landskap — åtminstone 20 av 
Dalarnas något mer än 50 kommuner ha 
en befolkningssiffra som ligger över 
5,000. Och då borde det inte vara ute
slutet att tänka sig en sådan lösning i åt
minstone dessa 20 kommuner. Man kan 
utgå ifrån, att både intresse och behov 
föreligger, och då bör det ej vara omöjligt 
att åtminstone i ekonomiskt välsituerade 
socknar uppbringa nödiga medel.

Hur mycket kan anses skäligt, att en 
kommun betalar till sitt folkbibliotek? 
Ja, något maximum torde knappast be
höva fixeras, men 1: — kr. per innevå
nare borde vara ett ofrånkomligt mini
mum. Ja, vad säga nu orsaborna om 
detta? Där betalas ju i skrivande stund 
sexhundrasjuttiofem (675: — ) kronor till 
folkbiblioteket, vilket uträknat per invå
nare blir hela 8, säger och skriver å t t a  
ö r e !  Därtill gives något till de få studie
cirkelbiblioteken, som finnas i socknen, 
men de bidragen lära inte öka den all
männa tilldelningen, räknad per invånare, 
med många ören.

Hurudan blir bibliotekets standard un
der sådana förhållanden? Hurudant blir 
bokbeståndet, lokalerna och frekvensen? 
Ja, undertecknad har ju vid olika inspek- 
tionstillfällen kunnat göra sig underrättad 
om hur Orsa sockenbibliotek arbetar. Och 
jag har då kunnat konstatera, att såväl 
biblioteksstyrelsen som de olika avdel- 
ningsföreståndarna göra sitt yttersta för 
att utnyttja de knappa resurserna. Men 
överallt möttes jag av klagomålet ”vi ha 
för litet böcker, med nuvarande bokpriser 
kan man köpa så oändligt litet för våra 
alltför blygsamma anslag. Vi få just inga 
nyheter — också här på landet frågas 
mycket efter dem — och vi kunna inte 
komplettera facklitteraturen så, som vi 
borde.”

Ja, en fackman förvånas inte över dessa 
omdömen, ty enligt de standardberäk
ningar, som finnas, är siffran 1 y2 band

I  de två bortre skåpen, placerade f  folk
skolans korridor, finns Orsa kommuns 
bibliotek, som skall betjäna Orsa muni- 
cipalsamhälle och byarna runt om.

per innevånare minimum. Det skulle för 
Orsa sockenbiblioteks vidkommande be
tyda c:a 12,000 band, medan biblioteket i 
realiteten disponerar blott över något mer 
än 4,000 band, varav en stor del är myc
ket föråldrad.

Och lokalerna? Ja, på de flesta, eller 
på 4, håll äro böckerna inhysta i skollo
kaler, d. v. s. i skolsalar eller -korridorer. 
På dessa ställen finns alltså praktiskt ta
get ingen möjlighet för den besökande att 
slå sig ner för att på ort och ställe något 
umgås med böckerna. Några uppslags
böcker i egentlig mening finnas inte hel
ler. Blott på ett ställe — i Hansjö — för
fogar biblioteket över en egen liten lokal, 
där också bord och stolar finnas för de 
besökande, men där lär visst temperatu
ren vara ett ännu olöst problem vinter
tid.

Men eftersom ärlighet varar längst, vill 
jag dock tillstå, att det blott är ett myc
ket litet fåtal av Dalarnas kommuner, som 
verkligen betalar 1: — kr. per invånare 
eller därutöver till sitt folkbibliotek. Men 
trots detta måste det kommunala anslaget 
till Orsa sockenbibliotek betecknas som 
osedvanligt lågt. Det torde också framgå 
av nedanstående tablå, där Orsa samman
ställts med ett 10-tal andra Dala-kommu
ner av olika storlek:

Folk- Anslag Ore pr
m ä n g d _______ inv.

Söderbärke 3,757 2,000 — 53 öre
Järna .......... 7,289 3,030 — 42 >>
Säfsnäs . . . . 2,531 1,010 — 40
Norrbärke . 5,273 1,650 — 31 >>
Husby ........ 6,288 1,500 — 24 »>
Svärdsjö . .. 5,040 1,096 — 22 „
Leksand . . . 9,233 1,900 — 21 >5
Malung . . . . 8,128 1,500 — 18 >>
Mora ......... 9,743 1,000 — 13 >?
Orsa ........... 8,172 675 — 8 99

Som synes är Orsa den enda av dessa 
kommuner, vars anslag inskränker sig till 
ett 3-siffrigt tal. Det är sålunda att hop
pas på att styrelsen för Orsa sockenbib
liotek inom en snar framtid skall vinna 
gehör hos såväl myndigheter som menig
heter, då det gäller ökade ekonomiska an
slag. Det måste nämligen stå klart för 
alla, att ett fullgott biblioteksarbete ej kan 
presteras utan ett fullgott bokbestånd, och 
att åstadkomma ett dylikt med ett lokalt 
underlag av 675: — kr. till en socken på 
över 8,000 invånare är fullkomligt omöj
ligt — även om man kunde trolla — i 
synnerhet med nuvarande bok- och in- 
bindningspriser. All sparsamhet, som går 
ut över något så positivt och uppbyggan
de som ett rikt förgrenat folkbibliotek i 
en folkrik socken, är mycket oekonomisk!

Även är det att hoppas, att de kommu
nala myndigheterna snart nog ta upp 
folkbibliotekets lokalfråga till behandling, 
i första hand för Kyrkbyns vidkommande, 
och därvid helst lösa den i sammanhang 
med lokalfrågan för IOGT:s och ABF:s 
bibliotek, som också den är brännande 
aktuell, eftersom dessa båda bibliotek to
talt växt ur sina nuvarande lokaler.

Först sedan dessa båda faktorer blivit 
tillgodosedda blir det möjligt för bibliote
ken i Orsa att utföra sitt folkbildande och 
därmed samhällsgagnande arbete på ett 
sätt, som anstår en gammal kulturbygd.

f in n a s  i Musik- &
* v * v v w *</ r1 Missionsbokhandeln
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Skogvaktare Per Eriksson berättar:

Milt besök hos en stockholmsfrisör.
Och det vart morgon den första dagen, 

d. v. s. skogsveckans första dag. ”En lat 
dräng och en varm säng ha svårt att skil
jas” . Det är sant. Kl. var 8 fm. utan att 
jag kommit ur bädden. Men så var jag 
ombud för dalkarlarna i ett viktigt för
bund, och inga timmerkörare väsnades i 
förstugan. Jag kunde ostraffat slöa ett 
tag. Det var längesedan ödet ställt denna 
rättighet till mitt förfogande. Njutningen 
var i alla fall inte odelad. Vanan släppte 
inte makten. En skarp vardag förelåg, 
och då skall en skogskarl vara uppe i otta, 
se ut hur det vill.

Jag vände huvudet åt solsidan. Vid 
vridningen fräste skäggstubben mot laka
net. Bqhovet av en barberares tjänster 
behövde inte diskuteras. Opp med dej, 
gosse!

Kläderna voro snart på, och jag tog ho
tellets trappor i det sportmannamässiga 
tempo som en gång för alla är fastslaget 
som min särskilda arvedel. Hissen för
aktar jag.

Ivrig som jag var, såg jag icke frisör
skylten mitt emot hotellets port, utan 
hamnade på ett kontinentalt hotells kon
tinentala raksalong.

”Rakas?” En bugning åtföljde inviten.
”Ja! Klippas mä’ förresten.”
Visserligen hade timmerapterare Sun- 

din för 25 öre klippt bort det värsta av 
kalufsen innan jag for hemifrån, men jag 
kände mig icke riktigt i nivå med huvud- 
stadsförhållandena. Tillika hade ordfö
randen ett år förut gjort en del antyd
ningar om det önskvärda i att var och en 
på ett värdigt och f i n t  sätt företrädde 
kåren.

Rakningen gick fort och skinnet förblev 
oskadat, så jag behövde inte bestå den 
hakspets, som en utanför dörren väntande 
svinfet bulldogg tydligen bespetsat sig 
på.

En god början alltså. Humöret steg ett 
par pinnhål.

Klippningen varade heller inte länge. 
Sundin hade härvid utfört ett maktpålig- 
gande pioniärarbete.

” Herm har lite anlag för mjäll.”
”Jaså.”
”En schamponering skulle vara utomor

dentligt välgörande” , utlät sig den vit- 
rocksbehängde människovännen, med en 
ansättning av röstorganen, som mjukade 
upp mig helt och hållet.

”Kör till!” blev svaret från min sida.
”Tackar-r-r!” åtföljt av en oherrans 

grann bugning.
Pulver å la Solidar eller Vita Tvätt

björn i askar med ögontjusande etikette- 
ring jämte grönsåpa i förgyllda burkar 
radades fram, och på några minuter brag- 
tes svålen i ett tillstånd av fullkomlighet 
som endast överträffades av den klara in
telligens den dolde.

Den framstående kosmetiske tjänste
mannen konstaterade faktum, delgav mig 
sin tillfredsställelse med resultatet och 
tilläde:

”Nu är det nog bra, men när man har 
ett så nobelt hår som herrn, borde hårets 
fästepunkter genom för detta fall indivi
duellt avpassad huvudmassage enligt ny 
vetenskapligt prövad metod stimuleras till 
den växelverkan som utgör verklig ga
ranti för hårets säkra fäste i sitt under
lag.

Dä va mej en baddare te å ha utförs- 
gåva, tänkte ja för mej själv. Mitt an
nars, som nyss antytts, beprisade förstånd 
fattade inte så helt den där växelverkan, 
men då håret redan börjat gråna, syntes 
det mig vara förståndigt att trygga peru
kens varaktighet alldenstund ” flintis” - 
tillståndet är högst betänkligt för en 
skogskarl. Tillika är det inte bergsäkert 
att jag blir ombud nästa år, och då kan

det vara bra att väl ha använt denna resa 
i alla delar.

Följaktligen biföll jag förslaget om 
sammanklämning av hårbottnen.

Min förståelse verkade upplivande på 
den tjänande brodern, och han ådagalade 
vis-å-vis mig ett så fulländat sätt att jag 
nästan kände mig skamsen. Mina erfa
renheter hittills äro hämtade från tim
merskogarna, och några jämförelser med 
avseende å umgängesformerna där och 
här kunde helt enkelt inte anställas.

Emellertid placerades kontaktklykan 
till en elektrisk sladdledning i en kraft
station i väggen. En snurrande apparat, 
snarlik mormors gamla kaffekvarn, höjdes 
över mitt huvud, sänktes, och min egen 
kontakt med yttervärlden försvann tills 
denna del av programmet var till ända.

En aning av undran inför lämpligheten 
av att på detta sätt fästa håret på en 
gammal dalkarl uppstod. Asch! Metoden 
var ju tydligt betecknad som vetenskap
lig. Att med fåvitska invändningar av
slöja mina bristfälliga insikter var inga
lunda lämpligt. Min personliga ”provini- 
ens” omnämnde jag redan under rak
ningen, så hela landskapets anseende 
kunde få en knäck om jag ej balanserade 
mina bildningsresurser inför denna in
siktsfulle representant för praktisk hår- 
eologi.

”Detta är en härlig behandling, eller 
hur?” kom det klingande från professorn 
i nämnda vetenskapsgren.

Det sved i svålen, men jag gav glad min 
anslutning.

”Herrn borde även försöka vår ansikts- 
behandling, som är av enastående verkan 
och föryngrar på ett alldeles bedårande 
sätt. Vi tillämpa i detta hänseende en 
osviklig och av alla högt uppskattad egyp
tisk specialitet, vilken redan 8,000 år före 
Jerusalems förstöring användes av en Fa
rao, och det är för denna uppfinning, som 
högstdensamme ännu i dag så livligt 
åkallas.”

Vår ordförande borde få se, att hans 
sådd angående f i n t  uppträdande inte 
överallt ramlat på hälleberget. En snabb 
blick över lokalen övertygade mig om att

©  P  g  M
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Nu gäller det att få tag på trevliga j u l k l a p p a r ,  som ej äro för 
dyra, men som bli verkligt välkomna. — Dem finner Ni hos oss. 
Vi kan nu framvisa en större och bättre sortering än någonsin, 
för såväl stora som små, samt ha vi allt i Gran- och julprydnader.

En stor sortering i Glas, Kaffekoppar, Kaffe- o. Matserviser finnes.

Vi slå alltid till Eder Ijänst för att visa och hjälpa Eder c m x & k L ® ö & m
ORSA TEL. 2 9 8
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försök till ändringar i Vår Herres dispo
sitioner vis-å-vis synamentet pågick i 
flera fall. Detta var en inrättning, som 
större delen av svenska folket behövde 
anlita. Men människorna ha i vanliga fall 
svårt att se sitt eget bästa. Å så gott kan 
dä vara.

”Kläm sta’ bara” , blev min högt utta
lade tanke om saken. ”Stockholmarna 
behöva se hur en rikti ombudsman ska se 
ut” , lade jag till extra, liksom till upp
muntran för omtanken om min person.

Jesses, med vilken glöd mannen gick 
upp i sitt åtagande. Det var en hyvens 
karl, det är inte två frågor om den saken. 
Nävarna gick som lärkvingar. Besinna 
vad det skulle bli, om man kunde få en 
sådan energi i skaftet på en barkspade. 
Jag satt blickstill, slöt ögonen, men svet
tades vid blotta förnimmelsen av all den
na rörelse. Nå, ja! Mjuka linnedukar, 
blötta i det egyptiska österlandets Aloe 
och Myrha, pålades, ströks och lindades 
omkring mitt anletes distingerade detal
jer; Sköna, doftande vaddar stoppades 
och kilades in över allt. I ögon, öron och 
alla sinnen satt en vaddsudd. Å, herre 
min je, så gott jag lukta! Så kördes slad
den i väggen på nytt, och jag blev bom
barderad med häpnadsväckande mängder 
elektrisk energi av hart när otrolig våg- 
höjd. Det här är inte radio inte. En om
gång till fick jag. Se’n kände jag mig 
som en tjäder på spelkvisten.

Undra inte på om jag var nyfiken på 
resultatet.

En välfödd herre, som i stolen bredvid 
genomgått programmet, gjorde upp. Sum
man hörde jag inte, men ett långvarigt 
prassel med sedlar ur en bukig guldkan
tad plånbok väckte mitt hittills slumrande 
ekonomiska sinne. Katten, gosse, du får 
nog ut med tjugofem öre en fem, sex 
gånger, eller si så där, tänkte jag för mig 
själv. Det är dyrt, men en ska väl någon 
gång se ut som folk.

En på tecknaremanér med sublim ele
gans given efterjustering, varvid penslar 
och pulver jämte salvor i burk- och 
stångform kom till användning, gjorde i 
alla fall susen eller så gott som under
verk.

”Nu är herrn mycket till sin fördel” , 
var den altruistiske ämbetsmannens om
döme efter slutbesiktningen.

Jag slängde' ett ”kox” i det från golv 
till tak sig utbredande ”begelbrädet” jag 
satt framför. Det stämde som han sagt.

Ögonens bryn voro som mörksens gär
ningar, mina nu elegant formade musta
scher likaså, och ej ett grått hår var att 
skåda på mitt huvud. Den vidare gransk
ningen i spegeln gav vid handen, att min 
välgörare var långt kommen konstnär 
med kolteckning som specialitet. Fin var 
jag i alla fall, det kan inte bestridas. Att 
mitt utseende även gjorde intryck på 
kamraterna vid dagens sammanträde 
skönjde jag nogsamt. Ordföranden var 
ovanligt mjuk i tonen och smygtitta ovan
ligt mycket åt mitt håll. Pur avundsjuka 
naturligtvis.

Nu har jag visst kommit i förväg' med 
frågorna, och återgår därför till händelse
förloppet.

”Tar nu herrn två flaskor av vårt i emi-

ORSA S K O L T I D N I N G _________________ _

Med orsaloftor . . Forts. fr. sid 4.

En kväll kl. 10 fick en grupp tillfälligt 
evakuerade tornedalsbor, som skulle hem 
så fort tyskarna dragit förbi, order att de 
skulle vara resklara tidigt nästa morgon. 
Frukosten skulle ätas kl. %5. När jag 
kl. y23 gick ner till köket, berättar en 
lotta, såg jag en grå figur skymta i dugg
regnet neråt vägen. Jag lyste dit med 
min ficklampa och såg, att det var en liten 
gumma, som nu kilade iväg med sitt kny
te i handen angelägen att få komma hem 
så fort som möjligt. Stackars gumma! 
Hon visste inte, hur många formaliteter 
som väntade henne, innan hon fick lämna 
detta land. Efter den tidiga frukosten 
körde en lång kolonn täckta lastbilar och 
bussar fram, och så fick vi bära ned barn 
och bylten, tills armarna domnade.

Efter några lugna timmar kom så fram
åt kvällen en ny rad av människor, djur 
och skjutsar. De finska skjutsarna var 
oftast mycket pittoreska. Hästarna hade 
höga selbågar, och seltyget var tätt besla
get med små silverplåtar. Plåtarnas antal 
varierade mycket. Var det kanske ett 
tecken på gårdens ekonomiska standard? 
Mångas seldon hade emellertid inga sil
verplåtar alls, och remtyget var lappat 
och skarvat med snören och ståltråd på 
många ställen. Somliga lass var omsorgs
fullt packade och täckta med presen
ningar eller i många fall med fina vita 
renfällar, medan andra lass verkade ihop- 
slängda i all hast, men alltid tronade 
överst på lasset den mest skrymmande 
saken, oftast en spinnrock, en cykel, en 
symaskin eller t. o. m. en gungstol.

När jag till slut frågar lottorna, vad de 
bäst minns, då de så här efteråt tänker 
tillbaka på veckorna däruppe i norr, svarar 
fru Humla utan någon tvekan: Allting. Al
drig nånsin glömmer jag ett enda dugg av 
den resan!

Alla framhåller de hur beklämmande det 
var, att se alla dessa stackars människor 
och djur hjälplöst utkastade vind för våg i 
främmande land.
nent mening perfekta hårvatten, att an
vändas två gånger i veckan, samt en burk 
liljesalva för ingnidning varje kväll, så 
kan herrn vara lugn för sitt utseende” , 
kom det trovärdigt och lockande från den 
välkammade officianten.

”Tack” , sa jag, ”kanske jag kan få veta 
vad det jag fått kostar.”

Ett drag av missräkning' for plötsligt 
över mannens ansikte.

”Ingenting att tala om, herrn.”
Han högg ett block på spegelhyllan, och 

gjorde med klämmiga siffror ett överslag.
”Dä blir 11,15, med hårvattnet och lilje- 

salvan gör det 15,50.”
Behandlingens största förtjänst var be

stämt att den i detta ögonblick dolde vad 
som annars varit uppenbart. Min andliga 
balans var nära att förvandlas i en ofrid 
vållande kullerbytta.

”Tack! Då får jag allt avstå från horn
salvan och svavelvattne” , sa ja, å det var 
på vippen, att jag sagt något värre. Det 
var nog bäst jag gick hem till hotellet.

Tänk! 11,15. Sundin! Du är en krona 
bland hårklippare, jag svär dig evig tro
het!

Och fru Ehrlin säger: Jag tror, att jag 
bäst minns den goda kamratandan, som 
rådde där uppe. Det var nog till stor del 
tack vare det glada kamratskapet, som man 
orkade med det ofta ganska påfrestande 
arbetet. Och jag tänkte så många gånger: 
Vad det klagas på svensk ungdom i tid 
och otid! Men den prima ungdom, jag kom 
i kontakt med däruppe, var — både lottor 
och militärer — en prydnad för Sverige.

Då det blir tal om militären, har lottorna 
inte ord nog att berömma pojkarnas utom
ordentliga hjälpsamhet, deras glada och 
korrekta uppträdande och deras fina och 
hänsynsfulla vänlighet mot flyktingarna. 
Och de berättar, hur militärerna i timtal 
kunde ta sig an gråtande småbarn eller 
gladeligen ge sin sista tobakssmula åt nå
gon röksugen liten finngumma o. s. v.

Till slut har fru Möller ett glatt med
delande åt alla Orsa-bor. Den stora kläd
insamlingen för flyktingarna gav här i Orsa 
ett storartat resultat. Och allt detta — 
13000 kg kläder varav 20 säckar skor — 
sändes direkt till fru Möller i Armasjärvi, 
och hon reste omkring till tre olika läger 
och delade ut det. Det var alltihop prima 
saker, bra skor och härliga, varma kläder. 
Och varenda klut kom till nytta. I lägret i 
Samakovaara var det 300 vuxna och 700 
barn, och de militärer, som skötte om ut
delningen där, var så strålande glada som 
om de själva fått en stor present, då de 
såg alla de härliga saker de fick att dela 
ut. Isynnerhet småbarnskläder var där sär
skilt välbehövliga. D. H.

Aksel E. Roseen
Inneh. ov Sv. Hentverksorg. mästarbrev

Utför alla slag av måleriarbeten till 
humana priser.

Skyltmålning, även glasskyltar.

Sprutmålning

e t  :

BINDOL, den licensfria 100 %  tvätt
bara emulsionsfärgen, ger vackra 
hållbara och hygieniska väggar.

I n f o r d r a  o f f e r t !

Telefon Verkstaden i Godtemplarhuset 265 
Bostaden 253

1 0

Finsk flykting kärra.
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I väntan på julen.
1.

Nu kommer julen snart hit igen, 
som vi så länge ha väntat på.
Då kommer tomten som är vår vän, 
av honom klappar vi säkert få.
Över jorden det gnistrar och iblänker 
och snön i vita flingor sig sänker.

2.
Mor i köket hon gnor och står i, 
hon ska städa och baka.
Hon är flitig som litet bi,
och jag får pepparkaksgubbar smaka.
På kvällen vi klappar lacka får, 
ty julen för dörren står.

Lars Borbos. Klass 5.

Tomten i stubben.
Det var en liten tomte som bodde i en 

rutten stuibbe. Han hette Nisse. Han hade 
en liten kisse, som hette Måns. Det knac
kade på dörren. In kom en liten pojke. 
Goddag, sa tomten. Stig in, lilla gosse! 
Fryser du? — Ja, jag är ute och vallar 
får. — Du kan få bo hos mig. — Var skall 
jag ha mina får då ? — Jo, vi kan väl göra 
en ladugård åt dem. Har du några getter 
då? — Ja, jag har fem getter. — I kväll 
ska vi mjölka dem, så att vi får någon 
mjölk. — Gossen stannade länge hos tom
ten. Där hade han så bra.

Gunnar Helgeson. Klass 2.

En god middag.
Pappa har skjutit en hare. Den var vit. 

Mamma stekte den. Jag åt så jag fick ont 
i magen. Potatis och sylt fick jag med. 
Så fick jag päron och vispgrädde.

Gunnel Johansson. Klass 1.

TECKNING: Tomtarnas julafton av 
Per-Erik Bruksner, klass 5

Julen.

Snart är julen här, här, här, 
den har jag så kär, kär, kär.

Vi en julgran tar, tar, tar.
Och vi roligt har, har, har.

Och en tomte kommer då, då, då, 
barnen bli så glada så, så, så.

När vi klappar fått, fått, fått, 
och då tomten gått, gått, gått.

kokar mamma gröt, gröt, gröt, 
som är riktigt söt, söt, söt.

Anders Jonsson. Klass 5.

Mäss i fick fi tömtån bört ö delajt 
jolklappa.

I låg watjin, öller add sömnad. Do fick 
i sjå je luva sö sindest börto govi. Ä w’a 
jen tömtä. Ån fråged mi, um i wild fi ån 
bört ö delajt jolklappa. Ed wild i förstås. 
I kringed mi seto mi klädi. Se teft tömtn 
upp jett fönster ö wi uppödum ajt. Ajtä 
add tömtn jen tjälka, söm jen buck dro. 
Tömtn sad, att i skuld uppo attamin. I 
gard söm tömtn sad, ö se bar ä åv ajti 
wilda skojen. Mäss wi addum ätji gåjnum 
ånn, kåm wi börti je stuga. Tömtn ståned 
mitt fär stugo. Ö se to ån nögo paket ö 
djick in. Mäss ä add we jett tag, kåm ån 
ajt, ö se bare åv em ever jessn.

Dö wi våmm mitt ajti wilda skojen, ärdi 
ur ä bröked. Do sad tömtn att ä wa jen 
jättä, sä köm. Tömtn tjerdo buttjan öllt 
ån kundä, men jättn ind ättär wöss. Do to 
tömtn ö trulled, sö jättn wart jen sten. Se 
figd wi ätter jättams spör, ö do kåm wi 
börti jett sturt bjar. Tömtn to ö knåcked
0 därär, ö do ippnes ä åv si självt.

Mäss wi konnum in, war ä wel fullt mi 
guld uppi je tjista. Wi tom tjisto mi öllt 
guld nidi, ö se stjussed tömtn em mi. Dö 
wi komum fråmma stugun,' dar i boddä, 
stånned tömtn ö sad, att i fick tjisto, full 
mi guld, för ån add sö mitji guld ema förut. 
Se djick i fråma därär å knåcked o. Do kåm 
munna ajt ö left upp för mi. Do såg o, 
att i add je tjista forewi mi ö fråged, wört
1 add were, ö wen i add nidi tjistn. I sad, 
att falla skuld jåp mi bjar in tjisto, sö skuld 
i berätta se. Dö falla add jåft mi bjar in 
tjisto, berättäd i, wen i add we mi um.

Erik Jonsson. Klass 6.

Sportig Herre önskar sig . . .
Någon detalj i utrustningen: — En skidmössa, en färgglad halsduk en 
trevlig skidjacka eller ett par skidbyxor . . . Detta och mycket därut
över hittar Ni hos oss i stort urval.

Vägens Q u l - l g n d
Handväskor, Handskar, Bäddjackor, 
V an tar, S trum por, Scarves, Dam skid- 
d räkte r, B arnovera ll även tvåde lad. 
PRESENTKORT

Gör julinköpen hos oss och Ni får bästa valuta för pengar och poäng.

Ett e le g a n t och vä ls ittande  G a rn ity r 
e lle r N a ttlinn e  i silke - p o ä n g fr itt, en 
m ycket om tyckt dam ju lk lapp.

Ol t S i S a n , o  V iS C lw i f n a

Garn, Manufaktur, Herrkonfektion, Sybehör TEL. 125
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J u I k I a p
Itu väljer vi julklappar ål hela famil
jen, men i år gäller del mer än nå- 
gvnsin välja prakliska v. nglliga saker. 
Här ger Hanssons några bra förslag.

Till damerna kan man ge ett vac
kert klänningstyg, underkläder, 
strumpor och handskar. Ett sti
ligt klännings siden kan Ni köpa 
hos Hanssons till 8:50, 10:50, 
12:80. Ett klänningstyg i hel
ylle i en bra kvalité i 130 cm. 
12:,- 14:20, 16:-.

Ljuvligt mjuka kvalitéer o. vack
ra färger i nattlinnen och un
derkläder. Garnityr 9:75, 12:25, 
16:-. Nattlinnen 9:75, 14:-, 26-:.

Städrockar med lång eller kort 
ärm 10:50, 1 2 : - ,  14:50.

trevliga modeller

p s t i  p s

Pyjamas, en bra julklapp

Välj en pyjamas i vår stora sor
tering av sådana! Kvalitetsutfö- 
rande, med resår och tvättäkta 
garneringar. 16:— , 18:—, 2 2 :— .

Ett ställ underkläder är en prak
tisk och välkommen julklapp. Vi 
ha en slitstark kvalité i inter- 
lockstickning till 9:75 för helt 
ställ. Lahmans 8:90, 13:20.

til par eleganla
handskar i kalvskinn kosta 14:50, 
i fodrad nappa kr. 12:75, 15:— . 
Bussiga skidhandskar för små 
och stora karlar: 5:— , 6:50.

den mes! kräsne
herre blir glad att få en skjorta och slips av Merkurs fabrikat. 
Hanssons har bra skjortor med fastsittande krage till 9:70, 10:25, 
12:50 och 14:—kr. Skjortor med två lösa kragar 12:50, 14:50, 19 ;— . 
I slipsar ha vi en speciellt för julen upplagd sortering i modernaste 
mönster i prislägen från kr. 3 :— till 8:50.

T e l .  1 54

00K v a l i t e t  t i l l  v a r j e  p r i s 00
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Radio, Grammofoner, Skivor Lämpliga fnlklappar
Skriv- och Räknemaskiner på fördelaktiga villkor. 
Reparationsverkstad. Radioservice. Ĉ CLcirMlnCf-cit!, dJ^& ncLs bde,

Orsa Cykel- & Sportaffär, tel. 281
slav nt. n-L. t̂lLfdLLci lid n .cL ciebe.ie.h t 

i ssaeteelncj,.
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

Vulkanisering av cykeldäck. Hanna Månsson & C:o, Orsa

Tomtefamiljen.
Det var en gång en tomtefamilj, som 

bodde i en stor skog ett hundra meter från 
byn. De voro fyra stycken: tomtefar, tom
temor och deras två pojkar, Nisse och 
Trisse. Det var bråttom i den lilla stugan. 
De hade ett kök och en snickarverkstad, där 
de voro och snickrade julklappar. Tomte
mor höll på att sy en duk. Den skulle hon 
ge änkan i Lilltorpet. Tomtefar höll på att 
göra en spark och Nisse och Trisse två par 
skidor. Det var sent på kvällen, och lyset 
var tänt* 1. Trisse ropade: ” Far, jag gjorde 
fel” . — ”Vilken slarver!” sade tomtefar, 
:”jag får väl lov att hjälpa dig” . Tomtefar 
hjälpte Trisse, och så blev skidan bra igen.

Mor kom just in och ropade: ”Kom in och 
ät gröten nu, och sedan får ni lägga er ooh 
sova!” De fyra tomtarna sovo gott den nat
ten.

På morgonen vaknade tomtarna tidigt, 
för de skulle stoppa allt i den stora säcken, 
■som mor hade sytt. Sedan skulle de göra 
sig fina själva. De fingo ta på sig de nya 
tomtekläderna. Nisse ooh Trisse hämtade 
julgranen och klädde den så vacker. Trisse 
tyckte, att klockan gick så fort, och snart 
slog den sex. Då skulle de gå med julklap
parna. De togo fram julbocken, som skulle 
dra lasset ned till byn. Det blev ett hög
tidligt jultåg. Änkan i Lilltorpet fick sin 
duk, som tomtemor sytt, och några pojkar 
i byn fingo skidorna, som Nisse och Trisse 
gjort.

När det var slut på julklapparna i säcken, 
blev det att åka hem. Det hade gått bra för 
tomtarna den julen.

Birgit Pihlstriim. Klass 5.

En dag i fjällvärlden.

1 sommar har jag varit i Funäsdalen i tre 
veckor. Nu skall jag tala om, vad jag gjor
de en dag på Anå-fjället. Det var en tors
dag, min syster Amy, en stockholmsflicka, 
två pojkar, som skulle vara förare, och jag 
skulle gå upp på ett fjäll. Vi gick vid 9-ti- 
den på morgonen till en fäbodvall, som he
ter Lillåsvallen. När vi vilat ut oss riktigt 
där, fortsatte vi upp på fjället. När vi ef
ter mycken möda kommit upp gick vi upp 
på en kulle, som var omkring tjugo meter 
hög. Där skulle' vi rasta, men det blåste 
så kallt, så vi måste gå ner igen. Men ack, 
det stupade rätt ner runt omkring oss utom 
på ett ställe, och det var, där vi gick upp. 
Det skulle bli för stor omväg, så vi tyckte 
vi skulle leka alpklättrare lite. Det var

ungefär tre meter högt, men pojkarna gick 
ner först, så de kunde ta i mig, om jag 
skulle ramla, men det gick fora i alla fall, 
och flickorna klarade sig också. När vi 
sedan hade rastat, fortsatte vi, och till slut, 
när vi kommit upp på kullen, så såg vi ett 
stort snöfält, som var ungefär 100 meter 
långt och 50 meter brett. Mitt i snön där 
stod en renkalv, inte större än en fullstor 
hund. Eftersom vi var nyfikna på hur en 
ren såg ut på nära håll, så skulle vi förstås 
gå närmare, men så fort renkalven såg oss, 
så sprang den därifrån. Vi fortsatte ju 
ändå för att få njuta av snön vid midsom
martiden. Det första jag gjorde, när vi 
kom dit, var att göra kullerbytta, men det 
kändes det. Det var så kallt i snön, för jag 
hade ju bara badbyxorna på mig, så det 
tordes jag då inte göra om. Då skulle jag 
naturligtvis åka skoränna en gång, men 
jag skulle ha sett opp litet bättre, för bäst 
det var så fick jag mig en snöboll rakt i 
planeten, så det var så jag såg stjärnor. 
Nu skulle jag förstås kasta tillbaka, och så 
var ju kriget i full gång. Men övermakten 
var för stor, ooh till slut var jag utanför 
snön. Jag blev arg och hotade med sten, 
och då (blev det fred.

Efter många fotograferingar och efter 
mycket krigande skulle vi gå hem. Men 
vad vi ,såg, när vi hade kommit omkring 100 
meter, tyckte jag var konstigt: två hästar 
gick omkring alldeles lösa och betade. Pä 
hemvägen gick vi in i en fäfoodvall och vi
lade.

Torsten Liljeholm. Klass 6.

Julklappsfrågan
löst med en förstklassig förstoring från våra 
porträtt- och seriekartor.

Spar ej till rusningen! Kom i tid, kom i dag!

R a m a r  och Album i s tor  s or ter i ng

T e g m a n s  F o t o m a g a s i n
O R S A  TEL.  9 3
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Torsten Liljeholm i fjället.
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Stot Idmadmd $m

Aug. Larsson
Man och man emellan

Vi erbjuda Eder
härmed våra tjänster med att 
losa Julk lappsprob lemen.  
Härnedan några av våra bäs
ta tips.

talas det om att Larssons i alla fall håller goda 
kvalitéer och vilja vi meddela, att vi fortfarande 
kunna erbjuda en försvarlig sortering av moder
na kostymer i 100% helyllekamgarn. Likaså ha vi 
en mycket stor sortering trench-Coat i R. A. F. 
modell och vanliga. Den moderna Paletå’n finnes 
även i svart, brunt och grått.

O
A f henne
väljer Ni med fördel ut i vår 
stora sortering, en flott, hand
väska, ett smakfullt garnityr 
eller ett nattlinne, handskar, 
strumpor, sportkläder eller ett 
klänningstyg. Vill Ni göra Hen
ne överförtjust så välj ut en 
gedigen Päls bland vår stora 
sortering.

O
A f honom
väljer Ni med fördel bland vår 
rikliga sortering av skjortor, 
pyjamas, slipsar, handskar, 
vantar, hängslen, ylleswiters, 
sportkläder, plånböcker, port- 
monéer, manschettknappar.

Både HON  och HAN  bli förtjusta åt en jul
klapp från oss.

I sista minuten
kan ett presentkori lösa det kvistiga jul- 
klappsproblemet.

Skjut ej
upp julinköpen in i det sista. Ju förr Ni kommer, ju störe sortering att 
välja ibland.
Vi hälsa Eder välkomna att se våra varor och efterhöra dess priser.

AUG. LARSSON - ORSA
MANUFAKTUR - DAMKAPPOR - HERREKIPERING TEL 21
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TECKNING: av Jan Jonsson, klass 2.

En julsaga.
Det var en gång två barn, som hette Gun 

och Erik. De väntade efter julen, som 
snart var där. På julafton kom tomten och 
knackade på dörren. De blevo så rädda, att 
de gömde sig.

Men då sågo de, att det var tomten. Gun 
kom inte fram, för hon hade aldrig sett 
tomten förr. Men mamma sa: ”Du får jul
klappar av honom” . Erik fick en bil. Gun 
fick en docka. Och de dansade kring gra
nen. Sen lade de sig.

På natten drömde de, att det var änglar 
hos dem. Då sjöngo änglarna: ”Ära vare 
Gud i höjden och frid på jorden, Ibland män
niskor” . iSen väckte mamma dem, för att 
de skulle till julottan.

Evy Hansson. Klass 2.

Trollet Tripp.
I ett stort berg bodde en gång en trollfa

milj. I den familjen fanns tre pojkar, som 
hette Tripp, Trapp och Trull. Och nu skulle 
de ut i världen. Tripp var den dummaste 
och frågvisaste. Han gick nu ut i skogen. 
I ett träd satt en tjädertupp. ”Jag skulle allt 
bra gärna vilja ha ett par vingar”, sade Tripp 
'Det kan du gärna få”, sade tjädern. Och så 
tog han en fluga och gav vingarna åt Tripp. 
Tripp blev mycket glad och begav sig upp på 
det högsta berg, som fanns i trakten. Så 
kastade han sig ut i luften. ”Aj, aj, aj, tänkte 
Tripp, ”nu glömde jag vingarna uppe på ber
get” . När Tripp kom ned, slog han sig or
dentligt. Och nu blev Tripp den visaste av 
alla troll.

Rolf Nilsson. Klass 4.

Hur björnen och haren fingo sina korta 
svansar.

Det var på den tiden då björnen och ha
ren ännu hade långa svansar. Björnen var 
som alltid ute på myren och åt hjortron. 
Då kände han att det luktade rök ute i sko
gen, och skyndade åt det håll, där lukten 
kom ifrån. Medan han sprang, började det 
regna. Då han kom fram till stället, där 
det rökte, såg han, att det måste ha varit 
skogseld där, för det var så stor öppen 
plats mitt i skogen. Björnen var trött efter 
sin långa färd från myren, så han satte sig 
på en avbränd stubbe. Då han hade suttit 
där ett tag, skrek han till, för det var en 
liten glödbit, som hade tänt eld i "svansen. 
Björnen skrek och hoppade, och så började 
han springa av alla krafter, så att kvis
tarna yrde om honom. När han sprungit 
en liten bit, snavade han över en sten, och 
ramlade rätt i ett kärr. Han reste upp sig, 
och då kände han, att det hade slutat svida. 
Men när han tittade där bak, såg han, att 
av hans långa fina svans var det bara en 
liten stump kvar.

Medan björnen gick i skogen, kom en 
skata, som skrattade åt honom, så att han 
föll rätt ner i hans gap. Då sade björnen: 
” Skrattar bäst som skrattar sist” , och så 
gick han vidare. Efter en stund mötte han 
haren. Denne frågade genast, varför han 
hade så kort svans? För haren hade en 
lång svans på den tiden han också. ”Jo, 
det är sista modet” , svarade björnen. ”Vill 
du vara snäll och kapa av min svans ock
så?” sade då haren. Björnen såg sig om
kring efter något, som han skulle kunna 
göra det med. Rätt som det var, såg han 
en rostig yxa, den skulle nog vara bra. Så 
tog han yxan och högg till rätt på harens 
svans, så att haren skrek till. Och sedan 
har björnen och haren kort svans i evighet.

Bengt Trygg. Klass 4.

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

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

ORSA SKOLTIDNING

En tomtesaga.
Det var en gång en tomte och. hans hu

stru. De hade 7 barn. De hette Lillgulbben, 
Kajsa, Truls, Trils, Nisse, Bisse och Majsan. 
Kajsa var störst och Lillgubben minst. Och 
en dag frågade Trils Lillgubben, om Lill
gubben kunde trolla. ”Jadå” , sade Lillgub
ben, ”gå bara efter ett snöre och en sax så 
ska jag trolla” . Så gick Trils efter ett 
snöre och en sax och kom tillbaka. Så sa 
Lillgubben: ”Nu ska jag trolla” . Så tog 
han saxen och klippte av sig handen, men 
handen var hel ändå. Så tog han snöret 
och drog det genom halsen. Så sa han, att 
Trils skulle gå efter Truls nya röda rock. 
Det gjorde Trils ooh kom strax tillbaka. Så 
åt Lillgubben upp Truls nya rock. Så sa 
Lillgubben: ”Gå och titta på Truls stol!” 
Det gjorde Trils. Och där låg rocken. Nu 
är sagan slut.

Lisbet Granholm. Klass 2.

Min lillebror.
Jag har fått en bror i sommar. Han är 

så rar. Han kan le mot mig, när jag pra
tar med honom. Jag får se på, när mamma 
sköter om honom. Han har så små händer 
och fötter. Han heter Lars-Erik. Han vill 
mest vara uppe. När han kommer i kor
gen, gråter han bara. Jag får hålla i ho
nom ibland. Det är så roligt.

Valborg Tiger. Klass 2.

O  u iLia yiyia.t1
med bestående värde:
Ringar
Smycken
Armband
Etuier
Knappar m. m.

Förlovningsringar

O r r e f o r s  K r i s t a l l
Glasögon
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ÖRSA SKOLTIDNING

Alla mammor vill, alt deras barn skal! J  ^  ^ b O  S t  Cl W il ni a em at nön w id nu

Varför då gå och söka, när Ni finner Q ^ 1 _ 1 ^  J  _ „
det hos b a r n k l ä d e r eld nö ellur, sö rind je  4 3 0 .

Där finns a!)t — såväl till babyn som till den unga damen eller 
ynglingen till 16 år. Stor sortering för vinterutrustningen.
F irm a B A R N K L Ä D E R , Elsa Bengtsson, Tel. 219, O rsa

Orsa Laslbilcentral

När Sven råkade ut för häxan Elak.
Det var en gång ett land, som hette iSago- 

landet. I det landet, liksom i alla andra 
länder, var det eri stor stad, och i den bodde 
kungen Rikman med hela sitt hov och sin 
lille son Sven.

En dag hände det sig, att lille Sven ville 
ut och plocka blommor i skogsbrynet om
kring staden. Kungen sade till honom, att 
han skulle vara tillbaka före mörkrets in
brott. När Sven hade plockat en stor bu
kett blommor och just skulle gå hem, kom 
en gammal gumma ut ur skogen med en 
klase blåbär i handen. Hon bjöd Sven att 
smaka på bären. Gumman var så rar, tyck
te Sven. Till slut frågade Sven, var hon 
bodde. ”Om du följer en väg här in i sko
gen, så kommer du till en liten grå stuga. 
Där bor jag” , sade gumman. Du kan börja 
gå. Jag skal! in till staden och handla 
först” .

När gumman var på väg hem till sin 
stuga, hann hon upp Sven. Hon tog tag 
om halsen på pojken med båda händerna 
och drog honom med sig hem. Sven grät 
och bad, att hon skulle släppa honom, meri 
det ville hon inte. Nu såg Sven, att hon 
hade en mycket lång näsa. Han förstod, att 
det var en häxa.

Två dagar senare skulle Sven ätas upp. 
Men han var mager, tyckte häxan. Hon 
hade rövat en liten flicka också, och så 
skulle hon ha grodrom till efterrätt.

Nästa dag smetade barnen på sig klister. 
Sedan rullade de sig i dun, som de rivit ur 
häxans kuddar. När nu häxan skulle koka 
dem, skrämde de henne så att hon dog. De 
sprungo hem till slottet. Där blev det en 
stor fest. Algot Jonsson. Klass 5.

TECKNING: Julottefärd av 
Britta Jonsson, klass 6.

Mona och pepparkakorna.
Min största syster Malin är gift och har 

en liten flicka, som heter Mona. Mona är 
ett och ett hälft år gammal. När hon var 
hem och hälsade på förut en gång, hade 
mamma pepparkakor i en burk i skåpet. När 
Mona såg, att det fanns kakor i skåpet, 
gick hon dit odh tittade efter, om det fanns 
några kakor kvar åt henne. Hon tittade på 
Malin, och sedan på kakorna. ”Fråga mom- 
mo” , sa Malin. ”Jadå” , sa mamma, och så 
gav mamma Mona en pepparkaka. iSedan 
dess har Mona tittat i burken var dag. När 
mamma nästa gång bakade pepparkakor, 
skickade hon några till Mona. När Mona 
fick veta, att hon fått kakorna av mormor, 
sa hon: ”Nej, nej mommo”. Men hon tor
des inte ta någon kaka. ”Mona får ta en 
kaka” , sa Malin. ”Tatt, tatt, mommo”, sa 
Mona. Margot Öhrn. Klass 4.

När prinsessan Solglimt blev 
bortrövad.

Det var en gång en kung och en drott
ning, som hade ett enda barn. Det var en 
prinsessa, som hette Solglimt. Solglimts far 
hade blivit ovän med dvärgkonungen Ali. 
Det hade gått till så: En gång, när Ali åkte 
i sin guldkaross genom skogen och skulle 
bort och jaga, skulle Solglimts far göra det 
också. Så möttes de båda på en öppen plats 
i skogen. Plötsligt fick Ali syn på en stor 
älg och siktade med sitt gevär mot den. 
Under tiden hade den andra konungen ock
så fått syn på djuret. Och så sköto de på 
samma gång. Älgen blev dödad, och båda 
konungarna skyndade fram, ty de trodde 
båda, att deras skott hade träffat. Och så 
blev det strid om älgen. Men Ali var kvic
kare, och om en stund hade Alis män haft 
opp älgen på en kärra. Så spändes en häst 
framför och körde iväg med älgen. På det 
sättet blev de ovänner. När Solglimt en 
gång var ute i skogen, fick Ali syn på henne. 
Så smög han sig fram till henne. Och om en 
stund rusade han fram. Han grep henne om 
munnen, för att hon inte skulle skrika. Se
dan förde han henne till sitt slott. Där blev 
hon inlåst i ett rum. Sedan for en av Alis 
män till slottet, där Solglimt bodde. När han 
kom dit, talade han om för konungen, var 
Solglimt var. Men de skulle inte få tillbaka 
henne, förrän de betalade en viss summa till 
lösen. Och konungen skickade då pengar 
med Alis man. Sedan fick Solglimt komma 
hem.

Astrid Norin. Klass.

vilja vi särskilt rekommendera våra rikhaltiga sor
teringar i:

Elektrisk armatur, Matserviser, Luma julgrans- 
belysning, Filtar och täcken, Sovsäckar, 
Herrskjortor och slipsar,
Herr- och damhandskar,
Skidor och stavar.

HANSJÖ KONSUM

c u z e r ttf
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ORSA SKOLTIDNING

TECKNING: Bandy vid Lillåbron av 
Bengt Göransson, klass 6.

Jul i Solgården.
Den lilla röda stugan uppe på höjden 

lyste så vackert bland de stora snöviddema. 
Man kallade den lilla stugan för Solgården, 
ty där var det alltid glädje. Stugan bebod
des av far, mor och tre glada och friska 
barn. Barnen hette Gösta, Gunhild och Lill- 
Olle. Nu var det julstök i hemmet. Allting 
var upp och ned. Men efter några dagar 
var allting i ordning igen.

Nästa dag skulle det hända något mycket 
roligt. Det hade mor talat om. Det stora 
julbaket skulle nämligen gå av stapeln. Och 
barnen hade blivit lovade att vara med. 
Kvällen före längtade man efter, att det 
skulle vara morgon. Och äntligen kom mor
gonen! När far farit på arbete, och mor 
lagat frukosten, gick hon in i barnkamma
ren, drog upp rullgardinen och sade: ”Upp 
med er, sjusovare!” Alla barnen ropade i 
korus: ”Har mor redan bakat?” ”Nejdå, 
klockan är bara nio” . Oj, vad barnen var 
kvicka att hoppa i kläderna! Även Lill-Olle 
var kvick, för han tänkte hela tiden på den 
fina grisen, som han skulle baka, en gris 
med knorr på svansen och ögon av korinter

Julbaket hade börjat. Mor bakade här
liga sockerkringlor, vetebröd och peppar
kakor. Gunhild och Gösta skulle få baka 
två pepparkaksdjur var och Lill-Olle ett. 
”Jag ska då baka en hjort och en stor 
hund” , sade Gösta, ”Och jag ska baka en 
pepparkaksgubbe oöh gumma” , sade Gun-

Kvaliietsra dio
av märkena

Telefunken och Marconiphone 

Radioreparaiioner

Hans Peterson, Orsa
Telefon 242

O R S H - D  A M E R !
De fles ta  av Eder fun dera  säkert 
på, a tt lå ta  lägga  en ny fr isy r 
t il l ju len.

Låt

Nya D am friseringen
(Annie Matslofva) 

ombesörja delta.
OBS! En d a s l  äkta  ol j or .

En biltur med pappa. _

En gång fick jag följa med pappa. Då 
mötte vi en kossa. Hon var så envis, hon 
sprang före bilen, så vi höll på att köra 
på henne. Men så delade sig vägen. Då 
sprang kossan åt en sida. Där ställde hon 
sig och tittade på oss, så började hon 
springa efter bilen. Jag skrattade. Pappa 
frågade, varför jag skrattade. Då sade jag, 
att jag skrattade för kossan följde efter bi
len. Hon kanske ville åka med.

Gunilla Thalén. Klass 2.

hild. ”Nå, vad ska du Lill-Olle baka då?” 
sade mor. ”Jag ska baka en gris, precis 
en sån som mormor har, och knorr på svan
sen skall den också ha” . Sen bakades det. 
Tänk, en så fin gris Olle fick!

Det var dan före dan före doppa redan. I 
barnkammaren arbetades det flitigt. Där 
höll man på med att göra färdigt julklap
parna. Gunhild stickade grytlappar åt mor. 
Och Gösta höll på att måla en pall, som 
mor skulle få vila sig på, när hon var trött. 
Lill-Olle ritade en -tavla med snälla tomtar 
på åt far och mor. Så. hade de köpt strum
por åt far och andra småsaker åt varandra.

Nu kom den efterlängtade julaftonen med 
vackert väder. I farstun stod granen och 
väntade på att b'li finklädd. På eftermid
dagen togs granen in. Oöh så klädde bar
nen den med hjälp utav far. O, vad det 
var roligt! iSå dansade man kring granen 
och sjöng: ”Nu är det jul igen!” (Sedan 
gissade de gåtor och hade mycket annat ro
ligt. Plötsligt knackade det på dörren, och 
in klev jultomten. Han hade långt vitt 
skägg och såg mycket snäll ut. Många jul
klappar hade han också att dela ut, för mor 
sade, att i deras gård fanns det bara snälla 
barn. -Sedan (bjöd mor tomten -på en stor 
skål full med gröt. Det tyckte tomten om. 
Men snart måste tomten taga farväl, för 
han hade många fler gårdar att dela ut jul
klappar i. Men Lill-Olle visste, att tomten 
skulle komma igen till nästa år. Det hade 
han själv lovat.

Birgit Jernberg. Klass 6.

El ekt r i s ka
spisar, plattor, bakugnar, 
varmvattenberedare.
A R MA T U R 
A S E A  R A D I O

Mora-Orsa  Elektriska A.-B.

lLl<U  L Ä ?  i  CdL } 4  y i  C r  t ?

köper N i även i å r fö rd e la k tig a s t från  oss.

yStat? iSG.eteein.Cf av
'y^J-sG^LGe, K^/^)Gttlnee, y Ĵ-̂ j.GJcoe

AB. Orsa Skomagasin
Tel. 37 Orsa Tel. 37

TECKNING: av Bror Jons, klass 6.

Hur Bisse ändå fick en julklapp.

Långt inne i en skog bodde ett tomte-par. 
De -hade två barn, som hette Nisse och 
Bisse. Nisse var äldst. Bisse var -bara fem 
år. Han var förskräckligt bråkig och lat 
och hittade bara på rackartyg. Tomtemor 
sade, att han gjorde henne alldeles gråhå- 
rig. Nu närmade det sig jul. Tomtemor 
och tomtefar fick bråda dagar. Nisse hjälp
ts till, men lille Bisse var bara i vägen. 
Till slut sade tomtemor, att den, som inte 
var snäll och hjälpsam nu före jul, skulle 
inte få några julklappar. Då höll han sig 
i skinnet några dagar, men sedan var det 
likadant igen.

Nu var det ibara två dagar före jul. Tom
tefar och tomtemor hade brått att lägga in 
saker och ting i paket. Bisse gick och und
rade, vad han skulle få till julklapp. Plöts
ligt kom han ihåg tomtemors ord, att den 
som inte var snäll och hjälpsam inte skulle 
få några julklappar. ” Tänk, om jag inte 
får någon julklapp” , sade han för sig själv. 
”Det är foäst att jag bättrar mig” . Nu ro
pade tomtemor, att de skulle äta. När de 
ätit gick tomtemor för att lägga in i -spisen. 
Men vedlåren var tom. Det såg Bisse. Han 
skyndade ut för att hämta ved. När han 
kom in, tittade tomtemor förvånad på ho
nom. Han, som alltid varit så lat, började 
nu hjälpa till, utan att man sade till honom. 
När Bisse lagt sig den kvällen, hörde han 
tomtefar säga: ”Jag tror allt, att vi får ge 
Bisse en julklapp också” .

Ulla Back. Klass 6.

7  A

Julkorven

c r « s
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ORSA SKOLTIDNING.

Köp nyttiga julklappar!
Skor, Hjäxor; Toiflor, Kolliner ni. m. i

Segers Skaaffär, tet. 232

Fru Maja Hammarin-Roos 
50 år 7 /1  1945.

Eriks jul som flygare.
Erik är från ett fattigt torparhem i Vin- 

kelboda. Han är nitton år och har fyra 
bröder och en syster. Fadern och modern 
arbetar på herrgården. Erik har börjat på 
en flygskola för ett år sedan. Han skall bli 
bombflygare. Han blir omtyckt av alla 
kamrater och han är ivrig att få flyga en 
maskin ensam.

Jul nalkas, och han börjar fundera på 
vilka julklappar han skall köpa. Han har 
ju inte så mycket betalt, men han har då 
sparat litet. Ingen permission får han förr
än till nyåret, men han gör sig inga bekym
mer. Till sin far skall han köpa en klocka. 
Mor skall få ett par skor. Bröderna får en 
kälke tillsammans, och Lisa skall få en 
tröja.

Forts, i spalt 3.

Dam - och Herrpälsar
renoveras, mössor och muffar 
sys och bottiner kantas.

Vega Högström, Born, tel. 153

Komplettera hemmet till julen 
med möbler från

Ca r l  A. P e t t e r s s o n ,  O r s a

lirma
ERIK W. FERLANDER

Orsa Telefon 449 

Utför till billigaste priser

värme-, vatten- samt sa
nitära installationer.

Välgjort arbete. Infordra offert.

Det Orsa som går.
En av Orsa samhälles ståtligaste och 

mest uppseendeväckande byggnader kom
mer snart att skatta åt förgängelsen. Trots 
att det sköna virrvarret av ledningar på alla 
ytterväggarna nu tagits bort, finns ännu en 
tid möjlighet att njuta av dess ädla linjer 
och underbara färgskiftningar. Men snart 
är det borta, och då blir saknaden stor. 
Samhället har då förlorat en av sina se
värdheter, som många främlingar med rätta 
stannat och tittat på.

behöver varma plagg 

Flick-koftor, ylle
Storlek 1 2  3 4
Kronor: 10:25 11:- 12:- 13:50

Gosströjor, 
d:o med blixtlås
Storlek 2 3 4 5
Kronor: 13:- 14:50 16:- 17:50

Koop. iören. Ovan Siljan
Specialavd.

Julpermanentningen
beställes förmånligast hos

Liljas Dam friscring
Tel. 306

Fru Elna Granholni 
50 år 2 7 / 1  1945.

Eriks ju l . . .

Det är julafton i torpet. Det hörs motor
buller. Pojkarna går ut, och där kommer 
en flygmaskin. Det är bestämt Erik. Ma
skinen går lågt. Ett föremål faller mot 
marken, fallskärmen vecklar ut sig, och 
ned kommer ett stort paket med julklappar 
och hälsningar från Erik. Maskinen kret
sar ännu en stund över torpet, och sedan 
avlägsnar den sig i nordlig riktning.

Efter en timme kommer ibud från herr
gården, att Erik ringt, att han lyckats få 
permission, för att han skött sig så bra. I 
det lilla torpet blir det liv och glädje, för 
Erik kommer med en bil en stund efter te
lefonbudet.

Anders Berglöf. Klass 6.

ERIK A N D E R S S O N
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förrätlar A u k t i o n e r ,  Bo
uppteckningar och Arvskiften. 
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 40

En lämplig julklapp

Omega Suverän
Se det hos Urmakare

Gust. Helgeson
Tel. 399 Orsa
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TURISTHOTELLET
R E K O M M E N D E R A S

Tel. 241 ORSA

OhISOT̂S / ull PERMANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons Åkdonsiabrik
Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

G o t t  ( u l d r i c k a
från

S toråbro Bryggeri, tel. 189 

LINDANGETS PENSIONAT
Telefon Holen 1

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

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Sigge Sundström.

CBeställJulpermanentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

MA T BRÖDE T
alltid gott, välsmakande från

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 3 8 Orsa

Till julen: Vörllimpan. Beställ i god lid!

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS 

Vördsamt KONRAD BERGLUND
Telefon 66

Låt reparera SKODONEN hos

E. Hör l i n g
Omsorgsfullt arbete -  Moderata priser 
------------------------ :----------------------------------

Frelins Konditori
Telefon 27
Medlem av Sveriges K onditor
förening o. Tårtförm edlingen.

Orsa Motor- & Mek. Verkstad
Bilreparationer -  BiliillbehÖr 

Reservdelar

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Lislverk,
Plaisförsäljning för
Plywood, Wailboard och Masonile
B E G R A V N I N G S R Y R Å

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

HUGOS KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S .  
----------T e l e f o n  3 1 8 ----------

John Peilerssons
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 !

Skoreparationer
utföras omsorgsfullt av

ML W i k s t r ö m
G:a Grewgérden (milt emot Missionskyrkan)

Gummiskodon och Cykeldäck
r e p a  r e r a s !

KI NGCENTRALEN
Tel. Orsa 299 och Furudai 71

Stenbergs
TRUNNA -  ORSA

Medlem äv Orsa hantverks- & 
industriförening

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

Reel behandling! 
Billigaste priser! Rikstel. 119

Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

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

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggiiadssnickerier
In redn inga r, trapp o r, m öbler. 
P lywood och W a ilb o a rd .

Kallholsfors (Snickerifabrik:
Tel. 37 M ä s s b a c k e n  Tel. 37

Värme-, Vallen-, Avloppsledningar
utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T apet ser ing
Rums- och Byggnadsmälning
Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

Målarmäst. Mas Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden flytlad Ii11 Slällberg

ROB. THOLLANDERS 
Bokbinderi, Orsa

cA
Ca f é  & M a t s a l a r  

Tel. 269 Rekom m enderas! O rsa

Porslin och Glas
köper Ni bäsl och billigast hos

Hellséns, tel. 106
Firma BERTIL JONSSON

OLJONSBYN -  TEL. ORSA 346

(Â -e.l&M-rtte.n.cLeeciif !
Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

Höj julstämningen
med vackra

Irån

l ci n y  vsy c* v

Lindqvist Eftr. Blomsterhandel
-  John A. Levenius -

Medlem av F. B. F.

Tel. Aifären 92, Trädg. 120 ankn. bosladen

in omtyckt julklapp . .
brevpapper med monogram

B eckm ans  Tryckeri
Telefon 247
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ORSA SKOLTIDNING

Skolnytt. Boknyll.
Den 1 nov. 1944 sammanträdde Orsa 

Lärarförening till ordinarie årsmöte i 
kyrksalen. Komminister H. Fält inledde 
med en väckande betraktelse över ämnet: 
”Människans kamp inför tron” . Psalmsång 
inramade andaktsstunden. Rektor E. Rim- 
merfors gav sedan en intressant och grip
ande skildring av flyktingsproblemen. En 
spontan insamling sattes igång. 150: — kr. 
överlämnades till pastor R., vilken föreslog, 
att pengarna skulle användas till hjälp åt 
barn i våra grannländer.

Vid förhandlingarna, som följde, avsade 
sig herr Th. Kruse uppdraget som för
eningens ordf., enär han innehaft posten i 
3 år. Herr A. Lustig valdes till hans efter
trädare. Styrelsen f. ö. fru M. Karlsson, 
hrr Karis, Lilja och Bjarling.

Orsa Skoltidnings redaktör och redak
tionskommitté omvaldes.

Årsmötet avslutades med ett animerat 
samkväm. Där förekom musik av fröken 
Franzell och herr Göransson, sång av fru 
Göransson, västgötahistorier lästa av herr 
Keding samt ett läckert kaffebord med 
Kyrkbyns lärarkår som värdar.

Lagstadgade sammanträdet gick av stapeln 
den 27 nov. med följande program:
1. Tal av kyrkoherde Axel Hambraeus. 

”Om ungdom och hembygden”.
2. Föredrag av förbundsinstruktör Frithiof 

Dahlby, Sveriges Scoutförbund. Ämne: 
”Din pojke” .

3. ”Frågor inför yrkesvalet”. Inledare herr 
Keding.

4. Kaffe.
Föredragen uppskattades livligt. De po

pulära föredragshållarna avtackades med 
hjärtliga applåder.

Anslag har av Skolstyrelsen beviljats 
dels för inköp av radioapparatér till samt
liga skolor, dels för anskaffande av yxylo- 
foner.

Bestyrelsen för Barnens Dag har även i 
år beslutat om utdelning av skidor till 
skolbarn. 2 par skidor till varje lärarav- 
delning blir en välkommen julklapp.

Sten Hage: Fyra små filurer. Med 8
färgbilder och 12 serieillustrationer av 
Maja Synnergren. Lindblads, Uppsala. 
Häft. 1: 75, inb. 2: 75.

I sju roliga historier och med en mängd 
vackra och lustiga färgbilder berättas, hur 
det kan gå, när Jespus, Nickus och Jon 
Blund samt den lille glade Piggelin kommer 
vägen fram. De hälsa på både den gamla 
trötta mor Stina, kung Bore och fröken 
Vår, Tomtefar, gubben med metspöet m. fl. 
och varhelst de små gynnarna visar sig, går 
det sagolikt roligt till, och därför'blir också 
Fyra små filurer med sina många planscher 
säkert en av ibarnen mycket omtyckt julbil
derbok. Den rekommenderas.

Tullia Ljung: 1 mörko lande. Några blad 
ur en kvinnas livsöde under häxprocesser
nas tid. 232 sid. Lindblads, Uppsala. Pris 
häft. 5: 75, inb. 8: 50.

Detta är en skildring från 1600-talet. 
”Kvinnan” är en Catharina Bure, gift med 
kyrkoherden Petrus Bure, som var kyrko
herde i Gävle 1667—1684. Det, som gör 
detta prästfolk så intressant, är deras ”mo
derna” inställning till trolldomsväsemdet. De 
falla icke offer för den tidens massugges
tion. Trots att prästfrun dömes till döden, 
tappar hon inte modet. Tack vare sin egen 
ståndaktighet och sin mans ansträngningar 
blir hon också frikänd.

Boken är inte så märkvärdigt skriven. 
Man tycker nästan en del avsnitt skulle ha 
kunnat göras mera dramatiska. Den är 
visst inte tråkig för det. Man läser den 
hela tiden med intresse, men jag tycker, att 
den skulle kunnat göras ännu litet intres
santare, då det fanns ett sådant utmärkt 
stoff att behandla. Och för min del skulle 
jag hellre velat ha den i avhandlingens 
form. Man förstår, att det ligger grund
liga arkivstudier bakom arbetet. Men ge
nom romantiseringen av handlingen vet 
man inte, var gränsen går mellan dikt och 
verklighet.

Hj. H—n.

Från skolbänken.
Några iakttagelser angående flickornas 

framtidsplaner.

I en småskola med 15 flickor skrevo de 
nyligen en uppsats över ämnet: ” När jag 
blir stor” . Därav framgår, att fem ämna 
bli sjuksköterskor och fyra barnmorskor. 
Det senare yrket har aldrig nämnts tidi
gare. Av dessa nio ska fyra gifta sig med 
läkare och en med en chaufför. Tre vill ha 
endast ett barn, de andra två var. En vill 
bli kafé-fru och två önska plats på kondi
tori. Bn blir hårfrisörska, en piga och en 
gammelkulla. De båda sistas uppsatser 
återgivas:

”När jag blir stor, ska jag bli piga. Jag 
ska bo i Rättvik. Stugan, där jag ska vara 
piga, ska vara röd. Och jag ska ha en som
marstuga, där jag ska ligga om söndagarna. 
Jag ska gå in och laga mat, och sen går jag 
ut och lägger mej i sommarstugan och so
ver. Jag ska ha 20 kr. i veckan, och jag 
ska fara hem var vecka” .

”När jag blir stor, ska jag bli gammel
kulla och vara hemma hos mamma och 
pappa och hjälpa dem. Jag kan fara till 
Stockholm och vara piga. Men jag ska fara 
hem ibland och hälsa på och se hur dom 
mår hemma och stanna hemma tre veckor. 
Sen far jag till Stockholm och är där tre 
år” ,

A. D.

Kristendomslektion i tredje klassen. Man 
talar om tredje budet. Lärarinnan frågar:

— Vad tror ni Gud menade, då Han gav 
oss söndagen ?

— Att karlarna skulle få en dag att vila 
på.

Prenum erera
på Orsa Skoltidning för nästa år till 
vänner och släktingar, som bo utom 
Orsa De komma säkert att tycka om 
en sådan regelbunden hälsning från 
hemsocknen. Om så önskas, utfärdar 
skoltidningen ett presentkort, som 
prenumeranten sedan kan översända 
till den han tänker ihågkomma med 
tidningen. Lämplig och billig jul
klapp! Då prenumeration sker för an
nan person, glöm inte att uppge hans 
namn nedtill på inbetalningskortets 
kupong! Önskas presentkort bör även 
detta skrivas på kupongen.

gjorde ORSA-BRQDET

Den naturliga rågsmaken är alltid uppskat
tad bland alla ”bröd-kännare", vilkel för
klarar det välsmakande, möra Orsa-Brödets 
stora spridning och popularitet.

A.-B. O R S A  S P I S B R O D S F A B R I K
Telefon 279.

Orsa Skoltidning
(N:o 61 — 13 dec. 1944) 
utgives av Orsa Lärareförening.

Redaktör:
Hjalmar Hedman, Orsa, tel. 479. 
Postgirokonto nr 13 65 58

Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens poslgiro av kr. 1:40. Skriv tyd
ligt namn och adress på girokoriels kupong!

Upplaga 1.850 ex. lieckmans Tryckeri,’ Orsa 1944 Pris 35 öre.


