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Det finns ingen helg som jag  själv så 
älskar som julen. Aldrig känner jag en 
så outsäglig glädje som på julafton och 
i julottan. Jag är så glad och lycklig, 
så jag tycker jag ville ta hela världen i 
famn. Och jag tror att det är många av 
er, som läser det här, som har det på 
samma sätt.

Men det underliga är, att när vi ska 
försöka förklara hur det kommer sig 
att ”jag är så glad var julekväll”, som 
det står i en liten norsk julsång, då har 
vi så väldigt svårt att finna ord till det, 
både du och jag. Har du sett när lille
bror fått alla julklapparna på julafton, 
och han sitter mitt i högen av paket och 
ögonen tindrar av bara glädjetårar? 
Han tycks inte veta om han befinner sig 
i hiihlen eller om han är på jorden. Lille
bror som annars brukar ha så mycket 
att prata om, blir alldeles förstummad 
ett tag. Alldeles på samma sätt tycker 
jag det är med oss äldre, när vi riktigt 
fördjupar oss i julens stora glädjeämne.

Men vad är det då som gör att julen 
skänker oss en så stor glädje? Inte kan 
det vara julklapparna, i och för sig. För 
det är ju många som inte får en enda 
julklapp, och ändå tycker att det är så 
underbart med julen. Och inte kan det 
vara det att vi tänder så många ljus 
och har julgranen och allt möjligt vac
kert att se på, för det finns ju så många 
blinda som aldrig sett en julgran till 
exempel, och ändå gläder sig lika myc
ket åt julen som vi andra.

Vad kan det vara då ? Jo, vet du, det 
allra innersta i julens hemlighet det är, 
att vi fått ett alldeles enastående Kunga- 
besök här på jorden.

Du minns väl hur glada vi var allihop 
den där dagen i höstas när vår egen 
kung, Gustaf VI Adolf, kom hit till Orsa. 
Inte gjorde det så mycket att det var 
lite mulet väder den dagen. Vi hade 
glädjeämne nog i att vi fick se och höra 
kungen på våran tingshustrappa.

När vi firar jul, då är det den Him
melske Konungens besök på jorden, som 
gläder oss så outsägligt. Och det är inte 
alls att undra på om vi människor kän
ner oss glada för det besöket. Nej, det 
är mycket mer oförklarligt att det finns 
nån människa som kan låta bli att gråta 
av glädje över den saken i jul. För tänk, 
vad det vill säga:

Pastor Emil Ejeby.

”Du stora dag, du sälla  dag, 
på vilken him lens välbehag ännu besöker 

jo rd en !”

Ser du, det som hände den första jul
natten i Betlehem, det var så oerhört 
viktigt och storslaget, så hela mänsklig
heten känner liksom en elektrisk stöt 
av det var gång vi firar jul på nytt. Du 
vet ju att profeterna i många hundra 
å.r hade förutsagt att Jesus skulle födas 
i Betlehem. Och de fromma hade väntat 
och längtat efter den dagen. Så plötsligt 
en natt fick några herdar höra ängla
sång, och fick veta att Frälsaren var 
född. Guds klocka hade slagit. Och det 
klockslaget kallar aposteln Paulus för 
”tidens fullbordan”. Från det ögonblic
ket fick vi ju också en alldeles ny tide
räkning, som du vet. Ja, det finns inget 
större ögonblick i världshistorien, än då 
Jesus föddes i Betlehem.

”Stilla, natt, heliga n att !
M örkret flyr, dagen gryr. 
Räddningstim m an för jorden slår, 
nu begynner vårt jubelår.
K ristu s till jorden är kommen, 
oss ä r en F rä lsa re  född.”

Jag tycker det är roligt att få sjunga 
de gamla, kära julsångerna, och särskilt 
att få sjunga dem tillsammans med mån
ga människor i Guds hus. Därför ska vi 
gå till julottan och alla andra julhögti
der, där ”unga sjunga med de gamla”, 
om vi ska få den verkligt äkta julstäm
ningen.

r -
Och bland alla julens psalmer och 

sånger är det en som jag alldeles sär
skilt vill påminna om innehållet i. Där 
står det bland annat så här i en vers: 
”All sällhet Jesus med sig för, all nåd 
han dig av hjärtat gör”. Och sen står 
det också så här: ”P å a 11 d i n j ä m- 
m e r g ö r h a n s l u  t”. Har du hört att 
man ibland brukar kalla den här jorden 
för jämmerdalen? Vi som får bo i ett så 
lyckligt land som Sverige, vet så lite 
vad det vill säga att leva bland jämmer 
och sorg. Men tänk alla barn som bor i 
flyktingläger, aldrig en enda dag får 
äta sig ordentligt mätta, aldrig får gläd
ja  sig åt ett riktigt hem med far och 
mor. Och tänk, alla länder där det har 
varit krig och där så många tusen lider 
av följderna efter det. Åh, nog finns det 
jämmer på jorden alltid !

Och fast vi är så lyckliga, vi svenskar, 
så finns det allt bra mycket som är led
samt och svårt för oss också. Nog tror 
jag ju att vi jämrar oss i onödan ofta, 
förstås, men det är ju också mycket 
som gör att vi måste fälla bittra tårar 
ibland. Men hur var det nu det stod i 
psalmen? ”På all din jämmer gör han 
slut”. Ja, du minns ju också vad ängeln 
sjöng för herdarna: ”Se, jag bådar eder 
en stor glädje, som skall vederfaras allt 
folket”.

Nå, men nu är det ju över 1.900 år 
sedan Jesus kom, varför är det då inte 
slut på all jämmer? Ja, du, det är unge
fär samma fråga som den här: När det 
har bedrivits undervisning i skolorna i 
Orsa i så många år, varför ska våra 
småttingar ändå vara tvungna att börja 
lära sig a, b, c, d, varenda en? Ser du, 
det är så på alla områden att det vi 
vill ha in i vår själ, det måste vi tillägna 
oss personligen, en och en. Ska vi få del 
av glädjen i Gud, så måste vi komma i 
beröring med Jesus själva, en och var. 
Sen sjunger det i hjärtat ”Nu är jag 
nöjd och glader, nu kan jag andas ut”, 
och så kan det sjunga i vårt hjärta, även 
om ögat tåras ibland, ty glädjen i Gud 
är en hjärtesak. ”Och all din skuld han 
plånar ut”. Ja, så står det också i den 
där gamla psalmen.

Hjärteglädjen vi talade om nyss, den 
kommer sig av att man får sina synder 
förlåtna. Du vet, att om man är sjuk,

Forts, å sid. 18.

Sök @| försäkring när h yse t brinner!
Fr. o. m. I juli I952 er hålles följande förmåner uid medlemskap i Orsa Erkända Sjukkassa:

Sjukpenning upp till 14:- pr dag 
Barn tillägg.
Ersättning för sjukhusvård, läkar 
vård och läkemedel.
Moderskapshjälp 
Konvalescentvård 
Ersättning för kostnader vid intag

ning å och hemresa från sjuk
vårdsans tal t, resa till specialläkare 
och sjukhuspoliklinik samt intag
ning å Borrgårdens konvelescent- 
hem.
Ersättning för röntgen-, radium-, 
kortvågs-, diatermi-, hetluft- och

ljusbehandlingar, elektr. behand
ling, massage och sjukgymnastik 
samt medicinska bad. 
Inträdesåldern höjd till 55 år. 
Möjlighet finnes för kollektiv an
slutning och uppflyttning oavsett 
ålder och hälsotillstånd.

Erforderliga upplysningar lämnas av

O rsa Erkända Sjukkassa
Adress: Kv. Hjorten 4
Tel. 271, kassörens bostad 435 b
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Skolans hösttermin var för länge sen 
avslutad. Läraren hade lämnat skolan, 
riglat dörrarna och dragit iväg till 
grannbyn Kvarnberg för att plugga med 
barnen där under vintermånaderna.

Så där i seklets barndom brukade det 
vara full vinter i november, med spra
kande norrskenskvällar eller sopande 
yrsnö krmg knutarna. I snöyra eller i 
månsken hade vi ungar precis lika ro
ligt. Vi roade oss av hjärtans lust i 
kälkbackarna när månen strödde sitt 
trolska silverskimmer över snötyngd 
vinterskog. Kälkbackarna i Jämsä var 
det något alldeles särskilt med och vi 
ungar menade att så roligt kunde då 
ingen annan ha. För alla påhittigheter 
(ungar förmår så mycket i den vägen) 
glömde' vi ändå inte att allt emellanåt 
repetera och gå igenom läxböckerna, vi 
övade oss flitigt även i skrivning och 
räkning åtminstone ett par kvällar i vec
kan.

Dagarna gick fort och när det lackade 
mot jul var bestyren många och gläd
jen stor. Med barnafröjd och barnatro 
hade vi ungar aldrig tråkigt — ett litet 
grand av bådadera kvar hos vuxna och 
jag tror att världen skulle se annorlun
da ut idag än nu är fallet.

Föräldrarna och de äldre syskonen 
hade mycket att styra och ordna med 
dagarna före jul. Slakt, brygd och bak 
stod först på arbetslistan hos kvinnfol
ken, karlarna såg till att vedtravarna 
växte i vedboden och att det fanns fullt 
upp med hö hemma åt kritterna. Vete
bullarna till jularna var vi barn mycket 
glada åt, det vankades inte slikt bröd i 
vardagslag på den tiden. När kaffebor
den dukades till jularna fick även vi un
gar vara med på ett hörn. Fordomdags 
jular hade mycket mer av tradition och 
helg över sig än i dessa tider då knap

Stugan där artiklarna ”Från skogarna 
i norr” kommer till.

past den största högtid får oss att glöm
ma morgondagens plågande bekymmer 
och dödande jäkt.

Och nu ska Orsa Skoltidnings läsare 
få höra vad vi barn i det gamla Jämsä 
gjorde veckorna före högtiden. Vi slu
tade upp med att hänga med vid kaffe
bordet, vi var kavata nog att t. o. m. av
stå från sockerbitarna. Genom att av
hålla oss från sockret och kaffet fick 
vi varje dag en femöring eller så, ibland 
bara två öre. Detta sparade vi ihop till 
litet julgotter att hänga i granen. För
äldrarna hade just inte så mycket till 
övers att ge oss när det gällde snask.

Julklappar köper Ni fördelak
tigast från oss.

Stor sortering av 
tofflor och pjäxor.

AB Orsa Skomagasin
Orsa, telefon 37

Granen i skogen som skulle bli julens 
brud, hade vi utsett långt i förväg och 
visste precis var vi skulle ta den dagen 
före julafton. Det var ingen grant må
lad julgransfot av metall att sätta gra
nen i utan ett enkelt snickrat träkors. 
Längtansfullt såg vi mot den dag när 
granen skulle klädas och äntligen var 
den kommen. Julkonfekten, glittret, de 
skimrande kulorna och stora toppstjär
nan hade vi plockat upp ur kartongen. 
Det var Åhlén och Holm, Stockholm, el
ler kanske adressen var Insjön då, som 
levererat grannlåten. Ibland kunde det 
hända att vi fick en liten extra slant så 
där före jul och då hade vi också råd 
med litet julläsning. Bland tomtar och 
troll eller prinsessan Snövit läste vi gär
na.

Och där stod granen i all sin glittran
de grannlåt. Våra hjärtan var fyllda av 
stor glädje. Ohämmat kunde vi fröjdas 
åt högtiden, det var ingenting som oro
ade oss barn. Alla sorger och bekymmer 
bar våra föräldrar.

Än julklapparna då? frågar kanske 
någon. Ånej ,inte hade far och mor råd 
med något sån’t. Det var förresten inte 
vanligt med julklappar på finnmarken 
längre tillbaka. Vi hade så roligt ändå 
kring granen och brasan.

Brinn du julens stjärna, lys min barn
domsstig . ..  Vem lyser oss genom värl
dens mörker idag? Du och jag förlorade 
en outsäglig stor rikedom när vi tappa
de bort barnatron.

Minnet av barndomsjularna i Jämsä 
glömmer jag aldrig. Som vuxen och stor 
kan jag ännu liksom höra barnarösterna 
och tramp av barnafötter: Ljusen och 
lantärnan glimma högt kring, som den 
klara stjärnan över Betlehem.

Einar Axelzohn.

Julporträttet _
Ramar, album v stor sortering. Kameror, film, blixtljus

MÅLNINGAR av kända konstnärer 

Moderna presentartiklar i keramik

A Stor sortering i ramlist i moderna färger 
och profiler. Sätter Ni stort värde på ett 
gott hantverk, då beställer Ni Edra in
ramningar hos oss. 25-årig praktik borgar 
för ett välgjort arbete.

TEGMANS Fotomagasin
Orsa, telefon 93

3

BARNDOMSJULAR I  J Ä M S Ä

Stugan där artiklarna ”Från skogarna 
i norr” kommer till.



ORSA SKOLTIDNING

BARN SOM ALDRIG SETT EN CHOKLADKAKA

Det finns nog även i Sverige många 
hem, där man måste vända på slanten 
både en och två gånger, innan man 
köper hem julgranskaramellerna eller 
gotterna till julbordet. Och det skadar 
inte att vara sparsam. Allra helst när 
det gäller godsaker, bör vi lära oss att 
njuta med måtta. Det är hälsosammast, 
både för magen och tänderna och port
monnäen. Och gör vi det, är det så myc
ket roligare att någon gång få smaka 
på någonting som är riktigt, riktigt gott. 
Och dit hör väl chokladen, eller hur?

När jag härom året reste till öst- 
Tyskland, var det en del snälla männi
skor, som plockade på mig stora högar 
med chokladkakor och annat gott, som 
jagi skulle ge åt de tyska barnen. Män 
menade, att de säkerligen skulle sätta 
värde på en sådan gåva från Sverige.

Men inte ens mina goda vänner i 
Malmö och Trelleborg kunde väl dröm
ma om den stora glädje, som choklad
kakorna från Sverige utlöste under den 
resan.

De första båda chokladkakorna måste 
jag kasta ut genom tågfönstret, redan 
innan jag hunnit mer än ett par mil 
från Sassnitz. Vid en av stationerna, där 
tåget stannade, såg jag ett par små 
pojkar komma springande i full fart 
från en banvaktsstuga i närheten av 
stationen. De hade ganska dåliga kiäder, 
och regnet stod som spön i backen. Men 
det tycktes inte bekomma dem det min
sta. De hade upptäckt, att det fanns 
långväga resenärer ombord, och det ha
de kanske hänt förr, att det singlat ut 
någon gåva genom fönstret. Ingen av 
dem tiggde någonting, men deras stora, 
klara ögon såg så spörjande från vagn 
till vagn. När jag fick syn på dem, skyn
dade jag mig att hyva ut ett par härliga 
svenska chokladkakor, och i samma 
ögonblick satte sig tåget i gång.

— Danke schön, danke vielmals, jub
lade de i munnen på varandra. Tack så 
mycket, så mycket! Och så satte de i 
väg som ett skott tillbaka till det lilla 
grå huset i utkanten av stationsområdet, 
där mor stod på trappan och väntade. 
Ingen av dem nändes stanna och smaka 
sin chokladkaka, utan båda två över
lämnade den till sin mor. Det var nog 
bäst, att hon hjälpte dem att hushålla 
med en så dyrbar gåva!

Så länge jag såg dem, medan tåget 
rullade bort, stod de båda trashankar
na och deras mor och vinkade och log 
mot främlingen, som hade kastat in ett 
litet, litet glädjeämne i deras fattiga 
tillvaro. Så litet behövs det ibland.

❖

Några dagar senare stod jag en sön
dagsförmiddag i predikstolen i en av 
östra Berlins frikyrkor. När gudstjäns

ten var slut, sade pastorn i församling
en till sin vän från Sverige:

— Nu kommer söndagsskolba.rnen, 
och du ska naturligtvis tala till dem 
också!

Det hjälpte inte, att jag skyllde på 
min dåliga tyska, och på att jag var så 
oförberedd. Naturligtvis måste jag tala 
till barnen.

Etthundrafyrtio barn strömmade in i 
lokalen, och jag tänkte med förskräckel
se på vad jag skulle säga dem, så här 
alldeles utanför programmet. Så kom 
jag plötsligt ihåg, att jag hade en hel 
packe chokladkakor i portföljen. Det 
språket kanske de skulle förstå bättre. 
Jag skyndade ut i lilla salen och tog 
fram chokladkakorna. Sen bad jag en 
av darnerna i församlingen att dela sön
der dem i rutor, så att det om möjligt 
kunde räcka åt alla. Och så gick jag 
tillbaka in i söndagsskolan igen.

När jag fick ordet, började jag för sä
kerhets skull med att lova barnen, att 
de fick skratta så mycket de ville, om 
jag råkade misshandla deras vackra 
språk. Och alla barn tycker om att 
skratta. Så vi blev riktigt goda vänner. 
Sedan berättade jag för dem om Sverige 
och de svenska söndagsskolorna och 
hälsade dem välkomna att komma och 
hälsa på oss i Sverige. Men, sade jag, 
det kostar tyvärr mycket pengar att re
sa så långt, och det kan hända, att inte 
så många, kan komma. Men det finns ett 
annat land, där det är mycket, mycket 
skönare och bättre än i Sverige. Det är 
Guds rike, och dit kostar det ingenting 
att resa, ty det vill Gud upprätta mitt 
ibland oss. Och så kom vi överens om 
att söka Guds rike och be om den stora 
nåden och glädjen att få bli medborgare 
i det riket.

Orsas
J ulklapps centrum

C E N T R A L B O D E N
Orsa, tel. 298

Och sen sjöng vi, och pastorn avslu
tade med att hälsa till alla de svenska 
söndagsskolbarnen.

När barnen strömmade ut ur kyrkan, 
stod jag sedan nere vid dörren med en 
stor chokladkartong i handen. Varje 
barn fick ta en chokladbit. Det fanns 
inte heller nu ett enda av barnen, som 
skyndade sig att stoppa chokladbiten i 
munnen. Man ville titta riktigt noga på 
den först, och sen gällde det att springa 
hem och visa den för far och mor och 
syskonen därhemma. Många hade aldrig 
förr sett en chokladkaka. Och jag miss
tänker, att många av de stackars små 
rutorna måste delas i tre, fyra eller kan
ske flera små, smakbitar därhemma. 
Men det var ju ingen förlust, ty all gläd
je blir som ni vet rikare och större av 
att delas!

Och tänk, att det verkligen räckte åt 
alla de etthundrafyrtio barnen! Ja, det 
blev till och med lite choklad över. Inte 
tolv korgar visserligen, men i alla fall 
en liten hög.

Jag tog kartongen och bjöd söndags- 
skollärarna:

— Var så goda, nu är det er tur!
— Nej tack, svarade de.
— Varför det frågade jag. Äter ni 

inte choklad?
— Jo, svarade de, men vi vill komma 

med ett annat förslag.
— Vad då?
— Jo, vi har några av våra söndags- 

skolbarn, som ligger sjuka i sina hem. 
Vi kom just nu överens om att om det 
blev några rutor över, så ville vi bra 
gärna få behålla dem för våra sjukling
ar. I så fall ska vi gå hem till dem med 
den hälsningen i eftermiddag.

Vet ni, jag skäms inte att erkänna, 
att det blev lite extra varmt i hjärtat, 
och frågan är, om det inte kändes lite 
fuktigt i ögonvrån också, när jag hörde 
det svaret.

— Naturligtvis ska ni ha chokladen 
för era sjuklingar, sade jag. Gud väl
signe er!

Det fanns inte en av lärarna, som ha
de råd att smaka en chokladbit, ty nu 
skulle en liten skara febersjuka småt
tingar ute i Östberlin få en uppmunt
ran, som de aldrig hade drömt om. En 
chokladkaka, nej, bara en liten fattig 
chokladbit från Sverige!

Och än idag kan jag bli varm om 
hjärtat, när jag tänker på de där trötta, 
slitna lärarna, själva fattiga och behö
vande, som den eftermiddagen gick kilo
meterlånga vägar bland Berlins ruin
kvarter för att glädja sina söndagsskol- 
barn.

Einar Kimmerfors.
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En alldeles ny sorts skola har under 
året startats i Orsa. Det är ”Knuttesko
lan”, som ordnats av Motorförarnas Hel
nykterhetsförbund. Skoltidningen har 
intervjuat den energiske ordföranden i 
MHF:s Orsaavdelning, köpman Arthur 
Persson. Han berättar:

Vi tyckte att vi måste göra någonting 
för de motorintresserade ungdomarna 
och hjälpa dem tillrätta med några av 
deras många problem. Så började det 
hela. Vi valde en ungdomsledare. Det 
blev Sven Berglund i Kallholsfors. Me
ningen är att ungdomarna ska arbeta 
vidare på egen hand, sen de först fått 
litet hjälp vid starten.

Vi har tänkt skaffa dem en övnings
bana vid Tallhed, där de ska få köra av 
hjärtans lust. Just nu ligger vi i under
handling med markägarna där uppe.

Så kom en MHF:s instruktör hit och 
vi inbjöd alla motorintresserade ungdo
mar till en instruktionsafton. Där före
kom bl. a. trafikundervisning och ett par 
filmer visades. Intresset bland pojkarna 
var mycket stort och ett 20-tal anmälde 
sig genast till knutteskolan.

Firman Bil och Buss ställde välvilligt 
lokaler till förfogande och efter någon 
träningskväll kom så det med stor spän
ning emotsedda första ”skinnknuttepro- 
vet”, där 15 grabbar deltog med liv och 
lust.

Tävlingsledaren Erik Brodin från Bor
länge hade med sig Sveriges enda s. k. 
”elektriska öra”, en bullerprovningsap- 
parat ,så nu gällde det att bullra tyst. 
En av grabbarna hade t. o. m. monterat 
på en mycket effektiv ljuddämpare från 
en bil. Men dessvärre hörde ”örat” att 
det skramlade någonstans i maskin, så 
det blev i alla fall några prickar för 
buller.

Vidare gällde tillförlitlighetstävlingen 
serpentinkörning, att åka ”gunga” över 
en bock och att köra så långsamt som 
möjligt på en 4,5 m lång planka. Vid 
detta sistnämnda prov tangerade Inge
mar Löf f. ö. svenska rekordet genom 
att hålla sig kvar på plankan i 18 se
kunder.

Resultat av detta första prov:
1) Ingemar Löf 9 prickar, 2) Willy 

Mårts 10 p., 3) Nils Wolf 12 p. 4) P. A. 
Ståbis 13 p. 5) Sune Jonsson 14 p. 6)

Lennart Gärdsjö 26 p. 7) Lasse Bengts
son 26 p. 8) Inge Andersson 26 p.
Nu väntar vi bara på instruktör för att 
sätta igång med nästa instruktion och 
prov. Det är mening att det ska bli kurs 
i kartläsning och orientering, en kurs i 
motorkunskap, där pojkarna själva ska 
få  plocka sönder och sätta ihop sina ma
skiner o. s. v.

De här pojkarna är allihop pigga, duk
tiga pojkar med ett allvarligt motorin
tresse, väl värt att uppmuntras och till
varatas i dessa motorismens tider. Visst 
händer det, att de ”för sitt heta intres
ses skull” glömmer sig och inte tar den 
hänsyn som fordras alla gånger. Det är 
beklagligt men — begripligt.
' Naturligtvis vill vi i MHF få pojkarna 

med i ideellt arbete så småningom. Men 
först måste deras motorintresse tillgo
doses. Och detta intresse är som sagt 
mycket stort. Finge vi bara hobbyloka
ler, så skulle pojkarna vara sysselsatta 
många kvällar. Och så förstås behövs 
det ungdomsledare. Varför skulle inte 
en så stor kommun som Orsa kunna ha 
t. ex. halvtidsanställd ungdomsledare? 
frågar hr Persson till slut, och vi låter 
frågan gå vidare.

När intervjuaren sedan träffar förste- 
pristagaren Ingemar Löf och frågar ho
nom om tävlingen, säger han:

— Det var roligt. Mycket roligare än 
t. ex. motorcykelorientering, som jag 
kört några gånger.

— Och det var mycket svårare att 
köra långsamt än att köra fort.

— Ja, visst vill vi alla som var med, 
att knutteskolan ska fortsätta med flera 
träningar och prov.

MHF har här tagit ett gott initiativ, 
som är värt stort tack. D. H.

Gedigna julklappar
fö r  hela fam iljen finner Ni häst 

hos

Nya j ärnhandeln
Telefon 252

V erkliga

Julklappsfynd
- för Honom!

SKJORTA av engelsk eller svensk poplin. 
Finns i högklassiga kvalitéer. Välsydda, 
stilsäkra, Grått, blått, beige ooh vitt.

SLIPS ai> rhodia-siden -  ett önskemate- 
rial för hans slips — skrynkelfritt, starkt, 
lättknutet och elegant. Jättestort urval.

PYJAMAS av poplin, flanell eller trikå. 
Trevl. färger o. mönster, välsittande mod.

SCARF av helylle i varma, trevliga färger. 
Både rutiga och enfärgade i Kynoch m. 
II. kända märken.

UNDERKLÄDER. Bomull, bomull/nylon.

STRUMPOR i härliga yllekvalitéer samt 
spunnen nylon.

Andra lämpliga klappar: HANDSKAR, 
FINGERVANTAR, NÄSDUKAR, MAN
SCHETTKNAPPAR, LIVREMM AB.

Nagot som ungdomarna sätter stort värde pa 
att få, är ett par SKID- eller LÅNGBYXOR i 
diagonal samt en JACKA. Storl. 12 — 16 år.

Det är väl använda pengar att 
ju l handla hos

feefigLutds
--------  O R S A --------
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Orsa Turistförening reklamerar.
Orsa Turistförening, som är 21 år 

gammal, har nyligen utgivit en ny 
broschyr med vackra bilder från trak
ten samt en karta, som blivit mycket 
omtyckt. Ni se här en bild av den kar
tan. Orsa Turistförening arbetar för att 
sprida kännedom om den vackra Orsa- 
bygden och om de naturliga möjligheter 
den har som uppehållsort för turister 
och sportfolk. Turisttillströmningen till 
en plats kan vara av stor ekonomisk be
tydelse och det gäller att mottaga alla 
besökande på bästa sätt. Orsa Turistför
ening håller f. n. på att söka ut lämp
liga utflyktsmål och rundturer för turis
ter. Dessa komma att tryckas särskilt 
för sig på s. k. väglappar. För broschy
ren och allt annat arbete har Orsa

Turistförening mycket utgifter och den 
som går in som medlem i föreningen, det 
kostar 3 kronor om året, hjälper oss i 
vårt arbete att visa hur vackert Orsa är. 
Det finnes många som komma hit för 
första gången och bli fullständigt be
tagna. De ha ingen aning om, att i 
Sverige finnes något så vackert som ut
sikterna från Fryksås, Turistvägen och 
Skattungbyn. Orsa är bättre rustat nu 
än för c:a fem år sedan att mottaga 
turister. Inkvarteringsmöjligheterna äro 
större, ävenså möjligheterna att hyra 
stugor och möblerade rum för längre 
tid. Den som en gång kommit hit kom
mer gärna tillbaka.

Orsa i november 1953.
Sekreteraren.

FO L K SK O LL Ä R A R E

A. Lustig flyttar.

Folkskolläraren  Alfred L ustig  har valts 
t.ill ord. lärare i Gagnefs skoldistrikt. H an 
har t jä n s tg jo rt i O rsa sedan höstterm inen 
1932 och tillträdde den 1 jan . 1934 sin nuva
rande ord. t jä n s t vid N ederberga skola.

O rsa skold istrik t gör en verklig  förlust 
genom A. Lustigs avflyttning. H ans skola 
har alltid v arit något av ett m önster. D är 
har v arit ordning och reda. Och detta gäller 
både i det yttre, i skolsal och m aterielrum , 
i dagböcker och biblioteksskåp, och i det 
inre skolarbetet ifråg a  om kunskaper och 
kurser och barnens fostran. D et kan den in
tyga, som ett par år få tt  m ottaga Lustigs 
elever i sjunde klassen. I  alla  skolor är fö r
stås barnen olika i fråg a  om begåvning 
och läggning. Och det kan ingen lärare  göra 
något å t  (som tur ä r) . Men i v issa avseen
dem har Lustigs elever förd elaktigt s k iljt  
sig från  det vanliga genom snittet: de har 
varit ordentliga och arbetssam m a, de har 
v arit särdeles artiga  och trev liga a tt  ha att 
göra med, de har alltid försökt a t t  göra 
s itt  bästa. Tydligen har de i skolan grund
ligt få tt  lära  sig, a tt  slarv inte lönar sig. 
Och det tror ja g  är en nyttigare kunskap 
än m ycket annat.

L ustig  har också v erk at utom sin skola 
på m ånga områden. H an har i 8 å r  varit 
lärark åren s representant i skolstyrelsen. 
H an har alltsedan barnbespisningens infö
rande Varit ordförande i bespisningskom - 
m ittén. H an ä r  instruktör i civilförsvaret, 
där han i egenskap av gasskyddsexpert 
hållit o taliga kurser både i O rsa och grann
kom m unerna. Och m ycket annat skulle 
kunna näm nas.

I  kam ratkretsen  h ar L u stig  v a rit m ycket 
uppskattad. H an har alltid v arit ”den rak a  
lin jens m an”, som utan fru ktan  sagt sin 
mening.

Vi ta ck a  honom för hans gärning j Orsa 
och önska honom lycka till på hans nya 
plats! H. H.

JU LKLA PPS-
affären för
GLAS

PORSLIN

KERAMIK

HUSHÅLLSREDSKAP

PRESENTARTIKLAR

HEDSTRÖMS
Bosättning
Orsa, tel. 761
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Holens småskola 1S9S. 
Lärare: Erik Pettersson.

Snart liar sista sleven av all den goda 
skolmat, som lagats i Holens gamla skol
kök, slunkit ner i magen på hungriga 
skolbarn. Och därmed upphör det gam
la skolhuset att stå i skolans tjänst. 
Dess tjänst- och meritlista är visserligen 
inte fulltecknad därmed, ty det skail tas 
i bruk som bystuga. Men vi säger far
väl till det som skolbyggnad.

Gamle skollärare Eriksson i kyrkbyn 
fick allt svårare att få rum för alla skol
barn, som trängdes där nere på 1870- 
talet. Därför byggdes det här skolhuset 
i Holen år 1878. Det byggdes av bya
männen i Holen och Sundbäck och har 
således aldrig tillhört socknen. I början 
hölls där s. k. mindre folkskola, d. v. s. 
en lärare undervisade samtidigt alla 
klasser. Men 1886 stod den nya folk
skolan i Kårgärde färdig, och från det 
året hölls enbart småskola i Holen.

Bra julpresent: - 
förnämlig permanent

från

Liljas D a i nfr is er i ng
Orsa, tel. 306

JU LK LA PPEN
av bestående värde är

armbandsklockan

Stor urval hos urmakare

Gust. Helge son
Orsa, tel. 399

Två av de lärare, som tjänstgjorde i 
Holens småskola, finns ännu kvar i Orsa. 
Den ena är fru Kerstin Holner, bosatt i 
Holen, tien andre Erik Pettersson i 
Maggås. Fru Holner är nu 85 år gam
mal men fortfarande rak i både ryggen 
och sinnet. Den gången — år 1886 —  
då hon kom som lärarinna till Holens 
småskola, var hon inte så värst ålder
stigen. Hon var 17 år. Året före hade 
hon gått på folkskoleseminariet i Falun. 
(På den tiden kunde det vara ett helt 
äventyr att komma från Orsa till Faiun. 
Fru Holner berättar, att då hon skulle 
resa tillbaka till seminariet efter jul
ferierna, inträffade ett svårt oväder. 
Vägarna yrde igen. Inte förrän på fjärde 
dagen kom släden fram till Falun.)

Den unga lärarinnan var fäst vid sin 
hemsocken och var glad att få tjänst 
där. Barnen i Holen var duktiga och be

Se till att Eder cykel
får den rätta skötseln. Lämna in 
den till fackmannen. Renovering, 
lackering, vinterförvaring.

B. S. BA LTER
Cykel- <Sc Rep.-verkstad, tel. 711

P I G G  -  S N A B B  -  T R I V S A M

DALA-DEMOKRATEN
-  Ständigt på  frammarsch -  

Nyöppnad platsredaktion i

Orsa, tel. 102
P R E N U M E R E R A  r e d a n  nu!

gåvade. Biblisk historia och katekes lär
des var dag med flit och andakt. Lära
rinnan hade själv fått lärdomar för li
vet när hon konfirmerades av den gode 
prosten Äbenius. (” Det är inte under
ligt, att världen är, som den är nu för
tiden”, säger fru Holner, ”när ni har så 
få kristendomstimmar i skolan.”)

Skolhuset var ”nyttigt” och bra, men 
kallt var det förstås om vintern. I bör
jan fanns bara öppen spis, och inte 
kunde man ödsla med veden, som skol
barnen själva skulle skaffa dit. Barnen 
skulle svara för både eldning och städ
ning.

När fru Holner slutade sin tjänst år 
1897, blev Erik Pettersson hennes efter
trädare.

Det måtte ha kommit en fnurra på 
trån mellan socken och byamän, för ny 
småskola byggdes längre ner i byn år 
1903. Men nya tider kom. Moderna idéer 
blåste in över bygden, och den gamla 
skolbyggnaden trädde åter i tjänst, nu 
som skolkök. En lång följd av år stod 
beskäftiga unga töser i vita förkläden 
framför spisarna i Holens skolkök och 
invigdes i kokkonstens mysterier av bl. 
a. skolkökslärarinnorna Regina Björk
lund och Helen Rehn.

Det allra nymodigaste det gamla skol
huset fått vara med om, är skolbarns- 
bespisningen. Men nu står nya lokaler 
färdiga i Digerbergets skola, och den 
gamla byggnaden skall tjäna sin bygd 
på annat sätt. Mycket har den varit med 
om redan förut. En gång för länge se
dan var den lokal för en godtemplar- 
förening, Och det var väl också i det 
draget som skoltaket lyftes av Holens 
berömda biåsorkesters kraftfulla fanfa
rer. I  senare tid har byggnaden gjort 
tjänst som vandrarhem under somrarna.

Heder åt de gamla byamännen, som 
givit tak över huvudet åt så mycken 
nyttig verksamhet!

E. G.
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I var Parfym- och 

Sjukvårdsavdelning
o

i Abergs
nya fastighet
har yi en jättesortering gedig
na och praktiska saker. Ni skall 
säkert finna en passande klapp' 
var sig det gäller far, mor, sys
ter, hror eller Eder käresta. Vi 
har den största sortering i

JBiojuterier
I ̂ resentkarton ger 

Manicuretuier 

Necessärer 
Parfymer

Eau de Cologne

II arv alten 

.Puder, Tvålar

Julutställningen
åter öppnad i

Orsa Färghandel
och inbjuder Eder till besök!

För småttingarna:
KÄRGKRITOR och en stor 
sortering MÅLARBÖGKER. 
LEKSAKER av TRÄ i ge

diget utförande.

Allt i papper:
Dukar 
Servi etter 
Hyllpapper ocb 
Remsor 
Gran mattor

J ulgrans-
prydnader
i förnämlig sortering 
Ovanligt dekorativa.

I j p i s

i jättpsortiment

Orsa Färghandel
Telefon 340
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Björn igen!

Sjunde klassen i Hansjö.
Främre raden fr. vänster: Vanja Westlund, Kerstin Björklund, Astrid 

Englund, Elvy Johansson, Gunnel Hansson, Ulla-Maj Sjöström, Inge
gerd Wolf.

Andra raden: Anita Lorenz, Sven Holmberg, Erik Spännar, Anita 
Carlsson, Holger Lind, Marianne Martinsson, Risto Ersson, Hans Pers
son, Arne Bogg.

Tredje raden: Lennart Hansson, Bengt Söder, Lennart Hellström (nå
got skymd), Sven-Göran Eriksson.

Bakre raden: Lage Hansson, Janne Knutsson, Per-Olov Jågas, Hen
ry Stigs. Frånvarande: Bengt-Åke Norin.

Lördagen den 7 november 1953 var 
undertecknad och Einar Sparf i sällskap 
till skogen för att se på ett skogsskifte, 
som ligger 13 km från Hansjö norrut. 
Vi voro där för att plocka reda på en 
del ved som blivit efter vid drivningen. 
Vi åkte bil efter den nya vägen som 
börjar vid Unån och går förbi Johannes- 
torp fäbodar. På skogsskiftet litt V vid 
Mickelsmyran stannade vi bilen och 
gingo cirka 1 km västerut mot den s. k. 
Mickelmyrsklacken. Vi gingo cirka 20 m 
från varandra då Einar viskade fram: 
”Nej sjå Ave, e sit jen bjenn dåne” (nej, 
se Ave, där sitter en björn). Det var 
en underlig känsla som smög sig genom 
kroppen på oss. Vi stodo och tittade på 
björnen en stund och han satt kvar och 
beundrade troligen den vackra utsikten 
nedåt Unån. Han såg ut att vara så 
mätt och trött, endast vred på huvudet 
och gav oss en undrande blick, vad vi 
hade där att göra, och vi tänkte lika-

TECKNING: Och sa här  tror Benny E riksson , klass 5, att det såg  ut.

dant. Då vi voro utan vapen — endast 
var sin timmersax i handen — ville vi 
inte riskera att komma i onåd med björ
nen, utan vi bestämde oss ganska fort 
att med långa steg taga raka vägen till
baka till bilen. Då och då vände vi oss 
om för att se om vi voro förföljda. Vi 
bestämde oss för att ej gå tillbaka, förr
än det blir 30 grader kallt och björnen 
gått i ide. A. W. Hansson.

Stipendiefonden.
Ännu en av stipendiaterna, Laila Sa- 

lander, Hansjö, har med bra betyg av
slutat sin Hermodskurs (i Svensk Rätt- 
skrivningslära). I H e d e r s l i s t a n  
kommer hon som den å t t i o s j u n d e .

När nu årets bästa studietid är inne, 
ville vi uppmana alla övriga som ha på 
börjat någon korrespondenskurs: ”Sök 
att med det snaraste fortsätta studier
na ! sluta inte förrän kursen är färdig ! 
Kanske kan du bli den 90 :e eller den 
100: e i Hederslistan över dem som 
fullbordat sina kurser”.

Nya ansökningar om studiebidrag

kan givetvis också lämnas in. Rådgör 
med föräldrar eller lärare om lämpligt 
ämne för studierna ! Sedan kan ansö
kan insändas till undertecknad.

Till sist några rader om Stipendiefon
dens ekonomi. Under det sista räken
skapsåret utbetalades omkring 240 kr i 
kursavgifter medan elevernas egna bi
drag uppgick till 28 kr. De fonderade 
medlen utgjorde 1.600 kr och övriga till
godohavanden 700 kr. E tt välkommet 
bidrag har innevarande år mottagits 
från Orsa Skoltidning, som av överskott 
kunnat lämna 200 kr till Stipendiefon
den. Sven Lilja, tel. Holen 64.

y ^ \ j y \  är det iu l  ijjfen! { 0 ) e i t ä l t  I lÅj ■jöt V ärdefulla j ulkla p par

JU L FE  ISYREN - f i n n e r  N i  h o s  o s s !
Lagg en av vara
vackra JULDUKAR I GOD TID !

på bordet! Dragspel -  Gitarrer
Fioler — Ton etter

Ta Er tid att komma in och so Stor LEK-
dem, även om julbestyren äro

<=\Jc iik o m a te n , t i l l
SAKSAVDELNING

många. Vi ha den rätta duken J
för det glada julbordet.

Ö STBERG S

Emma Olssons Eftr. DAM FR ISER l \G M ii s i k & 11 (vm slöjd
Orsa, tel. 125 Orsa, tel. 20!S Tel. 320, Orsa
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Ur orsa-arkivens gömmor
Nils N ordström  i B ingby h ar funnit 

a tt  gam la sockenstäm m oprotokoll kan  
vara en m ycket in tressan t läsning. H an 
tillb rin gar därför en stor del av sin tid 
i  arkiven i tingshuset, där han h itta t 
m ånga lustiga och in tressan ta  saker. 
H är v isar han  med e tt nar c ita t vad 
som bl. a. bekym rade socknens styres
m än fö r något över 100 å r sedan.

A tt ungdomens nöjesliv även i gångna 
dagar erbjöd vissa problem fram går av föl
jande.

Protokoll hållet i Allmän Sockne- 
stäm m a med O rsa försam ling i 
Sacristian  den 6 O ktober 1844.

P å  fram ställd  frå g a  hvilka m ått och 
steg borde tagas till sedlighetens befräm 
jande synnerligen bland försam lingens 
ungdom bekräftad e socknem ännen den 
klagan, som tid efter annan försports sär
deles från  de större och fo lk rikare  byarna 
deröfver, a tt  ungdomen i lördags och sön- 
dagsqvällarne sam m anskockas, drifva om
kring långt in på nättern a  å gator och 
gårdar, förer oljud och med hvarjehanda 
lä ttsinn iga  upptåg störer den allm änna 
ordningen. T ill förekom m ande a f sådant 
oskick beslöts nu enhälligt, a tt  hvarje  
husbonde skulle hålla  s itt husfolk hem
m a kl. 9 Lördag, Söndag och övriga hög
tidsdagars a ftn ar från  d. 1 Septem ber till 
d. 1 M aji, sam t kl. 10 dylika a ftn ar un
der den övriga delen a f året. T rä ffa s  nå
gon å  sagda dagar ute e fter bestäm d tim 
me och kan han derföre icke uppgiva nöj- 
aktige skäl, skall han fö rsta  gången, för 
sin förbrytelse lämpligen tillta las a f Sock- 
ne Nämnden, tager han sig icke deraf till 
w ara utan beträdes andra gången med 
öfverskridande af denna öfverenskom m el- 
se ege Socknenäm nden a tt fä lla  honom 
till 32 sk. B :c o  B ö ter ; och dubbelt för 
tred je  eller flera  gånger. B ö tern a  skola 
tillfa lla  fa ttig  Cassan och a ftjen as, Vid 
bristande tillgång, med arbete för fa ttig  
Cassans räkning. Försam lingens Ledam ö
ter anmodade undertecknad. Ordförande, 
a tt hos Konungens Befallningshafvande i 
laga ordning söka stadfästelse å detta 
deras enhälliga beslut.

Blevo dessa drakoniska förordningar an
tagn a av m yndigheterna- Ja , m en icke all
tid av ungdomen, v ilket visas av följande.

Protokoll hållet inför Orsa fö r
sam lings Socknenäm nd vid dess 
sam m anträde i Socknestugan d. 7 
Ja n u a ri År 1849.

T ill denna dag hade O rdföranden i laga 
ordning lå tit inför Nämnden inkalla 
Jö n sa r H ans H ansson, P er Olof Dahlberg, 
K n u tar P er Persson, Lillpers H ans P ers
son, Forsm ans Anders Andersson, Mickols 
Anders E rsson  och K lockar P er Jönsson 
alla från  Kyrkbyn, som blifvit angifne, 
a tt  hafva i S tackm ora olofligen tillgripit 
ett par kälkar, den ene tillhörig Gubb 
E r ik  Ersson, den andre Gubb H ans E rs 

son. D etta  skall hafva så tillgått, a tt  desse 
ynglingar en afton  å  en a f söndagarne 
före Ju l bevistat en så kallad Rönölsdans 
i sistnäm nde B y  och, då de d erifrån  sedan 
å terv än at hem, funnit för sig nöjsam m ast 
och beqväm ligast, a tt å k a  kälkbacke utför 
Stackm oraberget, hvadan de för sädant 
ändam ål föröfvat tillgreppet. De stulna 
kälkarne hade sederm era återfunnits 
s tra x t ofvanföre Jossam y ran  och Gubb 
E rik  E rssons alldeles sönderslagen. Wid 
pårop inställde sig nu alla  de inkallade 
med undantag a f K n u tar P er Persson, 
som för en v rickning i foten icke kunde 
kom m a tillstädes. Jö n sa r  H ans H ansson 
inlem nade en skrifvelse, deri han anförde 
sig kunna med bevis styrka, a tt  han wid

Nya Damfriseringen
Ann-Britt Tysklind

Carl Ä. Pettersson
Orsa

här ifrågavarande tillfälle tag it en annan 
w äg hem, än de öfriga ynglingarne, och 
ehuru den näm nda bevisningen nu icke 
företeddes, lä t dock Nämnden dervid bero; 
enär anförandet icke bestriddes a f de 
andre. T illgreppet erkändes af de öfrige, 
ehuru P er Olof D alberg, som tillika  med 
Forsm ans Anders Andersson och K nu tar 
P er Persson, begagnat Gubb E r ik  E rssons 
kälke, icke ville vidgå, a tt  de sönderslagit 
densamma. Nämnden föreställde honom 
med anledning häraf, a tt om de också 
med egen hand icke sönderslagit nämnde 
kälke, de likväl woro orsak dertill, a tt den 
blifv it förderfvad, emedan sådant icke 
skulie hafva in trä ffa t, derest den a f dem 
icke b lifv it tillgripen. Med anledning af 
hvad wid undersökningen nu förekom m it 
afsades e fter en stunds öfverläggning föl
jande U tslag: Som tilltalade ynglingarne 
P er Olof D ahlberg, K n u tar P er Persson, 
Lillpers H ans Persson, Forsm ans Anders 
Andersson, M ickols Anders E rsson  och 
K lockar P er Jönsson erkändt sig saker 
till den m ot dem gjorda angifvelse, a tt 
hafva olofligen tillgrip it Gubb E r ik  E rs 
sons och d:o H ans Erssons i S tackm ora 
kälkar, och sådant skedt å  en Söndags 
natt, hvadan de äfven woro förvundne, 
att, tv ärt emot Socknem ännens i Allmän 
Sockenstäm m a under d. 6 O ct: 1844 fa tta 
de och laga kraftvu nna beslut, hafva trä f
fa ts  ute en sådan afton  efter k lockan 9 
utan a tt  derföre kunna förebära något 
annat skäl än den lättsinn iga och obe
tänksam m a lustan, a tt  tillfoga annan per
son skada och illa göra: förthy fann 
Nämnden skäligt, med tilläm pning af 
m erberörda Socknestäm m o beslut, dem 
till näpst och androm till warning, fä lla  
P er Olof Dalberg, K n u tar P er Persson, 
Lillpers H ans Persson, Forsm ans Anders 
Andersson, M ickols Anders E rsson  och 
K lockar Jö n s  Persson, a tt böta hvardera 
för sig T rettio tv å  skillingar Banco till 
Socknens fa ttig a  eller wid bristande till
gång denna B öteskilling a ftje n a  med ar
bete fö r fa ttig  Cassans räkning, låtande, 
i ö frig t bero på m ålsegarne sjelfve, a tt 
å ta la  tillgreppet inför Domstol eller i godo 
uppgöra saken, och m å den, som med det
ta  utslag icke åtnö jes, deri söka ändring 
genom besvär, som ingifvas till Konung
ens B efallningshafvande innan klockan 
Tolf å  T rettionde dagen h ärefter eller 
Tisdagen d 6 :e  nästinstundande Februari, 
och bör vid besvären bifogas det öfver- 
klagade U tslaget; åliggande jem väl den 
klagande att, inom fjo rto n  dagar efter 
det besvären sednast bordt inlem nas, till 
Socknenäm ndens Ordförande aflem na 
D iarieutdrag öfver besvärens inlemnande, 
a llt vid äfventyr af talans förlust.

E n lig t kyrkböckerna var dessa ynglingar 
vid ovannäm nda tillfä lle  sam tliga m ellan 
19 och 23 å r utom Jö n sa r Hans, som då 
bara var 11 å r gammal.

N. N.
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FRÅN SKOLBÄNKEN
Sagan om bocken och ju ltom ten

F ö rra  å re t höll det på a tt  inte bli någon 
ju l för ju ltom ten för iill-N isses häst var 
sjuk. D å sa  lill-Nisse. Vi få r  gå och låna 
bocken av häxan Luddelussa i Storberget. 
Ja , sa  tom tefar vi ska skynda oss. Sedan 
pulsade dom iväg med en liten fin  lykta. 
Och när de kom fram  så knackade dom 
på. S tig  på, sa  Luddelussa. D är sa tt Ludde
lussa och å t stek ta  skator. T om tefar sa, 
kan vi få  låna bocken? Ja ,  sa Luddelussa. 
Sen fick  dom låna bocken. Och hem ma 
sa tt barnen och väntade tomten.

T O R A L F  JO H A N SEN  
K lass 2.

Stinas ju la fto n
P å  ju laftons morgon vaknade Stin a  k lo c

kan ätta. Hon klädde sig så fo rt hon kunde. 
Sedan kilade hon ner till mam m a. ”Är du 
redan uppe, S tin a ?” sade mam m a. ”Ja ,  ja g  
längtar till i kväll”, sade hon. Om en stund 
sprang S tin a  ut och lekte. Hon träffad e  på 
K arin  om en stund och sade: ”K arin , läng
ta r  inte du till i kväll, för det gör ;a g ? ” 
N är det började skym ma, ropade m am m a 
på Stina. N är Stin a  kom in, stod ju lgranen 
så fin  med ljus nästan  på varenda gren. 
”M amma, kom m er inte ju ltom ten s n a rt? ”, 
frågade Stina. Ju s t  i sam m a ögonblick kn ac
kade det på dörren, och vem kom om inte 
jultom ten. ”Goddag, goddag, finns det någ
ra  snälla barn h ä r? ” sade han. ”Jo , nog 
tro r ja g  det a llt”, sade mam m a. S tin a  fick  
en docka, en cykel, två böcker och en kof
ta. N är klockan var tio gick Stin a  och lade 
sig. Hon somnade om en stund.

SO L V E IG  C H R ISTIA N SSO N  
K lass 4.

GOD J U L
önskar red. alla skolbarn i Orsa och 
särskilt dem som medarbetat i tidning
en ! Orsa Skoltidning är ju något som 
ni alla har del i, vare sig ni bor i 
Maggås längst i söder eller i Skattung- 

byn i nordöst.

Gott nytt är alltså för er och tidningen ! 
Och välkomna med bidrag 1954!

TECKNING: Lucia av 
Anna Grela Tåli, klass 5

Första gången när tom ten  kom

N är ja g  v ar liten, hörde ja g  något, som 
dunkade på dörren. In  klev en tom te. H an 
gav m ej en stor julklapp och en stor en 
gav han till min bror också. N är ja g  tog 
upp min, så var det en stor bil. Min bror 
öppnade s itt paket. D är var det en m ålar
bok och kritor. De andra ju lk lapp arna gav 
han å t andra, och sen gick han ut genom 
dörren. L E I F  RO N AL IIH L ÉN

K lass 3.

N är jag  var Lucia
N är ja g  gick i andra klass, sa fröken, 

a tt  ja g  skulle vara Lucia. M argareta skulle 
v ara  tärna. Sen skulle Gerd, A gneta och 
K a j-B r it t  dra lott av mig. A gneta fick  vara 
tärna. F ö r  det stod tärn a  på lotten. Gerds 
och K a j-B r it ts  var blanka. N ästa dag skulle 
vi öva.

D å var p o jkarna så  nyfikna, a tt  de klev 
upp på några sparkar. F röken  drog för 
gardiner. Sedan frågade fröken, om jag  
hade någon luciaklänning. D et hade jag. 
Men ja g  h ittade inte den. D å fick  ja g  låna 
en av fröken. Dan därpå fick  ja g  vara 
Lucia.

J a g  hade en Luciakrona på huvudet och 
händerna ihop. Sedan gick vi fram  och 
sjöng. Vi läste också varsin  vers. Och så 
gick vi. IN G E R  N O RIN

K lass 3.

Tom te Nisses ju ln a tt
Nisse går och v äntar på afton, ty  fa r  har 

lovat a tt  N isse ska få  fö lja  med på jul- 
klappsutdelningen. N isse är nio år nu, då 
ska han lära  sig det svåra arbetet, säger 
far. K lockan är 6 och klockan 11 skall ju l
klapparna delas ut. Men fö rst sa tt Nisse 
och å t gröt tillsam m ans med m am m a och 
sina tre  syskon, Per, L asse och Stina. N är 
Lasse hade ä tit upp, tog han N isses bandy
boll, som låg på golvet, och slängde den i 
ta k e t så  a tt  den studsade ra k t i m jölkfatet. 
Och m jölken skvätte om kring. Äntligen 
kom fa r och de skulle åka. F a r  tog den 
stora tunga säcken. De satte  sig i släden 
och så bar det iväg. I  alla  stugor lyste det, 
och snart hade de delat ut a lla  ju lklapp ar
na. R U N E  N O R B E R G

K lass I I I .

De kunna ej beskrivas

Aug. Larsson KB
ORSA • TELEFON 21 • MANUFAKTUR • DAMKAPPOR • IIERREK1PER1NG

. . . alla do vackra och nyttiga pre- 
sentartiklar, som vi äro i tillfälle att 
erbjuda Eder till stundande Julhelg. 
Både Han och Hon gläds åt julklap
pen, som är köpt hos oss. Kom därför 
in och se! I vårt välsorterade lager 
finner Ni säkert det som passar Eder.

----------------------------- ^

9 sista 
minuten
kun ett present
kort från oss lösa 
julklappsfrågan.
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En god jul
1953

När granen skall klädas, 
komplettera med något 
nytt julpynt samt ljus i 
bästa kvalité.

Lät golven
fä en ny och slitstark yta 
— fråga efter Rustibus 
färg eller fernissa.

Vaxduk
i jättesortering och trev
liga juldukar i plast.

Plast
förkläden
för julstöket i sfor sor
tering.

Först och sist julklappar för alla! 

Besök vår utställning i god tid!

Välkommen 
in till

H ED IN S
Färghandel
Tel. 155, Orsa

*

*  * ■  t

Det går en ängel kring vårt hus.

Margit Jonsson, klass 5.

Tom testugan
L ångt inne i skogen bodde tom tefar och 

tom tem or. De hade tre  p o jkar som hette 
Snipp, Snapp och Snupp. Alla bodde de i 
ett berg. Ibland brukade hela fam iljen  vara 
i en annan håla och göra julklappar. Och 
de skulle gå dit nu. Alla barnen, m am m a 
och pappa var färdiga. De var borta över 
en vecka och gjorde fle ra  tusen ju lklappar 
å t a lla  snälla barn. M ycket långt borta  var 
de, så. det tog lång tid a tt gå hem. ”Men 
tän k  så  lång tid det ta r a tt  gå h em !” sa 
Snapp. Om en lång stund kom de till en 
jä tte sto r gran, men inget berg syntes. Och 
så  sa  to m tefar: ”H är m åste vi stanna i 
n a tt.” P å  natten  väcktes de av ett kn ak  i 
granarna och det blev ett stort hål in i ro
ten. D är nere låg  a lla  deras saker. Bakom  
granen hördes ett skratt, och en jä tte  kom 
fram . ”D et är ja g  som har förtro lla t berg
et”, sade han med sin brumm ande röst. Och 
så fick  de lov a tt bo i roten.

L IS B E T H  H O LM B ER G  
K lass 3.

H A N S  P E T E R S O N S

BiT- § Flygskolor
Tel. 242, Orsa

Skolorna, 
som ge resultat.

Luc ia fes t
N är ja g  gick i f jä rd e  klass skulle vi ha 

luciafest i skolan. V ar och en skulle fä  
skriva en lapp med nam n på den vi tyckte  
passade bäst a tt  v ara  Lucia. F röken  skrev 
upp på tavlan hur m ånga det var som rös
ta t på var och en. H ur det var, så fick  ja g  
de flesta  lapparna.

Vi skulle öva på luciasången, så vi kunde 
den. Vi skulle ordna så vi hade luciakläder 
allihop. J a g  fick  låna en klänning av min 
kusin B arbro . Den var helvit. Mamma sat
te g litter uppe vid halsen. D et började att 
närm a sig Luciadagen allt m er och mer. 
T ill slut var den stora  dagen inne. P o jk a rn a  
fick  v ara  ute, tills vi hade k lä tt oss färdigt. 
F röken  ringde in pojkarna. De fick  gå upp 
på en gång. Vi skulle ha luciafesten uppe 
på barnbespisningen. Vi hade h jä lp t ta n t 
K arin  a tt  göra i ordning uppe. Vi hade 
k lä tt l ju sstak ar och m ycket annat. N är vi 
gick uppför trappan, nynnade vi sången. 
Men när vi kom  upp i farstun , började vi 
sjunga. Vi kläm de i allt vad vi kunde. N är 
vi s jungit färd ig t fick  vi sä tta  oss ner och 
dricka cacao. Vi fick  bullar till. J a g  fick  
sä tta  kronan m itt på bordet. N är vi druckit 
färd ig t fick  vi stä lla  oss upp och gä ner. 
Vi sjöng ,när vi gick ner. F röken  sa, a tt vi 
fick  gå in till henne och byta om. Sedan 
gick vi i skolan som vanligt.

A N N A -GRETA  PÄ LS 
K lass 5

N är ka tte n  kom b o rt
E n  dag när ja g  och U lla var och åkte 

karusell på gården, kom  E r ik  och sa, a tt  vi 
m åste leta  reda på deras farm ors k att, för 
den hade sprungit bort. U lla blev väldigt 
fö rskräckt, och vi började genast leta. Vi 
letade bakom  rabatten  och bakom  soptun
nan och över allt. T ill sist, när vi skulle gå 
upp till U llas farm or och höra hur länge 
katten  Varit ute, såg vi, a tt  källardörren 
var öppen. N aturligtvis hade den gått ner i 
källaren! Vi g ick dit på en gång. D et prass
lade där nere. U lla blev väldigt glad och 
sa: ”D et är k a tte n !” V isstja , v a ’ de’ v ar sen. 
Vi g ick upp till U llas farm or i a lla  fall, och 
tänk ! K atten  var ju  hem m a! E r ik  hade ju  
bara sk o ja t med oss! U llas farm or sa tt och 
sm ekte katten. Och katten  spann och hade 
så  skönt så. Den drack m jölk  ur en skål 
också. U llas farm or har en ask med hål i, 
och om m an sticker in fingret i hålet, ta r  
katten  sin tass och försöker få  fa t t  på 
fingret. D et ser så  kul ut.

B R IT T  W E R N E R  
K lass  4.

Snart är det Jul igen!
MARZIPAN. KONFEKT och PRALINER

C .(V ‘T lljgrfoj011V

Beställ redan nu
Vörtlimpan, Jultårtan och Julbrödet.

Ce-Ge
borgar för kvalité.
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Svens ju la fto n
Den första  decem ber öppnade Sven fö rsta  

luckan i sin adventskalender. H an längtade 
hem skt m ycket efter ju lafton. D agarna var 
långa och tråkiga. N är han slutligen öpp
nade den tjugofjärd e luckan, blev han så 
glad, a t t  han hoppade högt opp i taket. Den 
dagen v ar den längsta av a lla  dagar. H ela 
dagen längtade han till kvällen, då tom ten 
skulle kom m a. P å  kvällen, när han hade 
ätit gröt, hörde han a tt det bultade pä dör
ren. Pappa gick och öppnade. Gissa vem 
som kom  in, om inte tom ten. Sven blev lite 
rädd, n är tom ten kom in. Tom ten tog opp 
ett lite t paket ur säcken och gav det till 
Sven. Sven undrade, vad det kunde v ara  i 
paketet. D et var en liten plastikbil. Sä  tog 
tom ten upp ett till paket ur säcken. D et 
var t ill  fa r . I  paketet var det en slips. Tom 
ten tog ännu ett paket ur säcken. D et fick  
mor. N är hon öppnade paketet, såg hon, a tt 
det v ar ett ljus. N är tom ten hade delat ut 
alla  julklapparna, gick han ut och häm tade 
ett stort paket. H an gav det till Sven. Det 
var en kälke. Sven ville ut och åk a  direkt, 
men pappa förbjöd honom. N ästa  morgon 
gick Sven rak a  vägen opp till kälkbacken 
och åkte.

T O R B JÖ R N  CA RLSSO N  
K lass 4

N ä r v i sparkade boll
E n  dag hade vi på B orn  bestäm t, a tt  vi 

skulle spela fotboll m ot byn. V i åk te  ner 
när klockan v ar halv sex, för vi skulle b ö rja  
halv sju. N är alla  spelare kom m it och kloc
kan v ar halv sju, satte  vi i gång. D om are 
var K je ll  Jönsson. B yn  spelade rä tt  bra  ett 
tag, m en till slut fick  ja g  e tt tillfä lle  och 
sköt i mål. D et gick så  till, a tt  L en n art från  
byn skulle cen tra  till Rolf,, L en n art klämde 
i men bommade på bollen oen sparkade i 
m arken, så  a tt  bollen kom  rullande fram 
för m ina fötter. D å passade ja g  på, och det 
blev mål. Ju s t  då b låste domaren, och det 
var halvtid. Vi frå n  B o rn  ledde med ett 
m ål m ot noll. I  andra halvlek gick det rä tt  
b ra  för oss, och vi ledde en stund med ett 
noll. Vi hade spelat ungefär fem  m inuter, 
då domaren blåste s tra ff  för oss. L a rs-E rik  
sköt, och det blev mål. Vi ledde nu med 
två noll. E n  stund senare sköt också byn ett 
mål. D et var två m inuter kvar, då domaren 
blåste en stra ffsp ark  till för oss. Den skulle 
Tord sk ju ta . H an sköt, och det blev mål. 
N ågra sekunder e fterå t gjorde byn ett blixt
anfall och gjorde ställningen till tre—två. 
E n  halv m inut e fteråt blåste domaren, och 
m atchen v ar slut. Vi hade vunnit med tre— 
två. SU N E O LSSO N

K lass 5.

TECKNING: På julafton av 
Lisbeth Jönsar, klass 5

Storm en
E n  gäng för två år sen skulle Gösta och 

ja g  till Våm hus och fiska. Vi skulle åk a  
cykel, men när vi kom  ner till vägen, änd
rade Gösta sej och sade, a tt vi skulle ro 
över. N är vi kom  ner till sjön, v ar det all
deles spegelblankt. D et gick så  lä tt a tt  ro, 
för det var så  lugnt. N är vi kom  till Våm - 
hus, tog vi upp ryssjorna. Vi fick  fem  
gäddor och fy ra  abborrar.

N är vi skulle ro hem, började det blåsa 
opp. N är vi var m itt ute på sjön, storm ade 
det ännu värre, så  a tt  ja g  öppnade luckan 
på b aksätet och kröp ner där. M am m a var 
på försam lingsgården och h jä lp te  till. Hon 
såg en båt, som försvann i vågorna ibland, 
och ibland såg  hon den. Men som tu r var, 
visste hon inte, a tt det var vi. Ja g  grinade, 
för ja g  v ar så  rädd. D et slog in v atten  i 
störa  mängder, så ja g  blev räddare och 
räddare. T ill slut sa  G östa: " In te  behöver 
du v a ra  rädd, Stig, för ja g  är s läk t med 
ab b o rrarn a !” N är vi kom  inåt badstranden, 
s jö n k  ekan, så  vi fick  pulsa iland. Vi drog 
upp ekan. D å hade vi b a ra  tre  gäddor och 
två abborrar kvar. S T IG  N IR S .

K lass  4.

C j a r l  % L

önskiir

Möbeltjänst
Hinders & Norberg

Vid köp av r adio
k an  Ni m ed fö rlro e n d e  vän d a E d er lill o ss . Vi h a  iö ijan d e  m ärk en  i la g e r :

CONCERTON, DUX, LUXOR, MARCONI, NORNAN, PHILIPS, 
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel-  & S p o r t a f f ä r
Telefon 281, bostaden 383
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

julklappen
för Edra barn finner 
Ni hos oss.

Skiddräkter
för pojkar och flickor.
Jackor, Slalombyxor,
Olle, Jumprar, Tröjor, 
Skjortor, Blusar,
Scarves, Sockor och Vantar.

t fö x -  est-cv, :

Klänningar för 1-16-åringar 
Kjolar, Blusar,
Underkläder, Strumpor, 
Gosskostymer, Finskjortor, 
Slipsar och Flugor.

lA  II*

i god sortering!

F i r m a

BARNKLÄDER
— Lennart Olsson —

Telefon 219
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Lämpliga j ulklappar

ull L ett ne
finner Ni hos oss!

Vi har s lo r  so rte rin g  i 
KLÄNNINGAR, strumpor, 
handskar och väskor. DAM
HATTAR, BARNMÖSSOR.

Gör ett besök!

K. J. DAHLS EFTR.
Tel. 191, bost. 389. Orsa

JU LH AN D  LA
hos oss!

Fikon, russin, frukt, 
konfekt, karameller.

Lutad
och olutad lutfisk.
_________ :_____ j

LUN D BLAD S Eftr.
Tel. 225, Orsa

TECKNING: Julafton av 
Lena Hansson, klass 5

N är jag  va r liten
N är ja g  var liten, tyck te  ja g  a tt  det var 

så  dumt a tt  hälsa på fo lk  m an redan kän
de. Så  ja g  hälsade på a lla  ja g  m ötte och 
det var nog ganska knogigt för ja g  bodde 
i Stockholm  då, och där är det ju  ganska 
m ycket folk. N är ja g  var rik tig t liten kal
lade ja g  m ig L ingaling K lingkling. Ja g  
trodde a tt  där jorden slutade, v a r det ett 
djupt dike eller k ly fta  på något sätt.

E n  gång ja g  gick i fö rsta  klassen då var 
ja g  och hälsade på en flicka. Vi Var ute och 
lekte, då hennes m am m a ropade å t oss a tt  
det kom flygm yror.

F lick a n  — ja g  tro r hon hette  B r itta  — 
hann in, m en inte jag , så  de stängde dörren. 
D å ja g  vände m ig om och fick  se flygm y
rorna, trodde jag , a tt  det var getingar. D å 
v a rt ja g  så  rädd. F ö r  i en bok i skolan var 
det en bild av en pojke som ett bi stuckit, 
och han hade få t t  en stor bula. D å ja g  
tänk te  på bilden, v a rt ja g  ändå m era rädd 
och började springa. J a g  kunde inte sprin
ga hem, fö r ”getingarna” kom ifrå n  det 
hållet. Ja g  sprang, och sprang ändå m era, 
då ja g  tänk te  på bilden. N är ja g  så sm å
ningom inte orkade springa längre, v ar ja g  
ända vid landsvägen. ”G etingarna” v ar för
resten inte så  m ånga nu heller. S å  ja g  vå
gade b ö rja  gå hem. N är ja g  kom  hem, 
skrattad e m am m a å t  m ig fö r ja g  hade 
trott, a tt  det v ar getingar.

IN G A -L IL L  L IN D Q V IST  
K lass  6.

J u l k l a p p a r . . .
(0 )eAäb våt

JULUTSTÄLLNING
Specialavdelningar förj

MODEARTIKLAR

GARN och Massor av

11ANDARBETEN
och lämpliga jui-

HATTAR och MÖSSOR klappar.

STRUMPOR

A LBERT A N D ERSSO N ORSA TOBAKS- &i
Mode- & Handarbetsaffär PAPPERSH AN D EL
Orsa. tel. 4 Telefon 238

Jul
Nu ju len  nalkas snart, 
och snön den fa ller ner.
D å blir det v itt på m arken, 
och blom m orna syns ej mer.

Men stjä rn o rn a  de blänka, 
som guld på him lens sky.
Och tom tenissar tän k a :
H ur v ack ert det ä r i vår by.

Men m ånen lyser vägen 
å t tom tenissar små.
Och en ä r så förlägen,
när han kom m er med klappar små.

P å  kvällen kom m er tomten, 
med klappar i en säck.
Och klappar få r  m an m ycket, 
så m an kan bli förskräckt.

JA N  F R IS K  
K lass 3.

När jag var sjuk.
E n  söndag talad e m or om, a t t  ja g  skulle 

opereras sn art. N ä r det blev m åndag, åk te  
vi t ill  la sa re tte t . D å v a r ja g  rädd. D är 
g ick  vi in, och en s y s te r  to g  em ot m ej och 
la  m ej i en säng. J a g  låg  e t t  p ar dagar. 
D et v ar h ju l p å  sängen. E n  förm iddag kom  
sy ste r  och sk ö t sängen, och ja g  f ic k  lig g a  
i den. S å  f ic k  ja g  å k a  hiss. N är ja g  kom  
opp till doktorn, band de fa s t  m ej på en 
hög säng. Sedan s a tte  de n åg o t fö r  a n 
s ik tet, och ja g  f ic k  räkna, tills  ja g  som 
nade. N ä r ja g  vaknade, lå g  ja g  nere igen. 
J a g  hade så  ro lig t hela  tiden på la sa re tte t. 
J a g  f ic k  t i t ta  på sy strarn a , n ä r de g jorde 
gasbindor, och ja g  fick  g ä  i andra rum, 
m en ja g  f ic k  in te  springa. N åg ra  d agar 
e fte r  sku lle  doktorn kom m a ner. M en då 
som nade ja g , och n ä r  ja g  vaknade, ta lade 
en ta n t  om fö r  m ej, a t t  ja g  f ic k  å k a  hem  
den dagen. Sedan sopade ja g , och n ä r  ja g  
v ar vid dörren, kom  det någon bakom  m ej. 
J a g  trodde, a t t  det v ar syster, så  ja g  sade 
u rsä k ta ! M en n ä r  ja g  titta d e  upp, v ar det 
mor. D å skulle vi å k a  hem !

M åna M ickols. K la ss  3.

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. 545, 48, Orsa
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En ju lh is fo ria
D et v ar i början  av  december. Tom tarna 

hade m ycket a tt göra. De m åste lack a  ju l
klappar och städa, så  a llt v ar f in t till jul. 
E n  dag då tom tefar sa tt på trappan, kom 
en flick a  gående. F lick a n  såg ut a tt vara 
fattig . ”Goddag”, sa  flickan . ”Goddag”, sa 
tom ten. "Vem  är du?” frågade flickan . ”J a g  
ä r tomten, som kom m er v a rje  ju l, svarade 
tomten. ”Men dig har ja g  aldrig sett”, sa 
flickan . ”In te  det? Men vad önskar du d e j? ” 
sade tom ten. ”Ja g  önskar ingenting. Men 
m or hon vill ha en k jo l och en blus”, sva
rade flickan , och så gick hon. ”A djö”, sade 
tomten. ”A djö”, sa flickan  och neg. S å  vart 
det ju l och tom ten skulle fa ra  ut med 
alla ju lklappar. Men en kom han särsk ilt 
ihåg och det var flickan . Hon skulle få  
den finaste  dockan. Så  for han till det lilla 
gråa huset och knackade på. ”S tig  in ’, sa 
en flickröst. In  klev tom ten och lade ifrån  
sig säcken. F lick an  och modern såg  häpna 
ut. ”D ig känner ja g  igen”, sa  flickan . Tom 
ten tog upp ett paket och gav det till flic 
kan. H ennes ögon blänkte, så  glad v a rt hon, 
när hon tog upp dockan. Så  tog hon tom ten 
om halsen. L ik a  glad blev modern. S å  fick  
modern och flickan  en så  glad ju l de nån
sin kunnat få  . A GN ETA  B R U K S  

K lass  3.

Hem m a hos tom ten
H em m a hos tom ten v ar det ju lstök. Tom

tem or bakade, och tom tefar gjorde ju lk lap 
par. H an höll på a tt göra e tt tå g  å t An
ders. P å  en stol sa tt stora  syster och stic 
kade v an tar å t K erstin . D e v ar gråa med 
röda kanter. Nu var a llt färdigt. T om tefar 
tog på sig kläderna, tog klapparna i en 
säck  och gick. H an gick fö rs t till Anders. 
H an blev så  glad. Men nu m åste han skyn
da sig till K erstin . Hon väntade nog. N är 
han var klar, g ick  han hem. Tom tem or 
bjöd på risgrynsgröt, skinka, lu tfisk  och 
tom tem ust. S is t av a llt gav hon tom tefar 
en kofta, som hon s jä lv  g jort. T om tefar gav 
henne e tt förkläde. Sedan lade de sig.

SUSANN RÄ Ä S 
K lass 4a

TECKNING: Lucia med tärnor av 
Ingrid Helgesson, klass 3

Den fina  ju lgranen
D et var dan före ju lafton .
K alle : ”Mamma, få r  ja g  och L isa  gå till 

skogen och häm ta en ju lg ra n ?”
M am m a: ”Ja ,  om ni lovar m ig a tt  inte 

v ara  borta  så  länge.”
L isa : ”N ej då, m am m a.”
N är de hade kom m it till skogen, sa K alle: 

”T itta , Lisa, vilken snygg ju lgran ! Den 
tycker nog m am m a vi ska ha.”

L isa : ”N ej, ja g  tycker vi ska  ta  den här, 
den ä r ju så  liten  och söt. Den där stora 
är inte alls fin, tycker jag .”

K a lle : ”Ja , men den m åste väl v ara  stor, 
om m an skall dansa om kring den. Om m an 
inte få r  dansa om kring granen, b lir det 
inget roligt. E lle r  ska  du inte dansa något 
om kring g ranen !”

L isa : ”Tyst, det kom m er någon! Kom , vi 
springer h em !”

K a lle : ”Vi kan väl inte springa hem. Vi 
m åste ta  en ju lgran .”

L isa : ”Men tänk, om det ä r ju lto m ten !” 
K a lle : ”N ej, det ä r  en farbror, ser du väl. 

Men se, han ta r  den lilla  ju lgranen! B ra v o !” 
L isa : ”D å m åste vi i alla  fa ll ta  den sto

ra .” S å  gick de hem.
M am m a: ”Så fin  ju lgran  ni h ar f å t t !” 
K a lle : ”L isa  tyckte  vi skulle ta  en liten 

ju lgran , m en då kom en farb ro r och tog 
den."

M am m a: ”Lisa, du ska inte grina! N ästa 
ju l ta r  vi en liten  ju lg ran .”

INGA HÖGLUND 
K lass 6.

LU M A
Ju Igrans b e lysning

16 ljus 31: — . 9 ljus 21: — .

En trevligare 
belysning linns inte!

Elektrisk

luciakrona
5 ljus 11: 50

Kooperativa
Varuhuset. Orsa

Julklapps-

i stor sortering.

Pjäxor

Handla i god tid!

e t J  S k o affär
Eftr.

Jul utan blommor 
blir ingen ju l  . . .

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

Ärade kunder, som önska anlita 
Blomsterförmedlingen, bör senast 
den 20 dec. inkomma med bestäl- 
ningar.

M e d l e m  

av F. B. F.

Lindqvist Eftr. B lo m sterh an d el
— John A. Levenius —

Tel. Affären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

Den bestående
.11 Lk LAPPEN

3535 o

Âll d e n  r ä t t a  ju l s t ä m n in g e n

linnet J\li La cm!

hör julbordet dukat med läckerheter av

skinka, lutfisk, julkorv, jul

syltor, sydfrukter, konserver

från

E R I K S S O N S

Belysningsarmatur

Bords- och golvlampor

HOWER samt VOLTA 
dammsugare

1 IO\V ER Tvättmaskiner

MOPA-OP/A ELEKTP.A.B.
Orsa, tel. 233

Orsa, tel. 192
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Lucias m öte med tom ten
E n kväll såg lilla tom ten M urr, a tt det 

lyste bakom  en gran. H an hörde, hur någon 
sjöng Lucia-sången. Men så slutade det 
tvärt. M urr hörde, a tt  någon suckade och 
sade: "H ur var det nu sången v a r? ’’ Tom ten 
gick bakom granen, och när han kom dit, 
sa tt en liten L ucia där.

Tom ten: ”God dag ! V arför är du sä led
sen ?”

L ucia : ”J a g  kan inte sången, sorn ja g
ska sjunga i kväll ! K an  inte fa r h jä lp a 
m e j? ”

Tom ten: ”Jo , ja g  ska h jälp a dej !” iH an 
ta r fram  en pipa och blåser. S tra x  kom m er 
en ekorre hoppande fram .)

E ko rren : ”Vad Vill fa r  denna gån g?”
Tom ten: ”Du ska få  h jälp a m ej med nå

gonting. N är ja g  satt och skar julklappar, 
såg ja g  den här flickan , och hon är Lucia, 
ser du. K an  du h jälp a henne a tt  sjunga 
luciasången?”

E ko rren : ”H är ska lilla fröken få  en trä- 
ask\ Och när du öppnar den, kom m er en li
ten fågel ut och sjunger v isan”,

L u cia : ”T ack , lilla ekorre ! O, vad ja g  är 
glad, och här få r  du en k ak a  !”

E k o rren : ”Öppna asken nu, få r ja g  också 
höra, när fågeln sjunger.”

L u cia : ”D et är så spännande a tt  öppna 
den.”

(Hon öppnar den.)
Fåg eln : ”Vad vill lilla L u cia ?”
L ucia : "V ill du lära  m ej m in luciasång, 

som ja g  ska  sjunga om två tim m ar”.

Tomten kommer.

Björn Åström, klass 3.

Fåg eln : ”O, ja , det ska  ja g  gärna göra.” 
(Och så  kvittrade han.)
L u cia : ”Nu kom m er ja g  ihåg. Du ä r den 

allra  v ackraste fågel, som finns.”
Tom ten: ”Nu går vi in till mor och får 

m ycket gröt.”
L u cia : ”J a  det tycker jag . Men sedan 

ska ja g  gå till tro llet Duns.” (Alla går in.) 
Tom tem or: ”Vill lilla L ucia ha m er g rö t?” 
L u cia : ”N ej tack , snälla mor ,ja g  ä r så 

m ätt. Men nu m åste ja g  gå. Adjö och ta ck .” 
Tom tem or och to m tefar: ”Adjö, käraste  

lilla  Lucia, Och tack  för a tt  du kom hit. 
H älsa  a lla  !”

L u cia : ”Ja , det ska jag . Adjö och tack  
för m ej.”

M E IT  BÄ C K  
K lass  5

Julvers
Ju len  står för dörren, 
nu lyser s tjä rn a n  klar.
I  m örka m ulna kvällen 
där utanför s tår tom tefar.

Tom tefar han nyser 
och ber a tt fä  kom m a in.
Han värm er sig om fotterna, 
sen ta r han upp säcken sin.

Nu delar han ut klapparna 
sä jer varsågod å t var och en.
Sen knyter han hop säcken 
och går sin väg igen.

K E R S T IN  GU STAVSSO N  
K lass 3.

Tom+epojken Tripp
D et var en gång en tom tepojke som hette 

Tripp. H an var så olydig m ot tom tem or och 
tom te Lisa. E n  gång när m or och L isa  sov 
smög Tripp sej ut och gömde sig. F ö r  han 
ville inte göra träskor och inte göra skidor. 
Tripp gick långt ut i skogen. N är det blev 
morgon m ötte Tripp en liten pojke som het
te Lars. Ja g  ska ut och hugga ner en gran 
å t mor, sa L ars. D et skulle då ja g  aldrig 
ha g jort, sa Tripp. Men när ja g  h jälp er 
mor få r  ja g  en slant, sa L ars. D å blev Tripp 
avundsjuk på Lars. Och så gick Tripp hem 
och h jälpte sin m am m a också.

M A RIA N N E LUND 
K lass 3.

8 om värdefulla 

och välkomna julklappar!

Ge i Ju l...
Till pojkarna:
Altrots FLY ING JA CKET  
— spor 1 jackan rricd skinn- 
krage, som blivit en succé 
och nu äter finns i alla stor
lekar. Prisex. 10 år 56: — .

POJKSKJORTOR  
skotskrutiga, pigga mönster. 
Prisex. 10 år 7:90. 12: — .

SLALOMBYXOR
i kraftig diagonal i färger
na grönt eller blått. Prisex.
10 år 33: — .

Till damerna:
Tjusiga MORGONROCKAR 
i nya material och mönster. 
Priser 3 6 : - ,  4 5 : - ,  9 8 :- .

TUB ELASTA 
heter damernas julklapp nr 
1. Det är en crepétvinnad 
nylonstrumpa förpackad i 
tub. Vacker o. oerhört stark.
13: 90.

NATTLINNEN  
och underklänningar i t. ex. 
"Solblommans” perlon blir 
en uppskattad julklapp.
34: 50, 39: -  o. s. v.

Till herrarna:
”ETON”
heter julklappsskjortan. 
Tillverkad av högklassig en
gelsk poplin och med pass
form, som är oöverträffad. 
Pris: 16:25, 19:75, 22:50.

Den SLITS
han väntar på väljer Ni lätt 
i vår stora sortering.

PYJAMAS
i flanell från 16: 50, poplin 
18: 75 och i pläterad trikå 
till 16: 50 och 18: 75.
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Juien
F ö rra  ju len  hade vi så  m ycket a tt göra. 

Vi m åste b aka och städa. Dan före ju lafton  
klädde ja g  och pappa julgranen. Så  kom 
tan t M ay och frågade mig, om ja g  ville 
sä tta  på m ig lite  kläder och vara jultom te. 
D et ville ja g  förstås. Så  blev det ju lafton. 
Ja g  tyckte  ,a tt den dagen var hem skt lång. 
D et blev då till slut kväll. Så  klädde ja g  på 
mig. Ja g  tog en gam m al röd skiddräkt och 
en tom tem ask och drog en röd toppluva på 
huvudet och ett par röda vantar på hän
derna. Så  gick ja g  ner till ta n t May. N är ja g  
kom på bron, låg där en säck  med ju lk lap
par i. Sen gick ja g  in i rum m et. D är satt 
allihop på soffan. N är ja g  kom in, sa ja g : 
”God dagl F in n s det några snälla barn 
h ä r? ” ”J a ”, sa tan t May. Vi pratade ett tag. 
Om e tt ta g  satte ja g  m ig på en stol och 
öppnade säcken. D et stod på paketen a tt  de 
var till Ingegerd. N är ja g  hade delat ut 
ju lklapparna, sade farbrorn, a tt  han skulle 
ta  e tt kort på oss. Ingegerd fick  s itta  i m itt 
knä. Ingegerd kände inte igen mig. Hon 
sa, a tt  (Jet var tom tenisse. S å  gick ja g  hem 
och drog av m ig kläderna. Sen kom en 
ju ltom te till mig. J a g  fick  m ycket ju lk lap 
par. Och så var den roliga ju laftonen slut.

IN G E G E R D  V ISTR Ö M  
K lass 5

Lucia hos tro llg u bb e n
D et var en gång, som alla  sagor börja, 

ett gam m alt t ju rig t troll, som var en si så 
där 3.000 år. H an hette K ardem um m a. H an 
var lika sten rik  som s jä lv a  bergakungen. 
D ärför var bergakungen M um burra arg  på 
honom och Ville döda honom. D et fick  K a r
demumma reda på, och då var det klippt.

E n  dag, då han sa tt och räknade i sina 
m ånga penningkistor, hörde han, a tt det 
knackade på bergaporten. D et knackade så 
tyst, så  han hade all möda i världen a tt 
uppfatta det.

”S tig  in” ! dundrade K ardem um m a. När 
han äntligen tittad e upp från  sina m änga

c d .  C d C & c L y

RAK-  & F R I S E R S A L O N G

R e k o m m e n d e r a s !

N är jag  va r liten
N är ja g  såg tom ten, då blev ja g  glad. 

Sedan kom han in. D å skrattad e jag  Då 
tog han m ig i håret. Sen bar han m ig opp 
i korgen. Sedan bar han ut m ig i farstun. 
D å hoppade ja g  ur korgen. Sedan g ick  ja g  
in. D å fick  ja g  ju lklappar. D å Var ja g  och 
B ö r je  och lekte, tills klockan blev elva på 
natten. Sen gick vi och la  oss.

YN G V E HANSSON 
K lass 3.

Bränd KALK och 

KALKSTENSMJOL
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhållas från

A .-B . SKATTU1VGBYIVS KALKBRUK
Mässbacken Telelon 50021

slantar, vad fick  han se? K an  du gissa? 
Jo , lilla  Lucia. Hon hade ljus i håret, en 
v it lång klänning och ett rö tt skärp om 
den sm ala m idjan. Så  bar hon en b rick a  med 
lussekatter och kaffe. ”Vem är du?", sa 
Kardem um m a. ”Ja g  ä r Lucia, ja g ”, sa  hon. 
”J a g  tänk te  de skulle sm aka med lite  kaffe  
och lu ssek atter”. ”Ja så , hum, ja s å  ,hon vill 
de, hon, ja , ta ck  skall hon ha ! Mums, de 
va gott de h är”, sa K ardem um m a. ”Kunde 
du inte stanna här och v ara  m in piga” ? 
”N ej”, sa  Lucia, ”ja g  m åste g läd ja  andra 
också med m in sång och k a ffe t med lusse- 
bullarna”. ”Ja , m en du ska få  så m ycket 
pengar, b ara  du stannar !” ”N ej”, ja g  kan 
inte”, svarade Lucia. ”Men du få r  dä inte 
gå till bergakungen”, sa Kardem um m a. 
”D et har ja g  redan g jo rt”, sa hon. ”Ge dig 
iväg härifrån , så  fo rt du kan. H ar du varit 
till bergakungen ,får du inte v ara  här in
ne” ! ”T ycker du inte, a tt ja g  ska v ara  vän
lig  m ot a lla” ? sa  hon och gick så  ut. Men 
K ardem um m a kom a tt tän k a  på a tt  hon 
inte g jo r t någon skillnad på bergakungen 
och honom. N ästa  dag gick han till berga
kungen och frågade, om de inte kunde bli 
sams. Och det hade bergakungen ingenting 
emot, så de blev goda vänner.

S IV  SV EN N A R 
K lass  5

ju  id ttC G  uagn

B I L T j Ä N S T
— Uno Carlsson —

Telefon 156 och 490

A u k to r is e ra d  å te rfö rs ä lja re  fö r  

A B  H ans O s ie rm a n , S to ckh o lm

[Dét finrisjén AUST1N för varje ändamål

Erik Andersson
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förrfittar A u k t i o n e r ,  B o 
u p p teck n inga r  och A rvskiften.

Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. T E L . 4 0

ligtvis vara!

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

Skinn- och pälsvaror

blir värdefullaste 

julklappen.

Ni köper dem förmånligast 

från
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”All sällhel Jesus . . Forts, från sid. 2.

så kan man få medicin eller sömnmedel 
som gör att man glömmer alla sina plå
gor och kanske börjar sjunga och dröm
mer de allra ljuvligaste drömmar. Men 
inte är man frisk för det inte. Frisk blir 
man kanske efteråt, sedan doktorn har 
gjort ett ingrepp med operationskniven, 
och skurit bort allt det där som orsaka
de plågorna. Så är det med vårt förhål
lande till Gud också. Den stora glädjen 
kommer in i vårt hjärta som följd av att 
Mästaren från Nasaret fått göra en 
grundlig operation där, och den opera
tionen är det som i psalmen kallas för 
att plåna ut vår synd. Du vet vad det 
kan kosta på att bekänna bara en liten 
förseelse inför mor och far eller inför 
kamrater. Och ännu mer kostar det att 
bekänna all sin synd för Gud, men det 
är det som måste ske om vi ska få för
låtelse, frid och glädje. Så här står det 
i Bibeln om den saken: ”Om vi bekänna 
vår^ synder, så är Gud trofast och rätt
färdig så att han förlåter oss våra syn
der och renar oss från all orättfärdig
het”.

”Dig vare pris, o Jesus Krist, som 
hjälper mig i all min brist”. Minns du 
att du läst nån gäng i Psaltaren om hur 
Gud ”helar alla dina brister” ? Dec står 
så, i Ps. 103. Och det gör han genom 
Jesus.

Nu ska jag till sist berätta för dig 
om danske kronprinsen. Han kom en 
dag in till en gammal gumma som bodde, 
i en liten stuga, och bad om ett glas 
mjölk. Gumman satte fram både mjölk 
och smörgås på bordet och mannen — 
som hon inte kände — lät sig väl smaka. 
Då kronprinsen ville betala för vad han 
fått nekade gumman att ta emot något. 
Hon ville bjuda honom gratis, för hon 
tyckte att han såg så hungrig ut, och 
verkade så tacksam och snäll. Vid av
skedet lägger kronprinsen en tia i sin 
hand och låter den falla i gummans 
hand, i samma stund han säger tack 
och adjö. Men då blir gumman alldeles

Erik Zetterberg, klass 5.

En saga
D et var en gång en liten, liten  prinsessa 

som gick ut i skogen för a tt  p locka bär. Dä 
fick  hon höra en röst som sa. Men se god
dag lilla  prinsessa, v a rt hän ska du gå? 
Vem var det? D å tittad e ett lite t v itt huvud 
fram . D et var ju  b a ra  jössehare som skut
tade om kring i skogen. Ja s å  v ar det bara 
jössehare och ja g  som trodde det var s jä l
vaste vargen som var ute och gick. J a  tänk 
b ara på den stygga vargen. K an  du inte 
fö lja  med m ig hem till slo ttet?  J a  det kan 
ja g  väl. Och när hon kom hem  lekte hon 
med den lilla  haren.

A GN ETA  B R U K S  
K lass  2.

förvånad och utbrister: ”Men är han 
förmögen då?” Nu presenterar kron
prinsen sig för henne och säger: ”Inte 
är jag så förmögen, men far min, för 
han är kung här i landet”.

Kan Jesus hjälpa i all vår brist? Ja, 
det kan han! Ty han kunde säga: ”Mig 
är given all makt i himlen och på jor
den”. Och ”därför kan han till fullo fräl
sa alla dem som genom honom komma 
till Gud”.

”O vilken ära, Gud är oss nära,
H erren ibland oss bor.
H an till de ringa him len vill bringa, 
säll den på honom tro r !”

Emil Ejeby.

V år sem ester

P å morgonen var mamma uppe och pac
kade i mat, som vi skulle ha med oss på 
semestern. Pappa och jag gick ut för att 
leta på tältet. När vi hade letat ett tag, 
hittade pappa det. Nu var allting färdigt. 
Vi satte oss i bilen och åkte. Vi hade tänkt 
att åka in i Norge. Vi åkte genom Funäs- 
dalen. N är vi var framme vid tullen, gick 
pappa in på tullstationen och växlade till 
sej norska pengar. Nu kom tullkarlen ut 
och öppnade bommen. Pappa startade bi
len och åkte. Då vi hade åkt en kilometer 
framöver, såg vi ett anslag, där det stod, 
att vi skulle åka på höger sida. Det syntes 
väl, var bilarna hade svängt över vägen.

Det var bara berg där vi åkte. Det var 
en älv, som vägarna följde hela tiden. Vä
garna var så smala i Norge. Och de gick 
så krokigt. Var ska vi tä lta?  sa jag. Där 
står en bil, sa mamma. Hon gick och frå 
gade, om vi fick tälta med dem, och det 
fick vi. Pappa backade in bilen. Det var 
ett par göteborgare, och de hade varit nere 
i Gudbrandsdalen, berättade de för mam
ma. Pappa var och satte upp tältet. Nu är 
det färdigt, sa jag. Mamma tog sängklä
derna och bäddade inne i tältet. N är det 
var färdigt, satte vi oss och åt. Sedan gick 
vi och la oss. P å morgonen packade mam
ma och pappa in grejorna i bilen. Och sen 
åkte vi.

När vi hade kommit fram  till Trondheim, 
gick vi in i domkyrkan och tittade, och det 
var så fint där. N är vi hade titta t färdigt 
gick vi ner till hamnen. Där var det en 
fiskarbåt, som kom in. "Nu far vi igen", 
sa pappa. Vi gick upp till bilen. Vi satte  
oss i och åkte. Vi kom upp på ett högt 
berg. Där uppe såg vi små båtar, som gick 
nere på Trondheimsfjorden. Och sen åkte 
vi in i Sverige igen. Vi åkte ner till Tänn- 
forsen och tittade. Ja g  tyckte, a tt det var 
så fint där nere vid forsen. N är vi hade 
åkt ett tag, såg vi Åreskutan. Vi stannade 
där en stund. Och sedan fortsatte vi hem
färden.

Tuvo F r is k , 
K la ss  6.

Värdefulla julklappar
hos Thorby
Förlovningsringar

Kom in och låt oss visa!

Allt i Ur, Glasögon, Ringar,

Smycken och Hedersgåvor
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TECKNING: Trollen leker kurragömma av 
Erik Zetterberg, klass 5
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F re lin s  Konditori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

V ärm e-, V atten-, A vloppsledningar

utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T a p e t s e r i n g
Rums- och Byggnadsm åln ing

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

M ålarm äst. Näs P er Andersson
Telefon 67
Obsl Verkstaden Hyllad till SUttberg

O m so rg sfu ll
P e r m a n e n t n i n g

utföres av

Gnlly Bohman
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons 
ÅKDONSFABRI K

Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

n b n 0  jl m n p §
£ 0 N D I T 0 K I

REKOMMENDERAS 

Telefon 66

L i n d ä n g e t s  P en s io n a t

f i e k ö m m m d M a ! )  I

Tel. Holen 1

TECKNING: Olympiad i Helsingfors och London av 
Per-Ake Finnpers. klass 5

N är jag  va r hos m orm or
M ormor har fy ra  får. De heter B am sefar 

och Bam sem or och M oribusken och L illa- 
B ritta . E n  dag å t vl sill ute på gården. D å 
kom gumsen. Ja g  blev så rädd, så  ja g  hop
pade ned från  bänken. D å sa  m ormor, a tt  
ja g  inte skulle v ara  rädd.

K E R S T IN  HANSSON 
K lass 2.

När Karin kom hem från lasarettet.

P å  m åndag skulle K arin  H alvarsson få  
komma hem . D å sk ju tsad e  pappa fa s te r  
R u t till la sa re tte t  och häm tade K arin . D å 
fick  Maidie fö lja  med. K arin  gick s jä lv  
uppför trappan. D et var en m otorcykel, 
som hade kört på henne. Hennes spark 
gick sönder, fa s t  hon har nyss få t t  en ny 
spark. B R IT T  HANSSON.

K lass 2.

Gummiverkstad
B ilr in g a r, Snökedjor, 

Batterier, Bensin 
och o ljo r.

Orsa Ringcentral
Alf Andersson 

Tel. 299, bost. 555

Byggnads snickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Auktoriserad försäljare för 
Masoniie, Wallboard och Plywood

B E G R A V N I N G S B Y R Å

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

Brandts Pensionat
Orsa, telefon 173

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

B yg g n a d ssn ick e r ie r
Inredningar, trappor m. m.
Lager av Masonite, Wallboard, Plywood

K a l l h o l s f o  rs <Snlclcerifabrik:
Tel. 500 37 Mässbacken

)ohn P e t te r s s o n s
Sadelmakeri, Tapetserareverkslad
Telefon 164

Möbler och madrasser omstoppas. Nya 
madrasser och markiser på beställning.

R i l l i g a  p r i s e r !

S k o r e p a r a tio n e r
utföras omsorgsfullt av

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

Lindhs Matsalar
Rekommenderas!

Tel. 269 Orsa

Hugos Konditori E/n.
— Elsa Llndqulst —

R e k o m m e n d e ra s !
------- Telefon 3 1 8 --------

F I R M A

BERTIL JONSSON
OLJONSBYN -  TEL. ORSA 346

M  antnt-artdencirS !
Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119
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Om men O rn
men om men
om men om
men om meru
om me.n O m

Julpristävlan 1953
Om Du till äventyrs inte skulle ha 

någonting alls att grubbla på eller fun
dera över, så tänkte vi oss nu, att Du 
skulle få hjälpa oss med, att lista ut, 
vad tecknaren kan ha haft för något i 
tankarna, när han ritade ihop den här 
rebusen. Att det måste vara något för 
Orsa aktuellt, ta vi för givet.

Både unga och gamla kan få vara 
med. För de unga kanske vi bör förkla
ra, att det i en rebus gäller att vara 
knepig. För man ska försöka gissa sig 
varje figur, och varför han har satt den 
till, vad tecknaren kan ha menat med 
bokstaven på det sättet och det ordet 
på den platsen. Man kanske får gissa 
flera gånger, innan man kommer på det 
rätta sammanhanget. Det kan nog vara 
till hjälp, om man skriver ned de ord och 
bokstäver man lyckas klara ut, för se
dan får man lov att själv bestämma, 
var orden börjar och slutar.

Du har kanske hört den rebusen om 
Luther på riksdagen i Worms? På ett 
rent, vitt papper står endast två ord: 
”JAG KAN”. Och lösnngen är just Lu
thers ord: ”Här står JAG och KAN inte 
annat”. Fullt så knepig har inte vår 
tecknare varit, så då tror vi, att Du är 
listig nog att klara uppgiften. Sänder 
Du sedan in Ditt rätta svar, så kan det 
hända, att Orsaboken blir din. E tt pre
sentkort på en ska vi säga utsökt bok, 
är väl heller inte så dumt, för att nu 
inte tala om hur lyckliga de tre rebus
lösare måste vara, som får denna trev
liga tidning för hela år 1954. Men före 
den 8 januari bör grubbleriet vara slut. 
God tur! H-s.

Skolnytt
Musikundervisningen.

I  den egentliga instrum entalundervisning
en deltar under innevarande höstterm in 123 
elever. D essa fördela sig på olika instru
m ent på följande sä tt: 18 mandolin, 41 fiol, 
5 cello, 4 flö jt, 8 k larinett, 3 trum pet, 32 
piano och 12 orgel. D et är ungefär sam m a 
an tal och instrum entfördelning som föregå
ende år. Y tterlig are  n åg ra  barn v än ta  på 
a tt få  b ö rja  på biåsinstrum ent ,men dot har 
ännu ej lyckats för m usikkom m ittén a tt  an_ 
sk a ffa  instrum ent.

I  den förberedande kursen deltar 128 
elever, fördelade på 14 grupper. H ela a n ta 
let i m usikskolan b lir a lltså  251.

E fte r  ju l b ö rjar tonettundervisningen med 
ännu en årsklass, näm ligen den nya k lass 3.

Två fioler
har m usikskolan få t t  i gåva under denna 

term in. Den ena är skänkt av m usikhand
laren Gunnar K lockar och den andra av 
Orsa lärarförening . M usikkom m ittén fram 
bär för båda instrum enten s itt uppriktiga 
tack. F le ra  instrum ent är välkom na. T änk 
om någon också ville skänka en k larinett!

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 97 -  11 dec. 1953)

Utgives av Orsa Lärareförening. 

Red.: Daisy Holton, Hansjö, tel. 290. 

Postgirokonto nr 13 65 58

Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av kr. 2 : - .  Skriv tyd
ligt namn och adress på girokortets kupong.

E ller också b ara  ett bidrag till en sådan! 
F ö r  en fin  k larin ett kostar m ånga hundra
lappar.

Skolfilmföreningen.

Ord. ombudsmöte med av skolstyrelsernas 
i Orsa, Våm hus och Ore valda ombud hölls 
den 13 nov. Avgående styrelseledam öterna 
omvaldes, lik aså  de förutvarande revisorer
na.

B eslu t fattad es om inköp av följande 
fy ra  nya film er: ”'U tsöndringsorganen”,
”V äxternas livsyttringar”, ”T rop isk t nä
ringsliv” och ”V i reder oss nog”.

Digerbergsskolan
ä r nu snart alldeles färdig. F rå n  v årter

m inens början  beräknas både den nya gym
nastiksalen, barnbespisningen och övriga 
nya utrym m en kunna tagas i bruk.

Kyrkbyns skolas tillbyggnad
b ö rjar också vilken dag som helst. Både 

statsbidrag, byggnadstillstånd och igäng- 
sättn ingstillstånd  har erhållits. Men fort
farande ä r det ok lart med en del av tom 
ten, som skall köpas av kyrkans m ark. 
F rå n  ecklesiastikdepartem entet har medde
lats, a tt  ärendet kan  kom m a upp i konseljen 
tid igast den 27 nov.

Som redan m eddelats i dagspressen få r  
vi nu bygga både klassrum sbyggnad, spe- 
cialrum slänga, bespisningsbyggnad och 
vaktm ästarbostad.

D et gam la ”uthuset” har redan riv its och 
barnen, som undervisats där, sk ju tsas nu 
till Torrvål och Oljonsbyn. D ärm ed är det 
4 klasser, som sk ju tsas från  K yrkbyn. 
N ästa år blir det y tterligare 1 eller event. 2. 
V art ska vi göra av  dem?

H. H.

Upplaga 2 .200  ex. Beckmans Tryckeri AB, Orsa Pris 50 öre.


