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‘v7 y  a llt  krig , m ed  storm  och  b lod ig  
klädnad, ska ll uppbrän nas, o ch  av e ld  
fö r tä r d t  va rd a ” .

Profeten Jesain i Karl XII: a Kyrkobibel

” M a n  f å r  in te  g ö ra  så m ed  m ä n n is k o r !”  
Dostojevski, rysk författare

Det var i Ungern, i november året 
1956 efter Jesu Kristi födelse. På 
en järnvägsstation i en liten lands
ortsstad stod ett tåg med sextio bo- 
skapsvagnar. I de vagnarna brukade 
slaktboskap forslas från det lilla Un
gern till det stora Ryssland. Ty bön
derna på den stora bördiga ungerska 
slätten fick sällan behålla sina slakt
djur. Allt måste till Ryssland. Men 
nu var det inte slaktboskapen som 
föstes in i lastvagnarna utan män
niskor. Tåget hade gått hela dagen 
och samlat upp infångade frihets
kämpar och deras familjer som skul
le deporteras till ryska fångläger, 
kanske ända bort till Sibirien. Den 
sista vagnen var ännu tom. Ryska 
soldater med maskingevärspistoler 
skrek med hesa röster åt en skara 
människor som inte fort nog hann 
klättra upp i de höga godsvagnarna. 
Ibland smällde ett skott och ett skrik 
hördes. Det började skymma, och 
runt om såg man ett blodrött sken 
från brinnande hus och bondgårdar 
på den stora slätten.

Så var äntligen vagnen fullastad. 
En rysk soldat, knappast mer än en 
halvvuxen pojke, klättrade upp 1 vag
nen. Dörren sköts Igen, en hake slog 
i, och tåget började rulla iväg.

I ena hörnet av boskapsvagnen 
hängde en fotogenlampa, och under 
den lampan stod den ryska soldaten. 
Han stod inklämd i hörnet med ma
skinpistolen under högra armen, och 
runt omkring var det en tom plats, 
dit ingen fick komma. Hela tiden 
förde han sitt vapen med mynningen 
riktad på människohopen, fram och 
tillbaka, fram och tillbaka. Han höll 
fingret på avtryckaren och såg näs
tan lika rädd ut som människorna i 
boskapsvagnen, som visste att det 
behövdes bara ett steg fram mot sol
daten för att han skulle röra vid av
tryckaren och låta en mördande kul- 
kärve spruta ut eld och blod i den 
tätt sammanpackade människoska
ran.

Närmast soldaten stod en familj 
som nyss blivit fasttagen, då de sökt 
fly från sin lilla bondgård. Mannen 
var stor och tung, han hade valkiga 
händer och träskor på fotterna, ty 
han hade inte hunnit få på sig stöv
larna när de ryska soldaterna kom. 
Hustrun bar ett litet barn på armen, 
insvept i en grå filt. En flicka på 
elva år och en pojke på fjorton tit
tade oavlåtligt på den ryske solda
ten. Flickan var liten och späd, men 
pojken var storvuxen.

Bonden hette Joseph, och hans hu
stru hette Maria. Det var Inte under
ligt att när de förra julen fått ett 
barn de döpt den lille till Carl Jesus 
Maria, ty sådana namn kunde de 
gammelfromma bland ungerska ka
toliker ge sina barn. Men en grann
kvinna hade sagt, när barnet döptes 
i den lilla bykyrkan: Vet du Inte att 
den som döper sitt barn till Jesus, 
han måste vara beredd på att mista 
sitt barn, liksom Jungfru Maria mis
te sitt?

De orden stod bondkvinnan och 
tänkte på, när hon såg hur den rys
ke soldatens bössplpa svepte förbi 
hennes barn på bara en armlängds 
håll. Därför tryckte hon den lille 
hårt intill sig var gång bösspipan 
riktades mot barnet. En gång vände 
hon sig bort för att själv ta emot 
den kula som måste komma, men då 
skrek den lille soldaten till, och när 
hon förskräckt vände sig mot honom 
igen, tyckte hon, att det inte var en 
människa hon såg, utan ett vilt djur. 
Hon blev stel av skräck och hade 
släppt barnet, om inte mannen hade 
slagit sina armar om både henne och 
barnet.

Tåget rusade alltjämt vidare mot 
den ryska gränsen. De sammanpac
kade människorna stod som en skara 
boskapsdjur, stumma, skräckbundna. 
Man hörde ibland en snyftnlng eller 
en tung suck som gick som en darr- 
ning genom den dystra hopen.

Det kunde väl vara midnatt, då 
något hände.

Någonstans hördes ett åsklikt dån, 
följt av en massa skarpa smällar 
som när dynamitpatroner exploderar. 
Tåget började skaka fruktansvärt. 
Den sista vagnen kastades fram och 
åter, ibland tycktes den vilja stjälpa.

Till slut vaggade den sakta fram och 
tillbaka men stod plötsligt still. Hela 
tiden skrek den ryske soldaten. Men 
när haken till vagnsdörren plötsligt 
lyftes av och en skara frihetskäm
par sköt undan dörren vid skenet av 
brinnande facklor, steg ett jubelrop 
upp från den sammanpackade män
niskoskaran.

Bonden Joseph kastade sig med 
ett tigersprång över den ryske sol
daten och grep honom om strupen, 
men dessförinnan hann denne röra 
vid avtryckaren, och en blixtrande 
kulsalva träffade, utan åtskillnad, 
män, kvinnor och barn. När bonden 
Josef med den ryske soldatens gevär 
i sina händer böjde sig ned över sin 
hustru och sitt lilla barn, såg han 
att båda voro döda. Jubelropet över 
befrielsen blandades med sårades 
skrik och döendes jämmer; med an
hörigas gråt och med männens för
bannelser över de ryska våldsmän
nen.

Det långa tåget med de sextio bo- 
skapsvagnarna hade hunnit in i en 
vild skogs- och bergstrakt, där fri
hetskämparna hade sprängt rälsen, 
så att tåget spårat ur. De flesta vag
narna hade vällt utför banvallen. 
Många av de fångna ungrarna hade 
dödats eller sårats. Men alla som 
kunde transporteras bort ordnades 
för flykten upp mot bergen och sko
garna. Bonden Josef hade burit sin 
hustru och det döda lilla barnet Carl 
Jesus Maria ett gott stycke in i sko
gen, då han inte orkade mer. Han 
hade blivit sist i den långa kolonnen, 
hans kamrater ville att han skulle 
lämna hustrun och barnet, liksom de 
själva måst lämna sina döda och de 
hopplöst sårade. Men mannen ville 
det inte. Han tog ett hastigt farväl 
av sina barn.

Du, Mikael, sade han, tag vård om 
din syster Anna! Och du, Anna, bliv 
en god kvinna som din mor Maria! 
Och följ nu med edra befriare! Jag 
skall bära min hustru och mitt barn 
till en kyrka, så att de få vila i vigd 
jord. Sen får det gå med mig hur 
Gud vill. Vi äro ändå kristna männi
skor, glöm aldrig det!

Vi äro ändå kristna människor!
Har vi glömt det?

F orts, d sid. 6.
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i n v i g n i n g e n  a v  

Orsa Försam
lingshem

Församlingshemmet, vars byggna
tioner påbörjades förra årets mark
nadsdag den 3 oktober, står nu 
klart och har fått sin invigning.

Med prosten Axel Hambrasus som 
drivande kraft har arbetet efter 
många om och men kunnat slut
föras.

Ritningarna har gjorts av arki
tekt Dag Efvergren, och utförandet 
har byggmästare Anders Dlös, Wes- 
ströms rörmokerl samt Mora—Orsa 
elektriska stått för. Kostnaderna 
har gått till 690.000 kronor.

Söndagen den 28 oktober invigdes 
Orsa församlingshem. Den mörka 
och litet kyliga höstdagen markera
de ljuset, värmen — trevnaden — 1 
orsabefolkningens nya hem. Närma
re trehundra personer stämde in då 
psalm 8 "Hela världen fröjdes Her
ran" inledde högtidligheterna.

Orsa kyrkokör sjöng under led
ning av Pelle Jacobsson "Jag lyfter 
mina ögon upp till bergen".

Pyra gestalter ur vår kyrkohisto
ria ville prosten Hambrseus påminna

Biskop Cullberg invigningstalar.

om genom att benämna några rum i 
"Tacksägelsens hus". Ett litet stu
dierum på nedre bottnen blev Ans- 
garrummet. X sin munkcell, studie
kammare, lär Ansgar ha trivts allra 
bäst. Biblioteket bredvid studierum
met skall vara en samlingsplats för 
ungdomen, Luther, "den andliga 
tankefrihetens fader, grundaren av 
den frigjorda kristendomen", fick ge 
namnet. En mindre sal på övervå
ningen är menat som handarbets
rum. Heliga Birgitta, sierskan från 
Norden, sade om sina nunnor: "Syst
rarna skola vara verksamma". Nam
net Birgittasalen symboliserar fli
ten. Den stora samlingssalen till sist 
fick namnet Olaus-Petrisalen. Pros
ten Hambrasus sade: "Må hans själv
ständiga, äktsvenska, fria ande leva 
1 denna sal".

Orsa manskör med Alfred Sten
berg som dirigent sjöng därefter 
Otto Lindblads "Du som världar hai 
till rike".

"Egentligen är fullbordans dag en 
begynnelsens dag", sade biskop John 
Cullberg bl. a. i sitt invigningstal. 
Han vigde huset i korsets heliga tec
ken.

Stämningsfull var ljuständningen, 
som biskop Cullberg förrättade. Lju
sen med fladdrande lågor frambara 
av sju barn och komminister Stig 
Sundelin läste ur Uppenbarelseboken.

Med barnen och ljusen som bak
grund sjöng sedan Hanser Lina Gö
ransson "Aria ur Pingstkantat" av 
Bach. Musikdirektör Erik Göransson 
ackompanjerade. Kyrkokören och 
Hanser Lina Göransson med Erik 
Göransson vid flygeln sjöng sedan 
Josef Erikssons "Stora och under
bara äro dina verk, o Herre".

Prosten Hambrseus tackade arki
tekt, byggmästare, arbetare, många 
donatorer och medhjälpare från

kommunen. Han påminde också om 
Orsa diakonikrets’ och bortgångne 
kyrkoherdens Otto Berggren bety
delse för hemmets tillblivelse.

Aftonandakt hölls av komminister 
Tore Östlund och invigningsfesten 
avslutades med psalm 162 "Vi lova 
dig, o store Gud".

Efter invigningen visades lokaler
na av byggnadskommitterade. Utom 
de förut nämnda Ansgars- och Lu
therrummen befanns nedre våningen 
även innehålla scoutlokaler. Senare 
på aftonen gavs middag på Orsa ho
tell för etthundraåttiotalet inbjudna.

•Jeb.

Med tack för det gångna året 
tillönskas ärade kunder

God Jul
Nya D am friseringen

-  Ann-Britt Tysklind -

Vid köp av

ie& i m ®
kan Ni med förtroende 
vända Eder till oss.

Försäljning 
av ledande fabrikat.

Radioservice.

F:a Sven Berglund
KALLHOLSFORS Tel. 500 37
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Den bortrövade 
prinsessan

Sagospel i tre akter, diktat och ihop- 
plockat av klass 4 i Skattungbyn 

och uppfört på examen i våras.
P e r s o n e r :  Kungen, Trollet,

Drottningen, Trollkäringen, Prinses
san, Trollpojken, Riddar Roland, En 
papegoja, Hovdamen, Kungens piga, 
Härolden.

FÖRSTA AKTEN.
I kungens trädgård.

(Prinsessan plockar blommor.)
H o v d a m e n  : Prinsessa, stanna

här i trädgården! Går prinsessan ut 
genom grinden, kan faror hota.

P r i n s e s s a n  s j u n g e r :
Nu så skiner solen klart 
över skog och ängar, 
och nu blommar kanske snart 
våra rosensängar.
Liten knopp, vaknar opp, 
börjar så ditt levnadslopp, 
ty nu skiner solen klart 
över skog och ängar!

(Hovdamen somnar, och prinsessan 
smyger sig ut.)

K ö r e n  s j u n g e r :
Trollet ligger i skogen och sover 
med sin svans den långa.
Han stjäl getter, han stjäl får, 
han stjäl allt på jorden går.
Han stjäl kungens enda dotter om 

han får.
P r i n s e s s a n  in:  Hovdam, vak

na! Ett stort troll kommer där bor
ta. Jag är så rädd!

T r o l l e t  i n :  Inte skall du vara 
rädd. Kom, lilla sötsnut!

P r i n s e s s a n  : Snälla troll, vill 
du inte sätta dig här bredvid mig?

T r o 1 le t : En stor ära för mig.
Tackar så mycket!

P r i n s e s s a n :  Vad skall du ha 
den där stora säcken till? Den kan 
du väl ställa bredvid häcken!

D en

bortrövade  
prinsessan .

Ingegerd 
Kusén, 
klass 5.

T r o l l e t :  Nej, då kan någon
komma och ta den. Jag har något 
fint där, som du ska få. Du kan ta 
upp det själv.

P r i n s e s s a n :  Säcken är så
stor. Jag når inte ner till botten.

T r ol 1 e t : Jag ska hjälpa dig.
P r i n s e s s a n  : Gör det!

(Trollet drar hastigt säcken över 
prinsessan.)

P r i n s e s s a n :  Hjälp, hjälp! Ett 
stort troll har tagit mig!
(Trollet springer bort med prinses

san i säcken.)
K u n g e n  i n :  Varför skrek prin

sessan ? Var är hon ? Hovdam, sover 
du? Hon är ju död! Vad har hänt? 
Säg, lilla papegoja?

Pa p e g o j a n : Stort, fult troll
tog vackra sessan. Nu långt borta. 
Hovdam fick slag.

K u n g e n :  Tag fast trollet!
R i d d a r  R o l a n d  I n:  Vad står 

på?
K u n g e n :  Riddar Roland, sadla 

din eldigaste springare och rid efter 
trollet och befria prinsessan! Kan 
du det, så vill jag belöna dig. Prin
sessan skall du få till brud, och hal
va mitt rike skänker jag dig.

R i d d a r e n :
På snövit häst så trogen 
jag rider strax mot skogen.

ANDRA AKTEN.
I skogen.

(Trollet kommer in med prinsessan.)
T r o l l e t  : Skriker du eller gör

motstånd, så förtrollar jag dig!
P r i n s e s s a n  : Du ska inte vara 

så mallig. Tänk om någon hjälper 
mig!

T r o l l e t  : Ingen kan hitta vägen 
till vår trollskog, och jag ska binda 
fast dig, så du inte kan rymma.

R i d d a r e n  l å n g t  b o r t a :  Jag 
kan inte höra sessan.

(Trollet ut.)
P r i n s e s s a n  : Små, snälla fåg

lar visa befriaren vägen! Jag vill in
te stanna hos trollen.

R i d d a r e n  u t a n f ö r :  Jag hör 
gråt i skogen. Är det prinsessan?

T r o l l p o j k e n  in:  Sessa, sessa, 
inte ska du gråta! Jag ska bli din 
lekkamrat och visa dig snokens bo 
och rävens ungar.

P r i n s e s s a n :  Gå din väg, fu- 
ling!

F orts, å  sid. 8.

Värdefulla julklappant

Förlovnings-
R1NGAR

UR
GLASÖGON

GULD
SILVER

Kom in och låt oss visa!

CfciAi. 'Jj
UR -  O PTIK  -  GULD
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p rin sessa n  av 

Ingegerd 
Kusen, 
klass 5
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Elegant, ungdomlig ulster-paletå 
med Rappson stream-line-axeln. 
Modell P A L L E

RAPPSON —

Rak och ledig gentlemannaulster. 
Jylfknäppt och rundskuren krage 
samt Rappson stream-line-axeln. 
Modell G I R O W

RAPPSON _

Kavajen för pretentiös smak. Något 
utöver det vanliga. Ledig men ändå 
rätta touchen i midjan.
Modell ARVE

RAPPSON — ti

För Er julekipering...

nf
läder
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K rist-jul . . . Forts, från sid. 2.

Den jul som vi skall fira i år, 
1956, "efter Frälsarens Kristi födel
se", som det står på titelbladet till 
vår Almanack, blir nog en underlig 
jul. Tror ni inte alla, stora som små, 
att det blir svårt att fira den julen 
utan att tänka på alla de hem och 
alla de barn, som inte kan fira en 
jul sådan som den vi hoppas att få 
fira.

Tänk, att vi kanske skall få fira 
den julen i ett land "utan krig med 
storm och blodig klädnad". Tänk att 
vi kanske skall ha mat i jul, god 
mat till och med, riktig julmat som 
alla de jular vi hittills fått uppleva. 
Tänk, att vi har våra hem kvar och 
inte är flyktingar. Tänk på de där 
långa tågen med människor som 
förts bort liksom slaktboskap. Det 
berättas att utefter järnvägslinjerna, 
där de tågen gått fram, har man 
hittat papperslappar som de depor
terade kastat ut med sina namn på 
och hälsningar till sina kära hem
mavarande, som de kanske aldrig 
mer skall få återse.

Men när vi nu har läst och hört 
om allt det här, vad är det då som 
vi måste tänka på? Räcker det bara 
med att säga: Gud ske lov att vi
inte har det så!

Nej, vi måste tänka djupare. Vi 
måste tänka inte bara på oss själva 
och vår ännu lyckliga lott. Vi måste 
tänka på den stora olyckliga värl
den. Vi måste tänka som den ryske 
diktaren Dostojevski, när han själv 
en gång fördes bort till Sibirien i en 
boskapsvagn och såg de omänskliga 
lidanden som drabbade hans olycks
kamrater, som bara hade stritt för 
frihet och människovärde: M an
f å r  i n t e  g ö r a  s å  m e d  m ä n 
n i s k o r !

Och när vi tänkt så långt, så kan 
det kanske bli med oss som med rys
sen Dostojevski. Han blev en kris
ten, ty han förstod att det i n t e  
f a n n s  n å g o n  a n n a n  m a k t  
i v ä r l d e n  som kunde omskapa 
människorna än Jesu Kristi kärleks 
makt. Inget krig, inget våld, Inga 
vapen kan omskapa världen. Men 
Kristi sinne av kärlek, ömhet, god
het och frid kan omskapa männi
skorna.

Den ungerske bondens sista ord 
till sina barn är den julpredikan som 
människorna mest av allt behöver: 
Vi äro ändå kristna människor! 
Glöm aldrig det!

K la ss  7  i H an sjö  sk o la
Bakre raden från vänster: Hjördis Nilsson, Gerd Ek, Kerstin Eriks

son, Hans-Evert Valter, Sören Sigra, Hans Sigås. Mellersta raden: Bar
bara Elisson, Mona Carlsson, Henry Frisk, Björn Einarsson, Lars Wahl
berg, Bo Pallin, Olle Edvardsson. Främre raden: Gun-Britt Jonsson, Irene 
Andersson, Britta Johansson, Ingrid Andersson, Gun-Britt Bilar, Mari
anne Hansson. Ej med på kortet: Sören Svanström. Lärare: Rune
Mångs.

Skidor, Stavar, Bindningar m. m. 
Montering och vallning utföres 
snabbt och sakkunnigt.

Rör, klubbor och övrig 
ishockeyutrustning. Konståknings- 
rör. Rör slipas.

Allt för
VINTERSPORT...

Orsa Cykel & Sport
Sven Olén Orsa, tel. 402 81

Orsabor!

Gör ett besök hos 

A k t i e b o l a g e t

ERLANDSSONS
Elektriska tu 412 55

för där finner Ni den rätta jul
klappen för hela familjen:

Julgransbelysning (16 och 10 ljus), 
Elektrisk ljusstake, Modern belys
ningsarmatur, Elektriska apparater 
av alla slag.
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Sei ja Vasko, som skrivit föl
jande, är född i Karelen några 
mil norr om den stora sjön La- 
doga. Hon var inte många år 
gammal, då kriget bröt ut år 
1939 och hennes familj måste 
lämna hembygden och fly väs
terut. Hennes far stupade en av 
do första krigsdagarna. Och 
familjen fick de närmaste åren 
föra ett kringflackande liv. Ge
nom krigsfadderrörelsen fick 
hon förbindelser i Orsa.

Seljas familj är finsktalande. 
Men hon har lärt sig vårt språk 
riktigt bra. Dels har hon läst 
svenska i realskolan, dels har 
hon brevväxlat med orsabor och 
gjort två besök i Orsa, år 1948 
och 1956. I sin uppsats berättar 
hon om sin senaste resa till 
Orsa.

När man får tillfälle att resa 
utomlands, så betraktar man där 
allt ganska nyfiket och jämför allt 
med sitt eget land och sitt eget folks 
liv.

Redan tidigt på våren började jag 
planera min Sverigeresa, och när 
min semester började i somras i 
juni, så började samtidigt min resa. 
Det var härligt väder, nästan för 
varmt. Båtresan från Åbo till Stock
holm gick bra, och det var väldigt 
vackert på havet vid solnedgången.

Och på morgonen var jag i Stock
holm, och då måste jag börja tala 
svenska. Det var svårt; jag hade in
te på länge gjort det. Utan brådska 
och tålmodigt försökte jag förklara 
mina meningar. Jag måste säga, att 
mina vänner förstår mig fint, fast 
jag säger fel. De gissar utmärkt!

Efter den långa tågresan var jag 
i Orsa. Det var inte min första Orsa- 
vistelse, jag hade nämligen varit där 
redan på sommaren 1948 och kanske

Julklappar
för hela familjen . . .

Tofflor, Pjäxor m. m.

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

Seija och Karin i Norge.

därför kände jag, att jag kom som 
hem. Vägen från stationen hem till 
överlärare Hedman var så bekant, 
och jag kände, att jag var välkom
men. Jag tyckte, att hela Orsa sade 
det.

Jag hade en fullständig semester. 
T. ex. drack jag ofta morgonkaffe i 
sängen. När jag försökte hjälpa 
Tant Anna litet, sade lilla Olle ge
nast att jag' var gästen, att jag ha
de semester och att jag inte fick ar
beta. Och jag var så lat som aldrig 
förut!

L U M A
Julgransbelysning

16 ljus 31:— 9 ljus 21: —

En trevligare 
belysning finns inte!

Elektrisk

luciakrona
5 ljus 9: 75

KONSUM
Varuhuset, ORSA

Farbror arbetade om dagarna, 
men om kvällarna hade vi alltid nå
got program. En kväll åkte Farbror 
med mig till en trädgårdsmästare. 
Vi skulle köpa plantor där. Under 
körningen berättade Farbror, att 
trädgårdsmästaren var från Finland, 
och när vi var framme, blev vi pre
senterade för varandra. Då fick Far
bror höra hur man talar finska. Det 
gjorde vi.

Ni har där i Sverige många vack
ra fäbodar, och en sådan har Ni i 
Fryksås. En kväll åkte vi dit opp, 
men det var litet tråkigt, då det var 
ganska kallt. Vilken vacker utsikt! 
Jag har blivit så förtjust i Era fä
bodar, vi har inte sådana här hem
ma. Men är det inte tråkigt, då en 
sådan vacker fäbod ä r b a r a  utsikts
plats ?

När jag efter hemkomsten berät
tade för mina vänner och bekanta 
om min härliga semester, frågade de 
genast, var jag hade varit. Och när 
jag sade, att jag varit i Dalarna, 
sade de alltid: "Jaså, i Dalarna, jag 
har hört talas om dess vackra dalar 
och utsikter". Då kunde jag alltid 
säga, att där är det verkligen vac
kert, men jag kan också säga, att 
det finns nästan ingen skillnad mel
lan Dalarna och mellersta Finland, 
vi har bara mera sjöar än NI.

En dag fick jag vara med Farbror, 
när han åkte till Siljansnäs. Vi be
sökte biblioteket där. (Hoppas att NI 
där i Orsa får ett modernt och rym
ligt bibliotek. Det saknades ju i Er 
stora socken.) — På samma resa 
klev vi opp till Björkbergs utsikts
torn, och vi fick se en väldigt vac
ker utsikt över Siljan. Och natur
ligtvis besökte vi Buffils Anna. Vil
ken personlighet! Hennes stuga var 
en stor överraskning för mig. Den 
glömmer jag inte.

Forts, ä sid. 19.

RENOVERING
av cyklar, mopeder, mc utföres 

snabbt och förstklassigt. 
Vinterförvaring

B. S. Bälter
Cykel- & Rep.-verkstad Tel. 40711
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TECKNING: Prinsessan och trollpojken i skogen av 
Astrid Hansson, klass 4

(Pojken ut gråtande.) 
K ö r e n  s j u n g e r :  När troll

mor har lagt de elva små trollen och 
bundit fast dem i svansen. . .

T r o l l k ä r i n g e n  i n :  Voja
mej en sån liten sötnos! Men så li
ten och smal! Här får du nu grod- 
soppa med flugsvamp. Till efterrätt 
blir det kråkbärspaj med maskros
grädde.

P r i n s e s s a n :  Hellre svälter
jag än äter dina avskyvärda rätter. 

Käringen ut.
Riddaren in och löser prinsessan: 

Prinsessa, här skall du ej stanna! 
Nej, fort hem till kungens slott!

T r o l l e t  i n :  Nej, stopp där!
Och upp med händerna!

R i d d a r e n :  Mitt förtrollade
svärd skall rädda oss.

(Dödar trollet.)

TREDJE AKTEN.
(I kungens sal. Drottningen sitter på 

tronen omgiven av hovdamer 
och tärnor.)

K ö r e n  :
Hurra, hurra! Prinsessan är här! 
Hon blev befriad fort 
ur trollens hemska ort.
Hurra, hurra! Prinsessan är här!

(Riddaren och prinsessan kommer 
in.)

D r o t t n i n g e n  : Jag är så glad 
mitt barn, att du är här igen. — Var 
hittade du henne, Roland?

R i d d a r e n :  Jo, hon satt långt 
inne i en jordkula och grät. De styg
ga trollen hade bundit fast henne.

D r o t t n i n g e n  : Var de hemskt 
elaka, trollen?

P r i n s e s s a n  : Ja, de hade pi
stoler och svärd, och de skulle kasta 
stenar på mig, och de ville ge mig 
den otäcka trollmaten. — Jag blev 
så glad när jag såg riddar Roland.

D r o t t n i n g e n :  Tack, ädle rid
dare! Kungen skall förvisso löna dig 
för ditt mod och din tapperhet!

P r i n s e s s a n :  Ingen är så
ståtlig och vacker som riddar Ro
land.

K u n g e n  i n :  Nu måste jag
hålla mitt löfte. I nästa vecka skall 
jag ställa till det ståtligaste bröllop.

F ö r s t a  t ä r n a n :  O, så roligt! 
Då vill jag hålla brudens släp.

A n d r a  t ä r n a n :  Och jag skall 
kläda henne.

T r e d j e  t ä r n a n :  Och jag
skall sätta krona och krans på hen
nes huvud.

P r i n s e s s a n  : Jag är så lyck
lig!

(Pigan in.)
K ö r e n  s j u n g e r :  Kungens lil

la piga, vers 1.

Beställ till Lucia:
Pepparkakshjärtan och lussikatter 

från

HELLBORGS Hembageri
Orsa, tel. 410 68

P i g a n  : Jag ska bara tala om
för herr Kungen och alla de andra, 
att maten är färdig.

K u n g e n :  Tack, lilla piga! Men 
nu ska du få höra, du får mer att 
göra. I nästa vecka skall bröllopet 
stå, och du ska laga till all maten. 
Hela berg av plättar och en jätte
krokan!

P i g a n :  Skall ske, herr Kung. 
( S j u n g e r ) :
Och jag ska sopa trappan, och jag 

ska skura golv,
och jag ska bära slask och ved och 

vatten.
Jag kommer ej i säng, förrän kloc

kan slagit tolv,
och då så får jag ligga bredvid 

katten.
K ö r e n  f o r t s ä t t e r :

Men hon är aldrig ledsen o. s. v.
K u n g e n  t i l l  h ä r o l d e n :  

Rid ut och förkunna att Sessan är 
återfunnen, och bjud alla i mitt rike 
till bröllopet !

H ä r o l d e n :  Med största nöje,
Ers Majestät!

H ä r o l d e n  s j u n g e r :
Trara, trara till bröllop, hurra! 
Jag måste skynda fort 
genast till nästa ort.
Trara, trara till bröllop, hurra! 

(Riddaren tar prinsessans hand och 
sjunger):

Himlen är så klar och blå, 
se hur solen skiner!
Och nu blommar snart också 
rosor och jasminer.
Där på ön, nära strand 
bygger vi vårt vita slott!
Där kan trollen dig ej nå.
Se hur solen skiner!

(Alla tar i ring, dansar och sjunger): 
Och när som Sessan ska hålla 

bröllop,
vem får då vara med?
Kanske blir det du, och kanske 

blir det jag,
och kanske också allesamman. 

SLUT.

Y arför
ha bekymmer med julklapps- 
köpen när Ni hos oss kan 
finna julklappar för alla.
Kom in till OSS med Edra be
kymmer och vi ska tillsammans

linna en julklapp åt honom, 
henne eller barnen och Ni 
kommer att få en verklig kva
litets- julklapp att önska en 
god klädjul med.

Aug. Larsson KB, Orsa Manufaktur, Damkappor, Herrekipering 
Telefon 40021
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f  a n , @ ( g m
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rHanssons två välsorterade specialaffärer
till tjänst för Edra j u l k l a p p s k ö p !

Hanssons Kappaffär
har nu ett exclusivt sortiment 
i damstrumpor, varur Ni lätt 
väljer julklappsstrumpan åt 
Henne. Där finns strumpor för 
alla smakriktningar, för alla 
tillfällen, för alla kläder.
Libra Sömlös, exclusiv mode
strumpa ...........................  5 : 95
Libra 3 V, medeltunn strumpa 
med speciellt elastisk 
krage ............................... 7: 90
Libra Softy, hyperelegant 
crepestrumpa ................ 11: 55
Libra 2X20 crepe medel tunn, 
elegant.............................  9: 90

Blus och kjol
och speciellt blus är en bra jul
klapp. Ge Henne t. ex. en 
skjortblus med 3/4 eller lång 
ärm av sidenglänsande bom- 
ullspoplin. Finns i vitt och 
lindblomsgrönt

26: 75, 29: 75

Herrklädersbutiken 
erbjuder pyjamas 1 gott ut
förande till måttliga priser.
T. ex. "Diplomat", en kvalitets- 
vara av bomullspoplin. Pass- 
poaler och tvättbar resår 29:50 
eller "Buster", poplin i vackra 
färger med passpoal och tvätt
resår ............................. 19: 75
MMT-s trikåpyjamas . . 23:75 
Pläterad d :o ................... 15: 85

En yngling
som vill vara välklädd önskar 
en väst till julklapp. Hanssons 
har den i rutigt eller enfärgat 
i populära färger.
Prisex. 16 år___ 15:—, 18:75

Sporttröja av "norskull", idea
lisk för skidåkning och all 
sport. Storl. 14 år........ 21: 50
Livrem i metallresår, bra jul
klapp till pojkarna. . . .  7: 50

Ge Honom "Eton" 
för passformens skull och för 
den goda kvaliteten! Eton- 
skjortorna finnas hos Hans
sons i alla utföranden.
Modell "Satchmo", som syns 
här ovan, ungdomsmodell

22: 50
Poplin i vitt, grått, beige eller
blått ...............................19: 75
Non Iron, tvättas som nylon, 
behöver ej strykas . . . .  26: 75 
Spun n y lon .....................45: —

EN SLIPS —  förstås!
Hela färgskalan representerad 
i vårt sortiment. Och kvali
teterna: rhodia, ylle, natur-
siden .....................6: 50, 15: —

En halsduk
Blus i bomullspoplin med 3/4 
ärm och varlerbar, modern 
kragknäppning.
Pinnes i v it t .................  14: 80
Moderna kjolar i enfärgat el
ler skotskrutigt.
Priser f r å n ...................  18: 75

blir en välkommen julklapp. 
Välj den i ylle eller siden. 
Priser från .....................  7: 50
Populär handske
till 18: 75 med ytterhand av 
nätstickning och med yllefoder. 
Bra herrpresent.
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När jultomten hade tand
värk

Det var en gång en tomte, som 
hade tandvärk så aj, aj, aj! Och han 
band om kinden, men det hjälpte 
inte. Och han var så rädd, att han 
inte skulle få gå ut och ge några 
julklappar. Men nu fick han en idé. 
Han skulle dra ur tanden. Så här 
tänkte han: Jag sticker en gaffel i 
tanden, och nu drar jag till. Aj, aj, 
aj! Nej, jag kan inte. Då tar jag en 
kniv, då följer hon nog med. Nej, 
nej, nu skar jag mej. I stället tar 
jag en tråd och fäster vid dörren, 
och sedan sätter jag mig. Nej, men 
vad är det här? Tanden är ju borta, 
och en liten pojke står i dörren. Vad 
vill du? —-Jag måste hit och se, vad 
det är för fel med dig, tomte? Då 
säger tomten: Jag har haft tand
värk. Pojken: Ja, då går jag hem, 
kommer du sedan? Tomten: Ja. Och 
tomten var så glad, så glad.

Hans-Erik Hansson, 
klass 4

Julafton
Det var en gång en julafton. Alla 

satt och väntade att kvällen skulle 
komma. Kom barn, sa far, så ska vi 
sätta opp en julkärve åt fåglarna. 
Så gick far och barnen ut och satte 
opp en kärve. Sen satt dom och tit
tade på fåglarna. Äntligen blev det 
kväll och barnen satt och väntade på 
tomten. Då hörde barnen att det var 
någon som var på trappan. Par gick 
och öppnade. Det var tomten, som 
kom med julklapparna. Barnen blev 
så glada. Nu, sa tomten, ska jag 
dela ut julklapparna, om ni har va
rit snälla och lydiga. Har ni inte 
varit snälla så får ni inga julklap
par. Så fick barnen julklappar.

Den som inte är snäll och ly dig 
får inga julklappar.

Sture Elgstig, 
klass 3

TECKNING: Nä r  vi ä r  L u c ia  h em m a  av 

Berit Pettersson, klass 4

Julvers
Julen kommer med snö och gran. 
Det ser ut som en tavla med 

silverram.
Ann-Marie Dahl, 

klass 3

I skogen
Jag var med mamma och pappa i 

skogen och hjälpte till att barka. Jag 
var med hela dagarna. Och sedan när 
jag var trött och inte orkade, då gick 
jag ner till sjön och tog mig ett 
dopp. Det var så varmt i vattnet. En 
dag då jag och två farbröder gick 
hem, såg vi färska spår efter en älg
kalv. Men när vi kom ner en bit, så 
fick vi se älgen gå över vägen. Den 
var grå. Troligtvis hade den kalven 
på andra sidan vägen. Den var så 
ond, så öronen stod rakt upp på ho
nom. Älgen började springa, så vi 
fick lov att gömma oss bakom en 
stubbe för den. Sen gick vi hem och 
väntade på mamma och pappa, och 
på kvällen gick vi upp och skrämde 
iväg honom. En annan kväll var jag 
och min kusin och metade. Då fick 
vi se älgen igen. Vi vart så rädda, så 
vi sprang till kojan igen. När vi kom 
hem, gick vi nedanför kojan och me
tade. Jag fick en stor abborre. Jag 
var så glad, så vi gick hem och ren
sade den.

ELVY OLSSON, 
Klass 5

Julporträttet - den kärkomnaste julgåvan

Ramar och album i stor sortering.
Kameror, film och blixtljus.

Stor sortering i ramlist i moderna färger och profiler.
Sätter Ni stort värde på ett golt hantverk, då bestäl
ler Ni Edra inramningar hos oss.

Tegmans Fotomagasin Tel. 400 93

10

NÄR VI SITTER I VÅR BÄNK



ORSA SKOLTIDNING

Snart är det jul
Jag längtar till jul. Gör inte du 

det också? Det är den roligaste ti
den på året, tycker jag. Då får man 
gå i julottan och hjälpa mamma 
baka kakor och göra gubbar och 
gummor och allt möjligt. Och hjälpa 
till att klä julgranen. Och dela ut 
julklapparna. Ja, det är nästan det 
roligaste på hela kvällen. Det är 
också mycket roligt att sitta vid bor
det och äta julskinka. Kanske till 
och med jultomten kommer med sin 
säck, och har julklapparna i den. 
Tänk, om han kommer både till dig 
och mig! En sak måste både du och 
jag komma ihåg. Det är att vi fått 
julen till minne av Jesu födelse.

Karin Setterlund, 
klass 3

Fladdermusen och talgoxen
En kväll kom fladdermusen fly

gande med sin unge under magen. 
Han flög alldeles bredvid talgoxens 
bo. Då ropade talgoxen: Fladdermus, 
kom hit så ska vi prata ett tag. Ja, 
men jag kan ju inte komma in i ditt 
bo, sa fladdermusen. Du får hänga 
bredvid mitt bo. Ja, då får jag väl 
det då. Så hängde han sig i trädet. 
Hör du, fladdermus, det är en sak 
som jag gärna vill ha reda på. Var 
har du dina ungar, när du är ute och 
flyger? Jag har bara en unge, och 
den har jag under magen, sade flad
dermusen. Nej, nu har jag inte tid 
längre, jag måste ut och leta rätt på 
någon mat.

Ulla Hansson, 
klass 3

ligtvis vara.

O

A bergs
har allt Ni vill ha i 
matväg och delika
tesser!

Murr och Durr
Det var en gång ett par troll, som 

bodde i en stubbe. Murr var mycket 
sparsam, men Durr var väldigt slös
aktig. De var ute för att plocka ved. 
De visste, att det fanns mycket ved 
på den platsen, där de plockat förut. 
Snart var de framme. Murr fick se 
något blankt och ropade på Durr. 
Det var en tvåkrona. Men, sa Durr, 
hur skall vi kunna dela på den? Jo, 
vi går till sparbanken och växlar 
den. Det gick också Durr med på. 
De gick raka vägen till sparbanken. 
När de hade växlat den gick de hem 
nöjda och belåtna. Men vad skulle 
de göra med slanten de hade hittat? 
Durr sade: "Jag skall gå och köpa 
gott för min slant." Och så gick han. 
Men Murr tänkte: "Jag skall åka 
med tåget till min kusin och hälsa på 
honom." När Durr kom hem, hade 
han en stor gottpåse i handen, som 
han hade köpt. Nu skall jag fara 
bort, sade Murr. Jag skall resa till 
min kusin, jag. Och så for Murr. 
Durr satt ensam och snaskade kara
meller ur sin påse.

Bertil Hagberg. 
Klass 5

T o m ten  få r  L u cia -k a ffe .

Gunnel Boman, klass 4.

Julklappar 
för hela familjen
finner Ni hos oss!

Rakapparater 
El-ångstrvkjärn 
Automatisk brödrost 
Strykmangel
samt många övriga nytto- 
saker för hemmet.

Mora-Orsa El. AB
Tel. 401 92

När jultomten försov sig
Det var en gång för mycket länge 

sen en tomte, som tyckte om att 
sova. När han vaknade, var det den 
24 december. Men vad i alla sina dar 
ska det här betyda? Har jag försovit 
mig? Inte hinner jag göra i ordning 
tvåhundrafem julklappar på nio 
timmar. Tomten satte sig i alla fall 
på en stol och började. Han arbe
tade allt vad han orkade. Då hörde 
han, att det knackade på dörren.

Kom in! sa tomte-far.
In klev en Lucia med fyra tärnor. 

Vad far har bråttom i dag! — Jag 
har försovit mig. — Då måste vi 
hjälpa tomte-far. Så var då alla sex 
i gång med arbete. De var färdiga 
precis klockan sju. Tack för hjäl
pen! sade tomten. Han kom lyckligt 
i väg med alla julklappar. Sen dess 
har aldrig tomtefar försovit sig.

Gunnel Sjöström, 
klass 4

En julberättelse
Det var en gång en tomte, som 

bodde i skogen med sin gumma. En 
dag sa tomtegubben så här: "Ett
sånt besvär det är var jul! Har du 
sett till smånissarna ?" — "Nej, det 
har jag inte, så som de ränner om
kring. Hallå, smånissar!" De kom 
fram allihop. "Är ni där alla nu?" 
—- "Ja!" ropade de. "Gå nu till ert 
arbete, så går jag till mitt!" — "Jag 
har ju inget riktigt att göra'', sade 
den minsta nissen. "Vad tänkte du 
göra då, lilla Snoppen?" — "Jag 
tänkte krusa karamellpapper."

Marianne Hassis, 
klass 3

Julhandla hos oss!
Fikon, russin, frukt, 
konfekt, karameller.

L u tad  och o lu tad  
lutfisk.

¥

LUNDBLADS Eftr.
Tel. 402 25, Orsa
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Man talar om

ju lk lappar
och menar då förstås sådana 
kvalitetsartiklar som i stort 
urval finns hos BERGLINDS.

Som tips kan vi föreslå:

Poplinskjortor i grått och vitt 
med Melka Magic-kragen

29: 50 och 21: —

Nylonskjortor 44: —. 
Poplinpyjamas 31: -—, 24: 50

och 22: 50

Melka-Hanes Vintertrikå med
100 % kammad bomull, töjtes
tade, nylonförstärkta sömmar 
och tvättsäker resår.
Tröja med långa ärmar 10: 75 
D:o med korta ärmar. . 9: 50
Benkläder, lån ga .......... 11: 25

Slipsar i såväl Rhodia- som 
hel-siden från 8: 75 till 14: 25.

Andra lämpliga herrpresenter: 
Badkappor, Strumpor, Neces- 
särer, Plånböcker, Näsduksför- 
packningar, Slipshängare.

Be/cgLutds
------O R S A --------

Tel. 400 05

Tidig julhandel — bättre urval

Tomtarnas julbestyr
-ADet var några dagar före julafto

nen. Alla tomtarna i Tomtebacken 
höll på att göra julklappar åt bar
nen nere i byn. Burre och Nisse var 
inne i vedboden. Burre snickrade ett 
par skidor och Nisse ett tåg.

Nisse: "Det här tåget ska Ola få, 
för jag tycker att han är snällast."

Burre: "Dom här skidorna ska Per 
få, för det var han som satte ut grö
ten åt mej i fjol."

Tomtemor Malena var inne i kö
ket och städade.

Tomteflickorna Britta och Mia 
satt i rummet och arbetade. Britta 
stickade en docktröja. Mia sydde en 
klänning.

Britta: "Den här docktröjan ska 
Anna få."

Mia: "Den här klänningen tror jag 
Karin ska få."

Tomtefar var ute i skogen och tog 
julgranar. Rätt som det var, knac
kade det på dörren, och tomtefar 
kom in.

Mor Malena: "Men far, vad har
du gjort dej i foten!"

Tomtefar: "Jag högg mej av
yxan."

Burre och Nisse kommer in.
Nisse: "Vad har du gjort dej i fo

ten?"
Burre: "Och vem skall gå ut med 

julklapparna ? "
Tomtefar: "Du sa något, Burre,

vi får väl ställa till en tävling mel
lan dej och Nisse."

Britta: "Ja, ni ska springa runt
den där tallen där borta, och den 
som kommer hit först eller som hjäl
per något djur vinner."

När jag såg en utter
En dag när min lekkamrat Hans- 

Evert och jag höll på att göra en 
damm, såg vi att det kom en fin 
häst. Det var ett gotlandsruss, och 
det drog en liten näpen kärra. Vi 
frågade farbrorn som körde, om vi 
fick följa med. Det fick vi, och så 
körde vl till skogen och lastade på 
ved.

När vi skulle fara hem, stannade 
Hans-Evert och jag vid en vassla 
och sprang på isflaken. Då vi blev 
trötta på det och skulle gå hem, hör
de vi något plaska. Och kan man 
tänka sig! Fram under bron kom en 
utter. Vi sprang upp på vägen, så 
att uttern inte skulle se oss. Vi stod 
orörliga och betraktade den lekande 
uttern, som försökte komma upp på 
ett isflak men hasade ner gång på 
gång. Plötsligt kom en pojke, som 
hade en hund med sig. Och då för
svann uttern.

Jan Frisk, 
klass 5

Mia: "Jag startar! Klara, färdiga, 
gå!"

Nisse tog ledningen och tänkte 
bara på att komma först. Men Burre 
såg en ekorre, som jagades av en 
räv. När räven kom, sprang Burre 
fram och stoppade honom, så kurren 
fick försprång, och räven hann Inte 
efter.

Det var Burre, som fick dela ut 
julklapparna det året, för han hade 
ett gott hjärta, men Nisse var inte 
ledsen för det.

Lisbeth östlund, 
klass 5

Våra varor kan Ni - snart
sagt -  köpa överallt, men
de goda råden och ser-

vicen får Ni hos oss.

O r s a F ä r g h a n d e l
Tel. 403 40
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Min köksväxtodling
Jag har varit med i två år i för

eningen J. U. F. Det är roligt att 
vara med i J. U. F. Man får odla 
grönsaker. Man får också ha djur, 
såsom kalvar, grisar och kaniner.

Jag har ett grönsaksland. När jag 
började förra året, tyckte jag, att 
det skulle bli hemskt roligt, men när 
det började bli heta dagar fram på 
sommaren, och jag var tvungen att 
ligga i landet och rensa, började jag 
tappa sugen. När grönsakerna bör
jade växa, så att jag fick sälja dem 
och tjäna pengar, då var jag glad, 
att jag legat i trädgårdslandet, då 
det var heta dagar i stället för att 
åka och bada med de andra kamra
terna.

Förra året hade jag inte så stort 
land. Det var mellan 20 och 30 m2 
I år har jag 50 m2. Det har inte varit 
så hett i år, så det har gått bra att 
rensa och gallra landet.

I november är det prisutdelning 
inom 4-H. De som bokfört och skött 
sina land bäst, får de bästa priser
na. Vi får också vara med i sketcher, 
som vi har vid prisutdelningen.

MARI-ANNE HANSSON, 
Klass 7

När jag var
med på Barnens Dag

Jag vaknade klockan halv tio på 
morgonen. Idag var det ju, som vi, 
det vill säga min syster Gudrun och 
jag, skulle vara med på Barnens Dag. 
Jag väckte Gudrun. Vi tvättade och 
klädde oss i en hast. Pappa skjutsa
de ner oss. Halv ett gick karnevals
tåget från samrealskolan. Nog kän
de man sej en smula nervös allt, när 
man satt på lastbilen och såg ut över 
folkmassorna. Vi skulle sjunga från 
scenen halv tre. Sex stycken var det, 
som var med, förutom jag och Gud
run. "Är du nervös?" frågade jag 
Gudrun.

"Lite grand", svarade hon.
Senare stod vi framme på scenen 

och sjöng: ''Jag är den glade vandra
ren". Sedan sjöng Ingrid och Sven 
Helgeson "Billy Boy".

Sen skulle jag sjunga "Davy 
Crocket". Nervositeten hade dämpats 
lite nu, så det gick riktigt bra. Nu 
efteråt tycker man, att det inte var 
så märkvärdigt.

AGNETA BRUKS, 
Klass 6

TECKNING: Titta , tom ten  k o m m e r !  av 

Mariann Andersson, klass 4

Bränd KALK och 
KALKSTMSMJ0L

av  högsta kvalitéer 
till f ö r d e la k t ig a s t e  
priser erhållas från

AB Skattungbyns Kalkbruk
Mässbacken Telefon 50021

God Jul
önskas ärade kunder!

A nme s  Damfrisering

cL  CJc&cL
RAK- & F R I S É R S A L O N G

Rekommenderas!

Den hästa

julklappen
j ö r  E dra  barn  
fin n er  N i h os  o s s !

Riklig sortering i yttertrikå 
av toppmärkena Wahls 
och Jersey mod eller.

Algots-Jackor
i största sortering.

Alltid de sista nyheterna 
i kjol och blus.

y
. **

1- s  fm
r j

Garderoben
L e n n a r t  O l s s o n  

Orsa, tel. 402 19
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O R SA  SK O LT ID N IN G

Ett sommarminne
I sommar har jag varit på väst

kusten. Där badade jag nästan alla 
dagar. En dag regnade det hela dan, 
men mot kvällen klarnade det. Då 
gick min kamrat och jag ner till ha
vet. Vi tänkte, att vi skulle gå ut på 
ett stenröse, som låg en bit ute i 
vattnet. För att komma ut till de 
första stenarna fick vi lov att vada 
1 tång och andra havsväxter. När vi 
kom längst ut på stenröset, var ste
narna så hala, att min kamrat ram
lade omkull. Hon blev alldeles blöt 
på ena sidan av kjolen. Sedan gick vi 
tillbaka till stranden. Vi följde den, 
tills vi kom till en hög klippa. Där 
såg vi en gång, som gick in i klippan. 
Vi gick in i gången, men efter en 
stund blev det så mörkt där inne, att 
vi inte vågade gå längre utan vände. 
När vi kom ut igen, klättrade vi allra 
högst upp på klippan. Där blåste det, 
så att vi inte kunde stå raka. När 
vi satt där och tittade, såg vi nå
gonting, som såg ut som en stor ruin. 
Vi kunde inte begripa, vad det var 
och beslöt oss för att gå dit och se 
efter. Det var en hög klippa. Vi för
sökte att klättra upp på den, men 
kunde inte. Då föreslog min kamrat 
att vi skulle bada, och det var jag 
pigg på. Eftersom vi inte hade några 
baddräkter, badade vi i underbyxor
na. När vi klädde på oss igen, fick 
vi lov att vrida ur byxorna, så att 
de blev någorlunda torra. Sedan gick 
vi hem. På hemvägen pratade vi om 
kvällen. Den hade varit mycket hän
delserik, det tyckte vi båda två.

BIRGITTA BERGHOLM, 
Klass 6

SKINN-
och PÄLSVAROR

blir värdefullaste jul
klappen — Ni köper 
den förmånligast hos

Tel. 403 88

Hösten 1956
Det var aldrig dagar som det skulle 

vara, än var det varmt, än för kallt. 
Bäcken blev det Is på, älvorna slu
tade dansa och leka. Skogsdrottnin- 
gen satt inte på sin tron mera. Bäc
karna slutade spela, allt var så 
trist och tyst.

Näcken blev frusen och kunde inte 
spela fiol. Livet i skogen har tystnat 
överallt.

Det hörs inget kvitter, inga dril
lar som förut. Alla fåglar har flyt
tat. Det finns Inga sommarfåglar 
kvar här i Orsa nu. Det finns bara 
några enstaka talgoxar och gråspar

var. Björnarna har gått i idet. Nu är 
björnfar stor och tjock och fet. 
Björnmamman har lämnat sina un
gar, nu leker de inte mer i solljuset. 
Nu är de stora och kan klara sig 
själva.

Björnmamman får nog två små- 
nallar till i vinter.

Inget är så roligt som förut.
Jag önskar att björnar och älv

drottningen, älvorna, älvprinsar och 
prinsessor och näcken kan sova gott 
till nästa vår.

Lilly Westerberg, 
Klass 

En dröm
Det var en gång en pojke som hette 

Olle, han drömde att han gick genom 
en stor skog. När han kommit till ett 
berg, öppnade sig bergväggen och ett 
troll kom ut. Olle stod och funderade 
en stund om han skulle springa eller 
gömma sig? Men det skulle han aldrig 
ha gjort, för just då upptäckte trollet 
honom! Olle sprang, och trollet efter, 
trollet sprang upp honom. Olle tittade 
bakom sig och såg inte att han sprang 
rakt in i en grotta. ”Nu har jag dej”, 
sa trollet och skrattade. Olle blev så 
arg, att han gjorde lång näsa åt trollet 
och han tänkte ”skrattar bäst som 
skrattar sist”. Trollet stoppade Olle 
ner i en säck och började att gå hem
åt till berget.

Det var så med det här trollet, att 
när han hade tagit någon, så blev han 
tre meter längre, öronen blev tre deci
meter och näsan tretton centimeter 
längre och han blev trehundra tusen 
år äldre och tre miljoner kilo tyngre. 
Nu blev han så trött i benen, så han 
satte sej på solen, men det skulle han 
aldrig ha gjort, för han var så tung, 
att solen gick i flera bitar. Då ram
lade Olle och trollet ner. Just då vak
nade Olle, för han hade ramlat ur 
sängen. Han gick fram till fönstret, 
men solen var hel och det var 
redan morgon. Olle gick in i köket, 
där hans mamma höll på att koka 
välling. Olle frågade hur solen kunde 
vara hel när den nyss hade gått i 
bitar. Eller kanske en stjärna har la
gat solen med Karlssons klister i natt? 
Och trollet lär väl ha tagit många 
hundra barn, fy vilket troll!

INGER STIGSDOTTER, 
Klass 4

Nu är det ful igen! JULKLAPPEN
Lägg en av våra 
vackra juldukar 
på bordet!

som passar alla . . .

Ta Er tid att komma in och 
se dem, även om julbesty
ren äro många. Vi ha den 
rätta duken för det glada 
julbordet. J^TBIAWc

EMMA OLSSONS Eftr.
Orsa, tel. 401 25

AB Bröd. Ohlsén
Bokhandel, tel. 400 58
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ORSA SKOLTIDNING

En lövad färd
Rrrrr — rrrr, telefonens ilskna 

tjud väckte min ljuva sömn. Jag öpp
nade ena ögat, och hann just se hur 
pappa rufsig och nyvaken tassade ut 
i kontoret för att höra, vem frids- 
störaren var. En hastig blick på 
klockan, och jag erinrar mig, att kl. 
9.30 skulle vi ju åka till Lönnmar
ken. Klockan var nu 8.45. Jag hoppar 
ur sängen som en uppskruvad fjäder. 
Bengt kastar sig oroligt i sömnen, 
och när jag till slut efter många 
misslyckade försök får honom att 
vakna, följer han mitt exempel.

Pappa kommer åter in i sovrum
met. "Det var Lisa", sa han, "hon 
påminde er om att sätta på er stöv
lar. Hoppas ni får trevligt nu, bland 
alla guckuskona! Men ta nu råd av 
det här ordspråket, ’se men inte 
röra!" "Ja", sa vi bara. Vi var ännu 
inte riktigt klarvakna.

Traktorns oljud överröstade nästan 
lilla Brittas sång (om man kan kalla 
det sång ?). "Hon kommer nog att bli 
operasångerska", sa Bengt och mena
de Britta. "Säkert", sa jag och nicka
de. "I Lönnmarken växer det mycket 
guckusko", började tant Lisa. Hon 
fick emellertid ge upp hoppet om att 
få en "syl" i vädret, för just då stäm
de Britta upp med "Vi gå över dagg- 
stänkta berg .. .". Storasyster Lena 
drog då helt resolut ner Britta och 
höll handen över munnen. "Tyst nu, 
Britta, för nu ska mor prata", sade 
hon. Det hjälpte, Britta tystnade 
faktiskt. "I Lönnmarken, dit vi nu 
ska fara, finns det mycket guckusko. 
De är fridlysta, och därför får vi 
inte plocka dem", berättade tant 
Lisa. "Men de är värda att se".

Vi satt i en lövad vagn dragen av

Anna Lindgren, klass 6.

en traktor. Åtta stycken var vi: 
Tant Lisa, farbror Bror, Lena, Erik 
Gunnar, Britta, Bengt och jag. Vi 
pratade och hade småtrevligt.

"Då var vi framme då", sa Bengt 
med en suck av både lättnad och ut
mattning. Vi hade klättrat uppför 
höga berg, och vi var väldigt trötta. 
Idylliskt var det minsann i Lönnmar
ken. Stora ängar, någon liten björk
dunge och en och annan lada. Vi sat
te oss mot en lada och tog upp vår 
medförda matsäck. "Mmmm, gott det 
här", sa Britta och mumsade på en 
franska. När måltiden var undanstö
kad, gick vi ut för att söka reda på 
blommorna. Vi gick i en lång rad 
med Erik i täten. Plötsligt gjorde 
Erik halt. "Där", sa han och pekade. 
Ja, ’där’ var det alldeles fullt med 
guckusko. "Titta, det är ju en sko!" 
sa Gunnar. Han hade rätt, blommor
na liknade en sko. När vi studerat 
blommorna tillräckligt, vände vi åter 
näsan mot traktorn. Nu skulle vi 
åka till Okran och bada. Okran lig
ger en bit längre bort än Lönnmar
ken.

Åter började motorn brumma. 
"Far, får jag köra traktorn lite?" 
bad Gunnar. "Ja, om du håller dig på 
vägen så", svarade farbror Bror. 
Traktorn gick bara lite ojämnare, 
annars körde Erik bra.

Troll-leken
På rasten hade vi så roligt. Vi lek

te troll. Elisabeth var troll hela ras
ten och jag var unge och kröp på 
knä. Karina var mamma. När jag 
skrek efter mamma så sa jag nanna. 
Vi hade så roligt, så jag ramlade ner 
för den där lilla backen. Då kom 
trollet och tog mig. Jag låtsades grå
ta, men då kom mamma och tog till
baka mig. Då blev jag glad igen.

Kerstin Skoglund,
klass 1.

Nu hördes skratt och prat. Vi var 
snart framme i Okran. En liten 
prick närmade sig (eller kanske det 
var vl som närmade oss den), det var 
Margareta. "Vi har slagit ihjäl en 
orm", skrek hon och viftade med 
armarna. —• —. —

"O", skrek jag och drog genast upp 
stortån, som jag doppat i vattnet. 
"Det är iskallt''. "Nehej", sa Lena, 
som redan doppat sig till magen. 
"Jag föredrar att klä på mig igen", 
sa jag och lufsade upp till mina var
ma, sköna kläder.

"Ho-ho", skrek Lisa och viftade 
med en handduk, "kom och drick kaf
fe! Upp ur vattnet, alle m an !"-------

Nu när jag ligger här under mina 
sköna sängkläder och tänker på den 
dagens upplevelser, tycker jag ,a,tt 
det har varit som en liten dröm allt
sammans. Jag tycker, att det har 
gått högst en timme sen jag vakna
de vid telefonens ringande, i verklig
heten har det gått 10 timmar.

Ja •—■ tiden går fort!
MARGARETA HAHNE, 

Klass 6

Värdefulla ju lk lappar
finner Ni hos oss!

Blockflöjter, Tonetter, Munspel 
Stor L e k s a k s a v d e l n i n g

MUSIK g HEMSLÖJD
T el. 403 20, Orsa

rz . :Till kemisk permanent 
användes bl. a. NESTLE 
nu med COSAL.

______________J

JUL-
permanenta
Er redan nu, eller beställ i 
god tid för behandling 
till jul.

ÖSTBERGS
Damfrisering
Orsa, tel. 402 08
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I Norge
I år har vi varit till Norge. Vi åk

te en fredag. Andra natten låg min 
syster, min moster och jag i bilen, 
Mamma och pappa låg i tältet. När 
jag vaknade av att jag frös, hörde 
jag några som åkte på vägen och 
sjöng. När de inte hördes något mer, 
vevade jag upp fönstret, för det bör
jade komma in mygg. På morron 
gick Bodil och jag ut i älven som 
rann förbi där. Men där var det så 
grunt, att vi kastade vatten på var
ann i stället. Det var så kallt så jag 
gick upp på land med detsamma. När 
vi ätit, fortsatte vi mot Elverum. 
Där var jag in och köpte glass som 
smakade salt. Sen fortsatte vi till 
Hamar. Där gick vi på en servering 
och köpte kaffe och sockerdricka. 
Smörgåsarna vi fick där var inte go
da. Men jag åt dem ändå. Vi gick i 
Hamar och tittade en stund. När 
klockan var åtta på kvällen var vi i 
Lillehammer och då började vi leta 
efter en tältplats. Vi tältade i en fä
bod högt uppe på ett berg. På morgo
nen åkte vi in till Lillehammer. Jag 
köpte en ring av silver. VI var där 
tills klockan var halv ett. Vi åkte 
hela Gudbrandsdalen opp till Dombås. 
En natt tältade vi på en hög kulle. 
Mitt emot oss hade vi ett högt berg. 
Det blåste så att man höll på att 
blåsa bort. Jag låg bättre i tältet än 
i bilen. Älven som flyter i Gudbrands
dalen hade alldeles grönt vatten. Vi 
tänkte vi skulle bada, men vattnet 
var alldeles iskallt. Vi var in i Dovre- 
gubbens hall. Dovregubben såg kul 
ut. Bortom Dovregubbens hall var 
det alldeles fullt med getter. VI gav 
dem bröd. Allihop skulle ha bröd. En 
stoppade in huvudet så den höll på

Det är klart
som korvspad

* att bästa
J U L K O R V E N

och övrig julmat,
¥ även lutad fisk,

* köper Ni hos

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48

TECKNING: Välkomna gåster, 
Conny Johansson, klass 4

och blev instängd där. När vi åkte, 
ville några följa med oss. Det låg 
snö kvar på ett ställe. Bortom 
Hjerkin var ett militärläger. Vi 
måste vänta, medan alla bilarna åk
te förbi. I en bil var det två kanoner. 
Militärerna hade åkt förbi oss dan 
förut. När vi kom fram till Röros 
gick vi och tittade på stan. Det var 
bara två gator i hela stan. Det var 
gammalt och smutsigt där. Vi hade 
sällskap med en mas från Röros till 
Sveg. Ovanför Kvarnberg stod en 
älgtjur mitt i vägen och en räv såg 
vi också. Den resan skulle jag inte 
vilja ha ogjord.

ÅSA DIAMANT, 
Klass 6

Semestern
På morgonen åkte vi taxi till Orsa. 

Därifrån tog vi tåget till Mjölby. 
Där bytte vi tåg. När vi så kom till 
Älmhult steg vl av tåget. Därifrån 
tog vi taxi till en by bredvid. På mor
gonen åkte vi därifrån. Vi fick vän
ta en stund i Älmhult på tåget. Då 
gick vi och tittade på Linnébysten. 
När tåget kom, åkte vi till Malmö. 
Centralstationen var helt inbyggd. 
Det var nog bra, för då slapp man 
skotta av snön på perrongerna. När

Julklappar
Specialavdelningar för 
modeartiklar, garn och 

handarbeten, hattar 
och mössor.

*
Albert Andersson

Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

vi kom ut på stationen, så gick vl in 
på ett hotell. Där ställde vi ifrån oss 
väskorna. Vi gick ner till båtarna och 
åkte över Öresund till Köpenhamn. 
Där såg jag barn, som matade du
vor. Duvorna flög upp på armarna 
åt barnen. Vi var också in på ett 
varuhus, som var nästan 50 meter 
långt. Och vi åkte i rulltrapporna. 
Hur långt vi än åkte, så var det mer 
rulltrappor. När vi åkt över till 
Malmö, låg vi på rummet där. På 
morgonen åkte vi hemåt. Vi stanna
de i Mullhyttan på hemvägen. Där 
fanns det fullt med krusbärsbuskar 
men inte fullt så mycket vinbärs
buskar. Vi var där några dagar. Sen 
åkte vi hem. Och det var skönt.

TORD OLSSON, 
Klass 5

Min katt
En dag åkte jag och mamma upp 

till mormor. Hon hade två katt
ungar, en som var vit och svart och 
en som var grå och vit. Kattungar
na var så fina. Vi var där några 
timmar. Sen skulle vi åka hem. Då sa 
mormor, att jag skulle väl ta en katt
unge med mig hem. Ja, sa jag, och 
så tog jag en av kattungarna i en 
trunk och gick ner till hållplatsen. 
Mamma kom en liten stund efter. 
Och så kom bussen och vi klev på. 
Inne i hussen började kattungen ja
ma, för hon var så rädd. När vi kom 
hem, fick hon mjölk. Sen skulle katt
ungen ha ett namn. Jag tyckte, att 
hon skulle heta Lotta, och det fick 
hon heta också. Jag hade Lotta en 
månad och några veckor. Sen fick 
hon kattsjuka och dog.

MARIELLA NÄÄS.
Klass 4.

Ät god och 
vällagad mat

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

Orsa-Baren
Vid abonnemang 10 %. 
Kupongsystem för skol
frukostar. Samkväm, supéer 
och festmiddagar ordnas, 
ölrättigheter

Vördsamt H. Sjöström, tel. 410 60
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När jag arbetade i skogen
I sommar har jag arbetat i sko

gen. Jag började måndagen den 11 
juni. På söndag kväll ringde skog
vaktare Persson och frågade pappa, 
om han ville ta ett frösåddarlag, som 
bestod av flickor. Pappa frågade, om 
jag fick följa med, och det fick jag. 
På måndagen for vi med bil till 
Mässbacken och handlade, för vi 
skulle ända opp till Lusbo och stan
na där till veckans slut.
Sen fick vi fara hem och hämta mer 
mat. När vi hade handlat, for vi hem 
och hämtade kläder. Därpå for vi till 
Lusbo koja och packade opp vårt 
förråd. Sedan for vi till en annan 
koja, som flickorna skulle bo i. Vi 
högg ved åt dem och satte in nya 
sängar. Den dagen var det så hett, 
så jag höll på att gå åt. Jag drog 
utav mig skjortan, då blev det lite 
bättre. När allt var klart, åkte vi 
tillbaka till vår koja, för flickorna 
skulle inte komma förrän på kvällen.

I den koja, där vi skulle bo, var 
det väldigt fint. Utanför kojan rann 
Emån. Vid stranden fanns en eka. 
Jag tog loss den och rodde ut en bit, 
men snart ropade pappa åt mig, att 
jag skulle in och äta. Vi fick pann
kaka, och det smakade bra. Klockan 
nio gick vi och lade oss.

När jag vaknade på morgonen ha
de pappa lagat köttsoppa på burk. 
När vi kom till skogen, var flickor
na på den plats, där vi skulle sätta 
tallfrön. Det var på ett kalhygge. Vi 
fick var sin hacka och frökanna. Vi 
var sju stycken med mig. Vårt ar
bete bestod i att vi gjorde en grop 
och sådde frön i den, och sen var def 
bara att krafsa jord över och lägga 
på en pinne.

Första dagen vi var där, kom 
skogvaktaren dit. Då frågade flickor
na skogvaktaren, hur mycket pengar 
de fick om dagen. Vi fick olika näs
tan allihop, för det gick efter ålder. 
Han visste inte riktigt, hur mycket 
jag skulle få. Men på lördag när jag 
och pappa kom hem, ringde han och 
frågade hur mycket jag fick. Jag

När jag fastnade i dyn
Det var i Grunåberg Valter och jag 

hade gjort varsin båt, och satt en 
järnbit bak, för att annars gick 
framänden ner i vattnet för mycket. 
Så gick vi till en vattenho. Vid den 
var det mycket dy. Vi provade först 
i vattenhon, sen skulle vi försöka i 
bäcken, där var också mycket dy.

Valters båt fastnade i en dyhög i 
vattnet, men min båt fortsatte. Jag 
gick efter den, då nådde dyn upp till 
ändan på stövelskaften. När jag 
skulle gå upp ur dyn, så satt jag 
fast! Jag försökte att dra upp be
nen, men då ramlade jag. Jag tog 
emot mej med händerna, så jag inte 
blev blöt. Jag blev tvungen att hoppa 
ur stövlarna för att ta mej ur dyn. 
Valter drog upp stövlarna åt mej. 
Jag sköljde av fotterna och händer
na, sen satte jag på mej stövlarna 
igen.

SIVERT HANSSON, 
Klass 5

skulle få sjutton kronor om dagen. 
När jag hade arbetat färdigt före 
midsommar, fick jag 85 kr i förskott. 
Sista veckan jag jobbade, hade jag 
sammanlagt tjänat 400 kr. Sista da
gen jag arbetade gjorde jag nästan 
ingenting. Jag tycker, att det är ro
ligt att arbeta i skogen.

ÅKE WISTRÖM, 
Klass 7

Vid köp av RADIO
kan Ni med förtroende vända Eder till oss. Vi ha de förnämsla 
svenska och tyska märkena i lager. (Se våra skyltfönster hos C. G. 
Nyström!) R adioservice i  B a rk en  4 . Ring så hämta vi Eder radio 
för reparation.

ORSA R A D I O  & TV
Sven Ljunggård Tel. 403 83

Gedigna

julklappar
för hela familjen finner Ni bäst hos

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Julklappen av bestående värde är

arm bandsklockan
Stort urval hos urmakare

Gust. H elgeson
Ur & Optik Tel. 408 05

God Jul
önskas ärade k u n d er !

Liljas
D A M F R I S E R I N G

God Jul
önskas ärade k u n d er !

Wikners Eftr.
H O L E N

J U L K L A P P S -

TOFFLO R
i stor sortering . . .

PJÄXOR

Handla i god tid!

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32
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Vägen till körkortet
b ä s t  g e n o m

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa 

Teori mån-, tis- och torsdagar kl 18

BLOMMOR
till JULHELGEN . . .

Beställ i god .tid
Tulpaner, Hyacinter. Konvaljer.

Ärade kunder, som  
önska anlita B lom 
sterförmedlingen, bör 
senast den 20 der. 
inkomma m ed be
ställningar.

Le ve  ni US Blomsterhandel
Tel. 40092, trädg. 40120 ankn. bost. 

O r s a

Tänker Ni köpa piano? 
Behöver pianot stämmas? 
Hakar tangenterna upp sig? 
Dålig ton i Edert piano?

Gör ett besök i våra nya loka
ler å B O R N G Ä R D E T !

F:a PIANO-NISSE
Nils Klockar — Orsa, tel. 406 94 

Fullständig service

Skolnytt
Lovdagar
under vårterminen blir måndagen den 
4 febr., torsdagen den 28 febr.— 
lördagen den 2 mars, måndagen den 
25 mars, dagen för Ovan Siljans 
skolmöte och fredagen den 7 juni. 
Dessutom påsklov enligt folkskol- 
stadgan, alltså torsdagen den 18 
april—onsdagen den 24 april.

Enhetsskolan,
som ska införas någon gång mellan 
1962 och 1974, måste redan nu för
beredas. Bl. a. gäller det att bestäm
ma de områden, som ska bilda un
derlag för enhetsskolan. De flesta 
av de nuvarande skoldistrikten är 
nämligen för små. Våmhus kommun 
har därför gjort framställning om 
att få tillhöra Orsa enhetsskolområ- 
de. Skolstyrelsen har tillstyrkt, och 
avgörandet ligger nu hos kommunal
fullmäktige.

Kyrkbyns skola
har en allvarlig brist. Den saknar 
gymnastiksal. Samma är ju också 
förhållandena i Hansjö, Kallmora, 
Skattungbyn och Nederberga. Men 
det är ändock en skillnad. Kyrkbyns 
skola har överfyllda och relativt 
små klassrum. Klassrumsgymnastik 
blir därför en omöjlig sak. Och så 
finns det i Kyrkbyn ett provisorium 
på gamla skolans vind, som förut 
fått göra tjänst i många år. Och 
det gick förr ganska bra. Men nu är 
förhållandet helt annorlunda. Dels 
var det förr endast omkring 6 lärar- 
avdelningar mot nuvarande 15, dels 
har antalet gymnastiktimmar per 
vecka ökat från 2 till 3 i klasserna

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 OO

5—7. Samtliga gymnastiktimmar
kunde förr läggas till tiden efter fru
kostrasten, då klasserna u n d e r  
gymnastikaslen hade teckning, skriv
ning o. d. ämnen.

Nu brukas salen hela dagarna. Det 
är nämligen gymnastik c:a 40 vecko
timmar. Det blir olidligt i längden, 
då hela bjälklaget kommer i sväng
ning under gymnastiklektionerna. 
De små barnen, som undervisas i 
gamla skolhuset, måste nu sitta näs
tan alla dagens timmar med detta 
väldiga larm från den provisoriska 
gymnastiksalen ovanför. Detta är 
både en hygienisk och pedagogisk 
fråga av största betydelse. Det kan 
ej bli resultat, då arbetsförhållan
dena är sådana. De små barnen är 
ofta oerhört lätta att distrahera och 
få lätt uppmärksamheten på störan
de ljud utifrån.

Skolstyrelsen har behandlat saken. 
Den anser, att färdigbyggandet av 
Kyrkbyns skola måste förberedas 
snarast. Kommunens investerings- 
kommitté får nu ta sig en funderare 
på saken. Och skolstyrelsen har an
hållit om snabbehandling av ärendet.

Inga barn i Myggsjö
Samtliga skolbarn i Myggsjö, d.v.s. 

2 stycken, har avflyttat, och skol
skjutsen Myggsjö—Älvho har fått 
inställas.

Klassrum fattas
Skolstyrelsen har blivit ålagd att 

riva den s. k. Klockargården i vår. 
Det skulle då komma att fattas 2 
klassrum nästa läsår. Skolstyrelsen 
har därför begärt anstånd med riv
ningen ytterligare 3 år, så att klass
rummet i denna byggnad kan nytt
jas, tills "barnvågen" är över. Tidi
gare har räknats med, att biblio- 
teksbyggnaden skulle vara färdig 
till hösten 1957. Då kunde där er
hållas ett klassrum under några år. 
Nu ser sig skolstyrelsen nödsakad 
att skjutsa en klassavdelning till Di
gerbergets skola nästa läsår. Men 
detta blir en dyr historia, som det 
ej utgår statsbidrag till. Ska sådan 
skjutsning pågå många år, skulle de 
pengarna räcka till en god del av 
biblioteksbyggnaden.

Från biblioteksfronten
kan rapporteras, att Särna och Äp
pelbo invigt nya bibliotekslokaler i 
höst. Och Mora har flyttat in i ny
renoverade lokaler. Ska Orsa bli 
jumbo av alla Dalarnas kommuner?
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

II

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

•  Värme-, Vatten-,
#  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 40094

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

Målarmäst. Näs Per Andersson
Tel. 400 67

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

utföres av

GULLY BOHMAN
Holen, tel. 440 49

C. F. C arlsso n  AB 
Å K D O N S F A B R I K
Orsa, tel. 40188, bost. Holen 44058 

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

I I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS !
Tel. 440 01

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

Orsa
Ri ngcentral

A lf Andersson  
Tel. 403 55

Min sem ester . . .  forts, från sid. 7.

Jag fick våra med på en resa till 
Norge med Farbror och Karin, och 
den resan tog nästan en hel vecka. 
Vi återkom till Orsa sent på mid
sommaraftonen, och vi var trötta. 
Hela dagen hade det varit så hett, 
att vi sedan var lyckliga, när det 
blev svalt på kvällen. På midsom
mardagen var det också hett, och då 
var vi på Gammelgården. Vi såg, 
när man "hissade" majstången, vi 
såg folkdansare och hörde på spel
män. Folkdanserna i Ert land är oli
ka våra, och det är ju naturligt. Jag 
tyckte mycket om dem. — Men vet 
Ni, vad jag längtade efter? Midsom
mareldar. Sådana har vi alltid.

Farbror hade berättat i sina brev 
och jag hade läst i Orsa Skoltidning 
om Kyrkbyns nya skola. Och jag 
hade tänkt att det skulle bli roligt 
att få se den. Det fick jag också, 
och allt var där så stiligt och mo
dernt. Klassrummen var ljusa och 
rymliga, och skolköket var alldeles 
utmärkt. Det är säkert stimulerande 
att arbeta i den nya skolan.

Några gånger gick jag ensam ut 
och in i affärerna i Orsa och hand
lade. Det var mycket spännande, inte 
kunde jag veta på förhand, om min 
svenska vore förståelig. Jag var ju 
en främmande turist, som inte kun
de uttala rätt. Men tänk: jag fick 
alltid det, vad jag menade! Jag tyck
te, att det var så trevligt. Då kunde 
jag också jämföra Era och våra pris, 
och jag tror, att det inte alls finns 
stora skillnader mellan dem.

Men tiden gick fort, och jag måste 
resa hem. Farbror följde mig till 
Stockholm. Genom tågfönstret titta
de jag på bekanta trakter, som 
räckte till Leksand. Den vägen hade 
blivit bekantare än andra, och det 
var så smärtsamt, när tåget hela ti
den förde mig bort från Orsa och 
Dalarna. Sedan blev det bråttom i 
Stockholm. Farbror följde med till 
hamnen. Så måste han skynda till 
stationen och jag på båten. Men det 
var inte så stor brådska, att jag inte 
hann känna avskedsstundens smärt
samhet. När båten avgick, längtade 
jag efter mina vänner i Orsas trak
ter, och den enda tanken, som jag 
hade, var: måtte jag bara få ännu 
ett tillfälle att resa till Orsa.

Jag tackar alla människor i Orsa 
på det hjärtligaste.

Seija Vasko, 
Pieksämäki, Finland

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

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 M ä s s b a c k e n

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad 

Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser och markiser på 

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

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl 8.oo — 17.00

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, Listverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
Oljonsbyn, tel. 403 46 

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

Glas, Porslin, Specerier och 
Manufaktur

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

Reel behandling! Billigaste priser! 
Tel. 401 19
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ORSA SKOLTIDNING

N A M N : 

ADRE55

Ju lp r is tä v lin g .
Ingen tidning med självaktning 

vågar sig i längden ut med mindre 
det adelsmärke, som kallas storkors, 
åtminstone en gång fått pryda ett 
uppslag. Så är då turen nu kommen

till oss, och vi känner oss så smått 
adlade, åtminstone på baksidan.

Eftersom lösningsförfarandet tor
de vara allom alltför bekant, hänvi
sar vi Er till ovanstående, som kors 
och tvärs färdiglöst Insändes till

Orsa Skoltidnings redaktion, märkt 
"OS 1956" (dvs Orsa Storkors, ej 
Olympiska Spelen!) före 8 januari 
1957. Priserna bli fem, varav tre böc
ker och två ex. av Orsa Skoltidning 
för hela år 1957. Lycka till! Hs.

Snart är det jul igen!
Beställ redan nu u : w f
vörtlimpan, jullårtan och julbrödet.
Marzipan. konfekt och praliner.

C. G. NYSTRÖM b o r g a r  f ö r  k v a l i t e t
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