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ORSA SKOLTIDNING

En filt i kollekten —, jag sitter vid 
skrivmaskinen i tidig gryning och 
ser Venus, morgonstjärnan lysa star
kare än någonsin genom fönstret. Hon 
står ännu lågt över Skattungbyn men 
lyser med en sällsam klarhet mot den 
blånande himlen. Stjärnan i öster . . . 
Bredvid mig ligger en hög filtar som 
skall packas in och skickas i väg till 
flyktingarna i Palestina. Till hemlösa 
barn och mödrar i Jesu land. Jag sitter 
och tänker på hur de filtarna räcktes 
mig över altarringen i kapellet vid 
nattvardsgudstjänsten i söndags. Lik
som de första kristna före nattvards- 
firandet bar fram sina gåvor av bröd 
och vin men också av annat de ville 
dela med sig åt de fattiga i försam
lingen, så reste man sig i söndags ur 
kyrkbänkarna och bar fram de här 
filtarna för att skänka dem till Guds 
tjänst i Jesu namn, — Guds kärleks- 
tjänst i Jesu namn bland de minsta 
av hans bröder i vår tid. Julklappar 
till Jesusbarnet inför julen 1967.

När jag sitter där vid skrivmaski
nen och ser österstjärnan och högen av 
filtar till Palestinaflyktingarna så 
kommer det över mig hur Jesusbarnet 
ändå är ett barn också av vår tid. 
Det kom ut en bok för några år se
dan, — en vacker men hemsk bok där 
en ung författare berättade om sin 
barndoms skräckupplevelser i koncen
trationsläger och flyktingtransporter 
och barnhem. Den boken hette ”Ett 
barn av vår tid”. Jesu födelse och 
barndom ligger historiskt så långt 
bort ifrån oss. Ändå är han i märk
värdigt hög grad ett barn som kunde 
fötts i vår tid. När något av Gud 
själv kom till oss i mänsklig, gripbar 
och begripbar gestalt, så kom han inte 
som en undantagsmänniska, utan för 
att dela våra villkor också när de 
var som svårast. Och det Jesusbarnet 
som vi firar nu i jul behöver inte va

Välkomna till ett

härligt bastubad
vid Fritidsområdets bastu!

Torsdagar: DAMER kl 18-20.30
Fredagar: HERRAR kl 17-20
Lördagar: HERRAR kl 07-09

-  En filt i kollekten” -
— en julbetraktelse i vår tid —

För Orsa skoltidning av Olof Hambraeus

ra en främling och särling för oss, — 
han är ett barn också av vår tid. Han 
är en av de miljonerna hemlösa, som i 
överbefolkade slumkvarter får söka 
tillfälligt skydd i uthus. Han är ett 
av de barn som inte har en bädd att 
krypa ner i, inte en filt att skyla sig 
med utan bara halm och trasor. Han 
är en av dem som drivits på flykten 
från sitt hemland med mor och far 
. . . flykten till Egypten eller kanske 
Jordanien. Eller kanske som en av de 
där barnen som vi sett på bilder från 
Vietnam . . . det gråtande barnet som 
släpas iväg över risfälten bort från 
byn och det brinnande hemmet av en 
mor ur vars ögon förtvivlan lyser. 
Herodes efterföljare, vars vrede drab
bar inte bara fäderna utan mödrarna 
och barnen, är på färde också i vår 
tid . . .  i tyrannvälden i Sydamerika, 
i Afrikas stamkrig, i Hongkongs 
gränstrakter, i de Tibetanska bergen 
och Vietnams djungelbyar. överallt 
där mödrar föder sina barn med 
okänd far, — där människor föds och 
växer upp i slumkvarter och flykting
läger, där oskyldiga och menlösa barn 
jagas av tyranner där är Jesusbarnet 
med . . . ”Vadhelst I haven gjort en 
av dessa mina minsta bröder, det ha
ven I gjort mot mig”. Orden är ur 
domsöndagstexten, men de faller oss 
också i tankarna inför julnattens Je- 
susbarn.

Till vårt julfirande julen 1967 bor
de höra inte bara julnattsstämningen 
över vårt vackra Orsa, när det ligger 
tyst och stilla på julaftonskvällen . . .

EN GOD HELG
med god julmat 

till klapp-pris 

från

Valters Livs AB

i bästa fall med ett mjukt snötäcke 
över hus och gårdar och träd men i 
varje fall med ljuset från de elektri
ska julgransbelysningarna och den 
mångarmade staken och den glittran
de stjärnan i fönstret i varje hem. På 
julottan i vår kyrka kommer prästen 
att läsa inte bara julevangeliet utan 
Johannesevangeliets lovsång till Gud, 
”— Ordet —”, som tog sin boning 
mitt ibland oss så som en av oss. Så 
som ett barn också av vår tid. Till 
vårt julfirande, — om det ännu skulle 
ha kvar något av kristen jul i sig, — 
borde höra en meditation över detta: 
Jesusbarnet — en av dessa små brö
der som också i vår tid finns på vår 
jord, — hemlösa, frysande, förföljda. 
Gud kom inte till oss som en privili- 
gierad överklasson, utan som en av 
dessa miljoner som behöver vår hjälp. 
Och när vi ger våra julklappar i år 
borde vi ge många av dem till hans 
små bröder i vår tid, ■— kanske en 
filt i kollekten, kanske en gåva till 
mat åt de hungrande barnen men 
också en skattepeng till Sida, till ut
vecklingshjälp åt uländerna. Kanske 
en protest mot allt våld och övervåld 
i världen, var det än dyker upp, eller 
kanske ett fosterhem för en hemlös 
eller faderlös, — sådana finns det 
bland oss också här i Orsa.

Morgon efter morgon har österstjär
nan stigit upp och lyst för oss klarare 
än kanske någon gång förr i vår tid. 
När ni ser den lysa mot vintermor- 
gonshimlen så låt den påminna er om 
Jesusbarnet och alla hans bröder och 
systrar i vår tid, — och glöm inte jul
klappen till dem!

Vi talar om överflödsjul här i Sve
rige. Men det är inte överflödet som 
skapar den riktiga julen. Den riktiga 
julen, den kan bara närheten i tanke 
och handling till Jesus skapa och kär
leken till dem han visat oss på.

JULKLAPPAR -
hattar och mössor, garn, 
handarbeten, modeartiklar

Albert A n d e r s s o n
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

2



.ORSA SKOLTIDNING

Orsabördiga fru Birgitta Dräper, 
född Åberg, har i höst återvänt till 
sin hembygd för att hennes barn ska 
få gå i svensk skola. Orsa Skoltid-

Borneo ligger, som de flesta kanske 
vet, i Bortre Indien och har ett tro
piskt klimat. Det är varmt och fuktigt 
året om. Vårt hus ligger nära havet, 
Kinesiska sjön. Där kan vi t. ex. bada, 
segla och åka vattenskidor i stället 
för att åka skridskor, kälke och ski
dor på julafton.

Vi måste också börja att förbereda 
julen litet tidigare än hemma. Redan 
i oktober ska alla julhälsningar skic
kas hem till Europa. Eftersom det inte 
finns så mycket julklappar att välja 
på i ”the Kedaj”, affärerna, gör vi 
mycket själva. Vi syr dockor och 
dockutstyrslar, barnkläder, juldukar, 
kuddar — ja allt möjligt. Herrarna 
snickrar olika leksaker, bord och 
prydnadssaker. Av snäckor från 
stranden pryder vi små och stora as
kar för varierande ändamål och göt- 
roliga smycken. Vi tillverkar också 
det mesta julpyntet själva, eftersom 
inte heller det finns att köpa i så stor 
utsträckning. Mycket av materialet 
hämtar vi från stranden i form av 
”driftwood”, drivved, som av vattnet 
utformats till vackra eller lustiga fi
gurer. Där hittar vi också torra fruk
ter, som liknar stora eller små, runda 
och avlånga kottar. Av detta kan man 
så göra en liten julbild. Kottarna blir 
små tomtar eller snögubbar med hjälp 
av färger, litet tyg, bomull, konst
gjord snö och glitter. Dessa ställs på 
en bas av drivved som gjorts i ord
ning till ett litet vinterlandskap med

ning är glada över att av henne ha 
fått nedanstående artikel om hur det 
kan vara att fira jul långt från Sve
rige.

konstgjord snö och glitter. Andra jul
saker, som ljus, julgranspynt, girlang- 
er etc. gör vi mestadels själva. I mit
ten på november ordnar vi sedan en 
basar på alla sakerna som vi tillver
kat, och har då möjlighet att köpa 
trevliga och ovanliga hemslöjdsalster 
som julklappar. Förtjänsten går till 
någon lokal eller världsomfattande 
hjälporganisation.

Advent firar vi inte så mycket. Men 
den 5 december är det St. Nicholas- 
dagen, och den firas av holländarna 
som också bor här. St. Nicholas, som 
var en biskop, kommer den 25 de
cember varje år och ger barnen pre
senter. Dagarna innan ställer barnen 
ut sina skor på kvällarna, och på 
morgnarna ligger det små presenter i 
dem. Med sig har St. Nicholas några 
”Svarte Pettrar” som är utklädda i 
glatt färgade kläder, ungefär som Gus
tav Wasa med puffärmar och puffiga 
byxor, och det stora, baskerliknande 
mössan med en stor plym i. De agar 
de olydiga barnen med ett ris, som de 
bär, och slänger karameller till dem, 
som är snälla. Det är klart att de inte 
agar på riktigt, utan det blir mer en 
lek, där de hötter med riset åt barnen, 
som har väldigt roligt åt det hela. 
Karameller får alla barn.

Enligt visan kommer St. Nicholas i 
en ångbåt från Spanien, och till oss 
kommer han också per båt. När han 
stiger iland sjunger barnen St. Nicho- 

Forts. å sid. 11.

Gammal tradition 
i nya mönster . .

Välj även i år till bordet

en tjusig plastduk
Av ett flertal mönster hoppas vi 
att något faller Er i smaken.
Se dem medan sorteringen är 
störst!

★

Vår avdelning för

Parfymeri- och 
Toalettartiklar
är b ä t t r e  rustad än någonsin och vår 

kvinnliga personal står gärna till tjänst 

med tips och råd vid val av LÄMPLIGA 

JULKLAPPAR fö r såväl damer som herrar

Levande

ljus hör julen till!
För Er som kräver något 
utöver det vanliga kan vi 
erbjuda en förnämlig sor
tering KRONLJUS från kr 
1: 35 pr pkt.

- den färgglada butiken -

Jul på sydliga breddgrader
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ORSA SKOLTIDNING

Vackra, värdefulla

J U L K L A P P A R

Gåvor som varar . . .
Minnen för livet . . .

Ur Armbandsur 
Väckarur 
Väggur 
Signalur

Guld Ringar 
Armband 
Berlocker 
Collier 
örhängen

Silver Smycken 
örhängen 
Manschett
knappar 
Skedar 
Stakar m. m.

i r  Cigarettändare 
i c  Smyckesskrin 
i c  Läsglas 
-k  Glasögon 
i c  Glasögonfodral

Förlovnings-, Vigsel- 
och Aliiansringar 
i stor sortering!
Den fina Bröllopsboken gratis till 
varje förlovningspar.

(Qh4t. ''Tyh.oduj. cA4B
UR 4.  O P T I K  s t  G U L D

Kyrkokören och Orsa Musiksällskap vid julkonserten 1960. I mitten dirigenten mu
sikdirektör Sven Liendeborg.

Något om kyrkokörer i allmänhet och 
Orsa kyrkokör i synnerhet

Av AXEL HAMBRAEUS

Ordet kör kommer av ett grekiskt 
ord koro’s, som ursprungligen betyd
de sångdans, d. v. s. dans med sång 
vid de grekiska skådespelen, särskilt 
de tragiska, som ofta hörde samman 
med religiösa fester. Dansen till den
na musik var inte det vi menar med 
dans utan rytmiska rörelser, ägnade 
att förhöja det dramatiska skeendet 
på teatern. Men tusen år äldre än den 
grekiska körmusiken var den religiösa 
i Jerusalems tempel. Någon flerstäm- 
mig sång fanns inte på den tiden. 
Även tempelmusiken tjänade till att 
framhålla det dramatiska i gudstjäns
ten. Liksom i Grekland förekom i den 
äldre judendomen både mans- och 
kvinnokörer: ”Kvinnorna svarade
männen i sång”. Men i den senare ju
dendomen deltog icke kvinnor i kör
sången, ej heller i den tidigare kris
tendomen. Ännu på Bachs tid utför
des i kyrkorna körsång endast av 
män och gossar. Bachs försök att an
vända kvinnor i sopran- och altstäm
morna föranledde en varning av hans 
domkapitel! Det ödesdigra Paulusor- 
det ”kvinnan tige i församlingen” har 
alltid, missförstått och missbrukat, 
spelat en olycklig roll i den kristna 
kyrkans historia. Ett kuriöst exempel 
på hur långt man kunde gå i intole
rans mot kvinnokönet är hur påven 
Pius IV avskedade Palestrina, skapa
ren av den skönaste katolska kyrko

musik, ur den påvliga kören, emedan 
han var gift!

Det är dock just denne Palestrina, 
som givit körsången plats i mässmu
siken. Ty vad vi i våra dagar i all
mänhet menar med en ”körsång” är 
just de motetter (korta korsatser), som 
Palestrina infogade i sina mässor, vil
ka än i dag hör till det förnämsta i 
katolsk kyrkomusik, jämte verk av 
”den siste nederländaren” (i katolsk 
kyrkomusik) Orlando di Lasso. Båda 
dessa musiker tillhör 1500-talet.

I den protestantiska kyrkan har 
den andliga motetten eller körsången 
enligt Luthers initiativ flitigt övats, i 
den gängse sättningen av flerstämmig 
musik för sopran, alt, tenor och bas. 
Det vi i våra dagar kallar ”mans
kör”, 2 tenorstämmor och 2 basstäm
mor, är en mycket sen företeelse. Det 
är först Schubert, som vid 1800- 
talets början skrivit fyrstämmig mu
sik enbart för mansröster.

I våra svenska kyrkor torde ”kyr
kokör” vid gudstjänsterna ha införts 
jämförelsevis sent, tidigt i början på 
1800-talet, då kvartettkompositioner 
för blandad kör börjar komponeras 
av Heffner, Geijer, Wennerberg, 
Lindbladarna m. fl.

Efter denna lilla historiska inled
ning om körsång övergår jag nu till 
att — enligt önskan av denna tidnings 
redaktion — skildra några minnen
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från mitt eget engagemang i den 
kyrkliga körsångens tjänst.

Det började i Leksand. Till julen 
1913 kom jag som nyvigd präst, 23 
år gammal, som pastorsadjunkt till 
denna vördnadsvärda församling. 
Min kyrkoherde var prosten Lorentz 
Peterson, som enträget bad mig ta 
hand om Leksands kyrkokör. Denna 
kör hade inte många år på nacken. 
Och det var rätt knaggliga år. Or
ganist var en utmärkt både sångare 
och orgelspelare, förste lärare vid 
kyrkskolan i Leksand. Han hette 
Wallgren. Såsom han med sin orgel 
och sin väldiga röst ledde psalm
sången är värt att 'minnas. Men det 
var en hetlevrad herre, som ofta slog 
sångarna i stället för takten med sin 
meterkäpp, som han använde till pek
pinne. Och det märkliga inträffade, 
att Wallgren förklarade sig mycket 
tacksam, om jag ville övertaga hans 
kyrkokör. Samarbetet i kyrkan mel
lan oss två var det bästa som tänkas 
kan. Jag fick alltid smyga mig runt 
kyrkan medan han spelade ”predik
stolpsalmen”, och kila upp på orgel
läktarn för att leda kören. Och skulle 
jag samma dag predika, så utförde 
han efter körsången ett litet mellan
spel (interludium) på sin orgel, till 
dess han fick syn på mig i predik
stolen. Vi började på nyåret att öva 
körsång i en skolsal, sjöng i kyrkan 
under fastlag och påsk. Men när vå
ren började komma, fick jag det in
fallet, att vi skulle ”leka Uppsala” i 
Leksand, när det blev Valborgsmäss- 
kväll. Vi skulle ha en liten frilufts- 
musikstund vid klockstapeln. Några 
hornblåsare skulle blåsa in våren 
uppe från klockstapeln, och så skulle 
kören sjunga på den ljuvligaste av 
allt vad kyrkplatser finns, Leksands 
kyrkovali. Och naturligtvis skulle vi, 
liksom i Uppsala ”allmänna sången”, 
hälsa våren med Kuhlaus ”Vårsång”.

Således fick körmedlemmarna slå 
upp ”O hur härligt Majsol ler” i 
”Svenska skolkvartetten”. Jag kal
lade fram sopranerna till orgeln, och 
vi stämde upp den vackra sången. 
Men vi hann inte många takter, in
nan hela sopranstämman bröt ut i 
ett skallande skratt. Jag ”slog av” 
sången med höger hand och sa artigt: 
”Vi börjar om från början” . Det blev 
nytt skratt. Jag försökte tredje gång
en och fjärde gången. Samma skratt, 
nu ackompagnerat av hela kören.

Det är ett av de få tillfällen jag 
blivit alldeles rasande: ”Er kan ing
en anständig människa få att sjunga”, 
sa jag. ”Adjö” ! Tog min hatt och 
gick.

När jag hunnit halva kyrkogårds- 
allén, kom Esters Maria från Grytnäs 
by springande efter mig. — ”Du 
måste följa med tillbaka”, sa hon. 
”Men vi kunde ju inte annat än 
skratta.” ”Var det åt mej, ni skrat
tade?”, frågade jag. — ”Nej, nej!” 
sa Maria, ”men du kan förstå, att 
vi aldrig kan sjunga ”issen såndjen” 
i Leksand. Aldrig!” — ”Hur så?” sa 
jag. — ”Jo, du förstår”, sa Maria, 
”våran bäste tenor heter ju Majs- 
Olle. Vi kallar’n Majs-Oll. Och du 
vet, han har inga tänder i mun, och 
när han skrattar, ser han så rolig ut. 
Hela Leksand kommer att skratta, 
om de hör oss sjunga: ’0 , hur härligt 
Majs-Oll ler’!”

Nå, jag måste ju följa Esters Ma
ria tillbaka till skolsalen, där mun
terheten fortfarande var stor. Majs- 
Oll själv skrattade allra mest. Och 
så övade vi i stället in en av Wall
grens älsklingssånger: ”Sköna Maj, 
välkommen till vår bygd igen”.

Men i Leksand blev det aldrig nå
gon körhälsning till våren.

Annorlunda blev det i Orsa. Jag 
minns inte, vilket år vi började hälsa 
våren med sång från tingshustrap

pan, men det torde ha varit redan 
våren 1918. Och traditionen har fort- 
levat. Jag tror, att många är glada 
däråt.

I Orsa hade redan min företrädare 
i komministertjänsten, Ludvig Karls
son, lagt in stora förtjänster om kyr
komusiken. Det var han som tog ini
tiativet till att Orsamelodien till ”Den 
signade dag” kom till heders igen. 
Han lät också trycka ett blad med 
Skattungemelodien till Aftonpsalmen 
440:

Nu haver denna dag, 
allt efter Guds behag 
sin ände även nått . . . 

en melodi, som jag sökt bevara ge
nom att låta den ingå i min tryckta 
musik för fyra stråkar, ”Melodier 
från Skattungbyn”. Att Ludvig Karls
son, trots det myckna arbete han 
hade — han var även bankman! — 
nedlade åtskilligt arbete på kyrko
kören länder denne hedersman till 
ära.

När jag beslöt mig för att, på en
trägen begäran av bl. a. bagaren An
ders Frelin, bilda en ny kyrkokör, 
kom de yngsta och bästa rösterna 
från den tidigare kören med i den 
nya kören. En hel del kanske kom 
av ren nyfikenhet, men som det ar
betades hårt, blev de mest intresse
rade kvar. Ett av de vackraste min
nen jag har var julottan i Skattunge 
kyrka. Jag var från hösten 1917 till 
våren 1918 förordnad som vice kom
minister i Skattunge. Jag fick kyrko
kören med på att på julmorgonen 
göra en slädfärd med facklor från 
Orsa till Skattungbyn. Det var på 
de ljuvliga kyrkskjutsarnas tid, då 
man kom åkande i släde till kyrkan 
med bloss, som kastades på en stor 
brasa öster om kyrkan, innan häs
tarna fördes till kyrkstallarna, som 
ännu står kvar vid Lillåbron. Som 
fotograferad för min syn ser jag den

Kyrkokören vid 
hembygdsgården 
1926. I  mitten 
dåvarande dirigen
ten Erik Göransson
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Julekipera
era småttingar i

Barngarderoben
Tel. 402 19

SIEMENS

Siemens nya
W V 41
marknadens
minsta
helautomat
för 3 - 4  kg
tvätt!
• Sköter hela tvättförloppet, 

även centrifugeringen
• Olika tvättprogram för olika 

sorters tvätt
• Utrymmessnål, höjd 64 cm, 

bredd 54 cm, djup 56 cm
• Flyttbar på hjul

ORSA Tel. 417 60

snöhöljda skogen, där fackelskenet 
färgade den vita*'snön på yviga gra
nar. Jag hör glammet och sången 
från den långa slädforan, jag minns 
psalmsång och körsång i kapellet och 
färden hem i morgonrodnadens ljus
skimmer över bergen i snökristall- 
skrud.

Det starkaste sångminnet jag har 
från min tid som kyrkokörens diri
gent är den Mozartkväll, som an
ordnades i Orsa kyrka. Jag hade på 
ett antikvariat i Uppsala kommit 
över ett antikt exemplar av Mozarts 
sista komposition, Requiem, själamäs- 
san. I detta nothäfte låg ett konsert
program vid uppförandet av mässan 
i Uppsala Universitets aula advent- 
söndagen den 30 november 1890 kl 
6 em.

Vi övade in endast Mozartmusik 
för denna kväll. Den unge, tidigt hä- 
dangångne violinisten Arthur Karls
son spelade en Mozartsonat, klari
nettisten Melin ett solonummer. På 
körens lott kom hymnen ”Ave verum 
Corpus” samt åttonde satsen ur Re
quiem. Jag lånar några ord ur kapit
let ”Slutackord” i min bok ”Myrens 
höst” :

. ..  ”Det är i Orsa kyrka. En sön
dagkväll någon gång på tjugutalet. 
Den granna kyrkan med sina fjorton
hundratals valv ligger i mörker. En
dast altarlågorna brinner. En under
lig levande stillhet i den tysta, folk- 
fyllda kyrkan:

”Från fjärran håll ljuder musik. 
Man hör stråkar sjunga och en klari
nett, så faller sångarna in (efter de 
första två takterna) i Mozarts sköna 
nattvardshymn: Ave verum Corpus, 
Hell dig, du sanna lekamen . . .

När tonerna förklingat, tänder nå
gon ljus på några notställare i koret 
nedanför altaret. De unga sångarna

Tips
inför julen
åt HENNE

Handdukar i hellinne, 6 st 13: 50 
Polojumprar i acryl . . . 24: -

C repestrum por................. 3: 95

Trosor i bomull, 3 par . 5: 50

Jltuj
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

kommer in, parvis, flickorna till hö
ger, klädda i Orsadräkt, bärande 
tända vaxljus i sina händer. Kören 
går långsamt upp i koret, efteråt 
kommer kapellisterna med sina in
strument.

Dirigenten har valt den för be
gränsade förmågor tillgängligaste men 
kanske sublimaste av dödsmässans 
tolv satser, den åttonde: Lacrymosa 
dies illa . . .

O, den tårefyllda dagen,
då vår själ, till domen dragen,
uppstå skall ur gravens boning.
Herre, låt dem få försköning!
Milde Jesu, giv dem frid!
Pie Jesu, Domine! Dona eis Re

quiem . . .”

Det var när den unge organisten 
Erik Göransson kom till Orsa, som 
en ny tid bröt in i Orsa kyrkokörs 
historia. Denne sorgfälligt utbildade 
och begåvade musiker ställde sig den 
första tiden blygsamt i kören under 
min ledning en längre tid, innan han 
på min enträgna begäran övertog 
ledningen av kören. Det var i kören 
han träffade sin Lina, en i syskon
skaran av de tre bästa sopranerna 
jämte Greta Lind, andra inte att för
tiga. Alltsedan dess ha efterföljande 
organister på ett hedervärt sätt be
varat och utvecklat kyrkokörens tra
ditioner och dess kapacitet. En eloge 
måste jag också ge åt dirigenternas 
iver att vidmakthålla de gamla tradi
tionerna, bland vilka Valborgsmäss- 
kvällens vårsång och Julkonserten 
hör till det mest värdefulla och sti
mulerande. När nu kören firar sitt 
femtioårsjubileum, vill jag varmt 
lyckönska Orsa församling att äga en 
kyrkokör, som står i paritet med det 
bästa, som i denna genre finns i den 
svenska landsorten. Och jag säger 
som de gamla romarna: Perge qua 
cepisti! Fortsätt som ni börjat.

Göteborg den 27 oktober 1967 
Axel Hambraeus

Snårt ir ed jol 
mi grån ö jolmässo . . .
Ed jr  roli att minnas, Um Du tar 
kamera läsi jåp, gör ed mjö littära. 
Wen sad Du? Ar Du inga kame
ra? Nära nug öllt sö ärer foto til, 
ed for Du att i när
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BIRGIT BERGKVIST:

Brevet till tomten
Det var bara två veckor kvar till 

jul, men Karin var ledsen, för så här 
hade Lena sagt:

— Jag har skrivit brev till jul
tomten, och jag har önskat mej många 
julklappar, så nu vet han precis vad 
jag vill ha. Har du skrivit till ho
nom än?

Men hur skulle Karin kunna skriva 
brev till jultomten! Hon hade inte 
börjat skolan, och hon kunde inte 
skriva. Hon kunde bara texta sitt 
eget namn med stora tryck-bokstäver 
och ingenting mera. Men en dag när 
hon var ensam hemma, så plockade 
hon ändå fram penna och papper och 
kuvert, och sen satte hon sig vid bor
det och funderade: Om hon skulle be 
mamma om hjälp, månntro? Eller 
skulle hon fråga pappa, när han kom 
hem? Eller skulle hon bara låtsas att 
hon skrev? Tomten kanske förstod 
sig på låtsasskrivning . . .

Medan hon satt där och tänkte, så 
ritade hon en tomte på papperet hon 
hade, en riktig jultomte med luva 
och skägg och säck på ryggen. Säcken 
blev mycket större än tomten själv, 
och det tyckte Karin var bra, för då 
fick det rum många saker i den. Fast 
det kanske var synd om tomten, som 
skulle bära den, förstås .. . Men han 
kunde väl be nån tomtekamrat om 
hjälp, om det blev för tungt.

Först och främst skulle det vara 
ett par nya skidor i tomtesäcken i 
år, tänkte Karin och ritade ett par 
röda fina med riktiga bindningar i 
säcken på papperet. Sen ritade hon

en docka och en spis till dockskåpet, 
för det ville hon också gärna ha i 
julklapp. En dockvagn önskade hon 
sig också. Men den var så svår att 
rita, så den suddade hon bort och 
ritade en låda vattenfärger i stället. 
Vattenfärger hade hon önskat sig så 
länge hon kunde minnas, men mam
ma och pappa tyckte att hon var för 
liten och sa att det blev bara kladd 
av det. Men tomten skulle nog förstå 
henne bättre. Om hon bara hade 
kunnat skriva ett riktigt fint brev till 
honom. . .

Karin blev så ledsen, när hon 
tänkte på att hon inte kunde skriva. 
Och hon blev arg också, för hon 
tyckte det var orättvist att hon inte 
hade fått börja skolan än. Varför var 
hon bara fem år, när alla hennes 
kamrater var både sex och sju och 
åtta år. Usch, så fånigt allting var!

Och fast man egentligen inte får 
bli så där rysligt arg alldeles före jul, 
så blev Karin det ändå. Hon blev så 
arg, så hon slängde både papper och 
penna över bordet, och papperet flög 
iväg långt ut på golvet. Sen satt hon 
vid bordet och tjurade tills mamma 
kom hem.

— Vad har du här då? sa mam
ma, när hon kom. Och hon plockade 
upp Karins teckning från golvet.

— Ingenting, muttrade Karin.
— Men få se, sa mamma. Så fint 

du har ritat, Karin. En tomte och en 
stor säck med julklappar. Är det 
kanske ett brev till jultomten?

— Jag kan väl inte skriva brev, 
sa Karin. Men Lena hon kan! Och 
hon har skrivit brev till jultomten, 
så han vet precis vad hon vill ha i 
julklapp.

— Man kan väl rita ett brev, om 
man inte kan skriva, sa mamma.

— Kan man? sa Karin.
— Och det frågar du, sa mamma. 

Du har ju redan gjort det! Förstår 
inte tomten det här, då förstår han 
inte mycket. Ett par skidor och en 
docka och en dockspis . . .

— Och en låda vattenfärger, sa 
Karin.

—- J a  visst, en låda vattenfärger 
också, jag såg inte den först, sa mam
ma. Men du har glömt att skriva 
vem brevet är ifrån. Hur ska tomten 
då kunna veta vem som vill ha de 
här sakerna.

Forts, å sid. 15.

.ORSA SKOLTIDNING

Julkort - med Orsa kyrka 
i vinterskrud - finns nu i 
Orsas affärer.

När
det gäller 

Julklappar 
Julpynt

’K L O C  K A R S ’
Tel. 403 20

Julklapps- 
tips . . .
Morgonrockar
100% ren bomull, non-iron- 
behandlad........................kr. 28: —

Pyjamas
Poplin, rutig jacka, enfär
gade b y x o r  kr. 22:50
Nylon, långa ben, långa
ärm ar............................... kr. 23: 75
Nylon, korta ben, långa 
ärm ar............................... kr, 19: 50

S portskjorta
i kraftig flanell . . . . kr. 11:75

Strumpor
i yllekvalité med nylonförstärkning 
Ankels, 1 par kr. 3: - , 3 par 8:- 
1/2-långa, 1 par 3: 50, 3 par 9: 50 
3/4-långa, 1 par 4:75, 2 par 9:-

Ta en titt på vår 
presenthylla - 
där kan Ni få 
många bra jul- 
klappstips . . .

i b i . f u u  v a
HERREKIPERING * HERRKONFEKTION
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ORSA SKOLTIDNING

GOD JUL
önskas ärade kunder!

Liljas Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

MAJA-GRETA HOLTING

Pianon, Orglar
^  Gitarrer 
53- Transistorband

spelare 
Skivspelare 

kt Grammofonskivor
och massor av andra 
julklappstips!

Piano-Nisse
M U S i k  Radio ■ TV
ORSA 406 04 MORA 121 73

Julklappen 

för hela familjen:
Någonting i F O T O . . .

Tips:

1c Kameror 
1c Projektorer och 
1c Filmkameror 
1c Eloktronaggregat 
1c Album m. m.

□R5H/rQio*

Tel. 416 30

e r j^ j j^ jb u t ik
FULLT SORTIMENT LÅGA PRISER 

SERVICE • GARANTI

f  Lilli Löhf av E. G.

Blid och stilla gick Du bland bar
nen i den lilla röda skolan i Holen. 
Många årgångar barn såg i Dig sin 
första Fröken. Det var ett ord fullt 
av betydelse, detta Fröken. När min 
pojke gick sin första skoltermin, kom 
han en dag instörtande och ropade: 
Mor, mor, jag har sett Fröken! Du 
hade råkat komma förbi på eftermid
dagen uppe i våra backar. Senare, när 
mitt första barnbarn gick i Din skola, 
skulle jag en gång försöka förklara en 
sak i läxan för henne, men det fick 
jag bakläxa på: Du vet nog inte det 
där, farmor, inte som Fröken.

Med varsam hand förde Du bar
nen in genom den märkvärdiga port i 
livet som heter Läsa—skriva—räkna. 
Utan mycket buller och bråk kom de 
igenom den och hade med sig ett fint 
förråd av kunskaper och färdigheter 
och goda lärdomar, när de kom upp i 
trean till oss i Kårgärde och senare 
Digerbergets skola.

När jag blivit pensionerad hade jag 
glädjen att få komma på examen i 
Din skola. Det var en strålande vår
dag. Allting log, både solen genom 
fönstren, blommorna på katedern och 
bänkarna, alla barnen som kunde så 
mycket — och Du. Men vi visste, att 
Du fått kämpa tappert med reuma
tismen som Du drabbats av, för att 
komma till målet.

Vi hyllar Ditt minne. Men den bäs
ta hyllningen fick Du på Din begrav
ningsdag, då barnen sjöng så vackert 
för Dig.

E. G.

1c Gynna 
1c Skoltidningens 
1c annonsörer!

Skoltidningen 
utan redaktör

Orsa Lärareförening, som ger ut 
denna tidning, höll sitt årsmöte i 
Kyrkbyns skola den 24 okt. Liksom 
vid förra årsmötet lyckades man inte 
heller nu få någon, som var villig att 
åta sig sysslan som huvudredaktör för 
Orsa Skoltidning. Det blir alltså ännu 
ett år med det provisoriska förhållan
det, att medlemmarna i redaktions
kommittén turas om att tjänstgöra 
som redaktörer. Det kan ju synas, som 
om det går bra ändå, att således inte 
ha någon huvudredaktör. Emellertid 
kan det inte undvikas, att det då blir 
en hel del extraarbete för personalen 
på tryckeriet. Ett tack är på sin plats! 
Ett tack till folket på Beckmans tryc
keri! De ovana redaktörerna har god 
hjälp av tryckeriet — även i det rent 
”redaktionella” arbetet, och vi hop
pas att det skall kunna fortsätta ännu 
ett år på samma sätt.

Åter till årsmötet: För första gång
en i föreningens historia deltog också 
lärarna från Samrealskolan. Hittills 
har ju som medlemmar ingått lärarna 
vid den obligatoriska skolan (förutom 
andra intresserade). I och med att 
grundskolan blir fullt genomförd i 
vår socken, är det självklart, att ock
så högstadielärarna är välkomna som 
medlemmar i föreningen. Första ste
get till samarbetet togs alltså vid det
ta årsmöte.

Några val: Till föreningens ordfö
rande valdes kantor Erik Ullström, 
Skattungbyn. övriga medlemmar i 
styrelsen blev lärarna Siv Larsson, 
Sonja Wesström, Marianne Ehrlin och 
Pelle Jakobsson. Skoltidningens re
daktionskommitté fick denna sam
mansättning: Marianne Ehrlin, Chri
stina Hjelte (barnredaktör), Jan Erik 
Broberg, Johannes Hasmats och Pelle 
Jakobsson. Tidningens kassör och an
svarige utgivare blir som förut rek
tor Hjalmar Hedman.

Vid sidan av själva årsmötet valde 
lärarkåren vid låg- och mellanstadiet 
Hans Ivars till kårens representant i 
skolstyrelsen med Margit Gunnerfeldt 
som suppleant. Vidare beslöt man fö
reslå skolstyrelsen att utse Elisabet 
Melin, Kjell Enmalm och Allan Berg
lund till biblioteksråd.

Komminister Knut Edmarker in
ledde med andakt. Skolorkestern höll 
en liten konsert och avslutningsvis gav 
Marianne Ehrlin en intressant rese
skildring från sitt sommarbesök i 
Wales. P. }.
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.ORSA SKOLTIDNING

Kyrkbyn klass 6 b

Flickor, främre raden från vänster: Viola Dahl, Evy Lind, Elisabet Ehrlin, 
Anna Ohlsén, Inger Jönsson.
Flickor, bakre raden: Christina Proos, Anita Nilsson, Lena Mineur, Barbro 
Dahl, Ann-Marie Berg, Monica Ek.
Pojkar från vänster: Gunnar Larsson, Tommy Johansson, Tommy Brandt, 
Tommy Norin, Krister Alexandersson, Rodney Danielsson, Per Bengtsson, 
Nils-Åke Larsson, Göran Myrberg, Lars Fjellström, Per-Åke Borbos, Bengt- 
Ola Kvist, A lf Gustafsson, Ulf Dahlström.
Frånvarande: Torbjörn Granlund, Pia Gustafsson, Lena Mårts.
Lärare: Edvin Cederlund.

Glämi’nt åv demdå gåmbelwördumå!

Advokaten 
Curt Carlström

MORA
Kyrkogatan 6 

Tel. 133 10, 13311 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

Julklappar
för hela familjen . . .

TOFFLOR, PJÄXOR m. m.

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

G. Holmströms 
Måleri
Idrottsgatan 5 B, Orsa 
Tel. 402 35

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

Wi addum jena pristävling ini nr 3 
åv skoltidnindjön um 20 gåmbelwörd. 
Wi wildum at ni sö i ungör, skuldi gö 
bört-a Gåmbeltitta eld Fafa ö fråg 
dem. Do skuld ni lär-iker miklo wörd 
sjöver, add wi tenkt.

I-da bellum wi dja pris a Kristina

Grindal fro Näset, Orsa. O frägäd 
Ånnå Grindal bört-i Torarv, Orsa, 
um demdå wördi. Wi trom, att Kri- 
stinå ö Ånnå a fendji att åaa-då beti- 
delsen fint.

Jånä djerum wi lässö jenn ”tabell” 
mi swarumå deras ö oro.

Gåmbelwörd Kristina ö Ånnå Wi sjöver

ager pigg och vaken detsamma
ajslös håglös och lat detsamma
bajlas glo detsamma
brässlär tröskavfall, löv detsamma
bjekla syssla med något onödigt fumla
bragla se en förvirrande anblick gå runt för ögonen
depa stjälpa detsamma
dikel vattenöversilning över väg sumpigt ställe
dimba röka ryka
evlär stänger att bära hö på detsamma
engrer fluglarver detsamma
fjera slåtteräng, tidvis under vatten detsamma
fippla trassla till detsamma
flas skal skal av potatis, äpple etc.
fässa fotbeklädnad detsamma
glapun högljudd, skrytsam som pratar dumheter
gleta skumma detsamma
gnisa röra sig oroligt detsamma
gnåg tjat detsamma
grist glest detsamma

Lässö ni kunni sjå öller, war-ä fino swar. Kristina kum tä fo 15 kr lässö 
pris å jolslånt. Pä Kruskall

Asplunds
B O K B I N D E R I
Adress: Beckmans Tryckeri AB 
Tel. 402 47

Rekommenderas!

Julen nalkas . . .
Massor av trevliga julsaker och 
lämpliga julklappar

Orsa Tobaks- 
& Rappers handel
Tel. 402 38

VÄGEN TILL KÖRKORTET
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -

Tel. 406 85, Orsa 
Teori tis- och torsdagar kl 19 

Kyrkogatan 21
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ORSA SKOLTIDNING

God Jul Billiga armbandsur
önskas ärade kunder! från 58: “
Wikners Eftr. Fullständig garanti och försäkring

Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

02lck. cflfB
UR  5^ O P T I K  G U L D

g j  & K I O S K

- träff
punkten 
i ju l
brådskan !

Varma
och
grillade
rätter

ÖL ★  Läskedrycker ★  Kaffe ★  Glass ★  Juice ★  Saft

Ett julsortiment med förtjänster , . . 
El-julklappar från elbolaget
Tel. 412 55, 413 55

Där finner Ni den rätta julklappen för hela 
familjen!

Julgransbelysningar (16 och 10 ljus), elektrisk ljusstake, mo
dern belysningsarmatur, elektriska apparater av alla slag.

Presentartiklar -  

JU IK L A P P S T IP S
★  Hushållsartiklar
★  Hushållsmaskiner
★  Prydnadssaker
★  Sportartiklar m. m. Se våra

utställningslokaler!

Välkomna till 
ett besök - 
det lönar sig!

Som ett litet á propos av Hs.
till kyrkokörens jubileum i år har re
daktionen haft kontakt med Anna 
Dunell som var medlem av en tidiga
re kör.

År 1907 — ja, kanske redan 1906 
— startade dåvarande komministern i 
Orsa, Ludvig Karlsson, en kör. Han 
själv — tonsäker men något sträv i 
sin kraftiga stämma — blev dess diri
gent, och övningar hölls i Kommunal
salen i Tingshuset. Kanske några av 
den körens medlemmar är dig be
kanta?

Anders Frelin (med väldig basstäm
ma), Nissa Erik Ersson, Sköns August 
Larsson, Gustav Sundström (enaståen
de fin tenorstämma), Sköns Erik, Al
bert Johansson.

Margit Uhlin, Ida Larsson, Märta 
Larsson, fru Aulin, Bengtar Anna, 
Elin Dahl, Margit Eriksson, Edit 
Ångman, Anna Dunell.

En sopran-solist behövdes ibland, 
och fru Aulin hade den fina röst, som 
behövdes. Men hon var blyg. Så 
Bengtar Anna, Anna Dunell och fru 
Aulin fick hjälpas åt med soloparti
erna.

Mycken trevnad spred kören i 
socknen. Och mycket nöje hade dess 
medlemmar själva av sin verksamhet.

Så ordnades en minnesrik utfärd 
till en märklig konsert i Skattunge 
kyrka i början av 1909 (möjligen slu
tet av 1908). Anna Dunell hade för 
sommaren 1909 fått löfte om en plats 
vid det hem för småskollärarinnor, 
som föreningen ”Stacken” underhöll 
och drev i Marstrand. Men respengar 
till västkusten fanns inte. Då kom 
kören till hennes hjälp. Man ville 
sjunga in respengar, och på så sätt 
blev både konsert och välbehövlig re
kreation för lärarinnan ordnad.

När pastor Karlsson den 9 juli 1915 
i sin trädgård skulle rädda sin kära 
huskatt undan en förföljande hund, 
drabbades han av ”slag” och dog. 
Kören stod utan ledare.

Hs.

I /
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Ska staten döda 
Skoltidningen? av Hj. H—n.

Under hösten har inom redaktions
kommittén och lärarföreningen dis
kuterats skoltidningens existensmöj
ligheter. De senaste åren har vinsten 
på tidningen minskat, och det allra 
senaste räkenskapsåret har det t. o. m. 
uppstått en förlust, visserligen bara 
92 kronor, men den är ändå oro
väckande.

De ökade kostnaderna för tidning
ens framställning har vi sökt kompen
sera genom att höja priset på tidning
en. Att höja ytterligare anses omöj
ligt. Det har redan märkts ett visst 
köpmotstånd.

I någon mån kan också den mins
kade försäljningen bero på minskat 
intresse från skolbarnens sida. På 30- 
talet kostade tidningen 30 öre, varav 
5 öre utgjorde provision. Den som 
sålde 10 ex., fick då 50 öre, och en 
50-öring var värd mycket för ett 
skolbarn då. Senare har både tid
ningens pris och provisionen höjts. 
När tidningen kostade 1 kr., var pro
visionen 10 öre. Men 1 kr. år 1966 
var inte alls att jämföra med 50 öre 
1931.

Nu har priset satts till 1: 25, varav 
15 öre utgår i provision. Då borde 
det hela gå ihop. Det skulle det ock
så göra, om inte staten lagt sig i 
våra affärer. Vi är nämligen tvinga
de att betala varuskatt. Och som be
kant har skatten också höjts med 
åren. Sista räkenskapsåret måste vi 
redovisa många hundralappar till 
skattemyndigheterna. Om så inte va
rit fallet, skulle O. S. gett en fin 
vinst. Men i höst hade lärarförening
ens årsmöte ingenting att anslå till

JUL PÅ SYDLIGA . . . Forts, fr. sid. 3.

las-visan för honom, på holländska, 
och så sätter han sig på en tron som 
gjorts i ordning till hans ära. Bredvid 
sig har han sina ”Svarte Pettrar” sit
tande på golvet. St. Nicholas börjar 
med ett litet tal till barnen om hur 
viktigt det är att lyda sina föräldrar 
och lärare. Sedan delar han ut pre
senter till alla barnen och förmanar 
dem, som varit olydiga på något vis, 
genom att berätta en liten historia 
som har samband med deras olydnad. 
Visst är det väldigt trevligt att ha 
”julafton” före jul så här, för på så 
sätt kommer julens stora budskap inte 
i skymundan för jultomten och jul
klapparna för barnen.

I mitten av december har skolbar
nen julkonsert för föräldrarna. Det 
brukar vara ett av de trevligaste eve
nemangen vid julen. Varje klass gör 
varsin liten sak — en pjäs eller ett 
litet sångspel. Alla de olika kostymer
na sys av mödrarna, och de är inte 
alltid så enkla. Mina barn har t. ex. 
varit ren, träd, en man från medel
tiden, Josef, älva och björn. Genom

skolidrottsändamål, till premier i mu
sikskolan och till stipendiefonden.

Frågan är nu om staten genom 
omsen ska tvinga oss att lägga ned 
tidningen. Det skulle vara hårt efter 
37 års arbete. Ty det är väl alla över
ens om, att O. S. är en högst originell 
trycksak, som oss veterligt inte finns 
på något annat håll. Dessutom har 
vi i tidningen ett utmärkt medel att 
informera om skolnyheter, både orga
nisatoriska och pedagogiska.

Hur ska det nu gå? Det får det 
närmaste året ge svar på.

Hj. H —n.

Ni vet väl om . . .

Julhandla hos

. . .  att vi utför

effektiv elvärme
med

garanti

elbolaget
Orsa

-  i ropet mer och mer - Verkm. 513 55

att vi hjälps åt både mödrar och lä
rarinnor har alla dräkter blivit myc
ket lyckade för alla medverkande.

Det vackraste på julkonserten är 
jultablån. Man få då se barnen ur en 
klass spela olika scener ur julberät
telsen. De mindre barnen, 5—7-åring- 
arna, är klädda som änglar och sjung
er julpsalmerna på engelska och hol
ländska.

Närmare jul har vi en julfest för 
barnen i klubbhuset. Där bjuds först 
på saft och julgotter, och senare an
länder jultomten med helikopter. Han 
går först omkring och pratar med 
barnen litet innan han delar ut jul
klapparna. När tomten gett sig av 
igen, brukar några av mammorna och 
papporna medverka i någon under
hållning med små sketcher med tårt- 
kastning och annat som uppskattas av 
de yngre.

Eftersom jag kommer från Sverige 
brukar vi fira julafton hemma hos oss. 
Vi har en julgran, fast den ser inte 
precis ut som här hemma. Det är ett 
casarinaträd och påminner närmast 
om ett lärkträd. Vi pyntar den — 
och resten av huset också — med de 
julsaker vi gjort själva.

Medan vi sitter och delar ut jul
klappar hör vi tonåringar, som kom
mit hem från skolor i England och 
Holland för att fira jul med sina för
äldrar, vandra omkring i gårdarna 
och sjunga julhymiier, som ju sed är i 
England på julafton. När de kommer 
till vårt hus bjuder vi dem på något 
från gottbordet och önskar dem God
Jul-

På julaftons kväll hänger barnen 
ut sina strumpor för att morgonen 
därpå se om den ”engelska jultom
ten” kommit ihåg dem med presenter 
— och det har han förstås.

Forts- å sid. 14.

___________ORSA SKOLTIDNING

Allt för julen! 
Presentartiklar!
Välkomna!

Stackmora Handel
Tel. 403 22

11



ORSA SKOLTIDNING.

Orsa Begravningsbyrå
(Enå Snickerifabrik) Tel. 400 78, 402 16

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eidbeg.-föreningen och -kassan

Orsa Julklappstofflor 
i stor sortering . . .

Lastbilcentral PJÄXOR
utför alla slags transporter

Finnpers S k o a f f ä r
Tel. 402 32Tel. 404 30, 404 31

Husqvarna 2000 — Ha alltid V ä l 
k o m m e n

en m o d e rn  n y t to s ö m s m a s k in

( E s s o )
t i l l

m e d  e la s t is k  ra ksö m  . . . ESSO-
Säljes och demonstreras av Service

B. A. S jödén i tankarna! Tel. 41470 
O rs a

Tel. 402 87, Orsa BDRJE PERSSON

Hans Peterson Armbandsklockan -
julklappen av bestående värde . . .

Studebaker
Peugeot Urmakare

GUST. HELGESON
Älvgatan 62 UR - OPTIK
MORA, tel. 100 00 Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

ANDERS NÅS

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas $3- Fönsterglas 

Inramningar

För

modern hårvård
i färg och form . . .

Tel. 402 08

Hjälp lärarna! av Hj. H—n.
Det har under hösten förts en liv

lig disciplindebatt i flera tidningar. 
Rubriken kanske får någon att tro, 
att vi också tänker blanda oss i den
na debatt. Det ska vi dock inte — 
åtminstone inte denna gång. Visser
ligen har vi också en del problem i 
klasserna. Allt flera barn blir oro
liga, pratiga, kan inte vara stilla. En 
och annan kan även vara ganska 
uppnosig mot lärarna. Allt detta stör 
och försämrar naturligtvis undervis
ningen.

Men ändå: Nu tänkte jag i stället 
ge barnen lite beröm. Inte för att 
dom är störande och otrevliga under 
lektionerna (vilket bara gäller ett få
tal), utan för att dom är så duktiga 
att följa reglerna för högertrafiken. 
Från mitt fönster kan jag se detta 
varje dag. Och jag är faktiskt för
vånad att nästan alla kör riktigt. 
Trafikundervisningen före dagen H 
har tydligen burit frukt.

Tyvärr är det en annan grupp, 
som inte sköter sig lika bra. Det är 
vi äldre. Ibland ser man rent hårre
sande trafikbrott. Det gäller trafi
kanter av alla kategorier, gångtrafi
kanter, cykelåkare, mopedister och 
t. o. m. bilförare.

Det värsta är, att de unga tar efter 
de äldre. ”Det kan väl inte vara 
mera noga, hur jag åker och går, än 
vad det är för dom stora.” Det är 
naturligt, om barnen tänker så.

Trafikundervisningen ska fortsätta 
i skolorna. Den behövs. Men det be
hövs också, att ni äldre hjälper till. 
Just nu, kl. 11.07 en lördag, åker 
massor av skolbarn här förbi. En dam 
kommer på Parkgatans gångbana. 
Mitt för ”julgranen” vid kyrkan sti
ger hon utan att se sig om ut i gatan. 
Skolpojkarna girar undan och klarar 
henne. Men det kunde gått illa, ty 
det kom en bil också. Och den kunde 
ha kört på pojkarna. Damen fort
satte så diagonalt över gatukorsningen 
mot hörnet på församlingshemmets 
mur till synes alldeles obekymrad 
om den rätt livliga biltrafiken från 
alla fem gatorna, som mynnar i den
na besvärliga trafikkorsning. Nog 
borde man slippa att se sådant efter 
all trafikpropaganda i höst.

Nej, de äldre — d. v. s. en del av 
dem — måste rycka upp sig och före
gå med gott exempel. Det betyder så 
mycket för barnen. Och det kan 
gälla människoliv. Hjälp lärarna med 
trafikundervisningen!

Hj. H—n.
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.ORSA SKOLTIDNING

EN TOMTEFAMILJS SYSSLOR 
I JULTID

Nu har tomtarna så brått att göra 
julklappar åt barnen. De tisslar och 
tasslar.

Tomtefar snickrar, och tomtemor 
syr och stickar strumpor framför bra
san. Tomtefarfar sitter framför bra
san och huttrar och fryser. Han har 
varit ute och snickrat småkälkar.

— Det snöar ute, far, sa mor. Och 
kylan är stark.

Sen går tomtemor in i sängkamma
ren och tittar om tomtebarnen sover. 
De sover sött allesammans. När mor 
ser att barnen sover lugnt, går hon 
ut till far igen.

Nu har tomtemor snart stickat fär
digt strumporna sina. Hon kan göra 
ett fint paket. Snart har de en hel 
säck julklappar åt barnen i byn. De 
kan gå till sängs.

Elisabeth Rahm, 
Klass 5

DEN LILLA SLARVERN
Det var en gång en liten tomte, 

som jämt var slarvig. En gång skulle 
han äta gröt. Då hörde tomtemor ett 
oj oj oj! Det var den lilla tomten, som 
skrek, för han hade tömt ur all grö
ten på bordet. Men då sa tomtemor: 
En sån liten slarver! Sen dess fick han 
heta den lilla slarvern! En dag skulle 
han göra en julklapp åt tomtemor. 
Han gjorde en träsked. Den blev fin. 
Men aj, aj! Han kunde ju inte skriva 
riktigt bra ännu. Men skrev gjorde 
han i alla fall. Så här skrev han: til 
tåmtemor från din lila slarver. På 
julafton delade tomtefar ut julklap
parna. När tomtemor fick paketet, 
utbrast hon: En sån liten slarver.

Ann-Mari Kusen, 
Klass 4

KODMEDDELANDE

OZL LQ NÅGZ VUF RÄH 
ODQXOF?

Lösning på sid 14.

Ann-Mari Kusén, klass 4

HOS FARFAR
När jag var hos farfar lekte jag 

med Snobben och kaninerna. Jag hade 
roligt. Jag var på ängen med Snob
ben och plockade blommor åt farfar. 
Jag var hos farfar hela dan. Jag tog 
Snobben med mig till Åke. Han höll 
på och matade kaninerna.

Anne Johansson, 
Klass 2

Rör &  Värme
VVS, O ljeeldningar och allt vad  
Ni behöver inom vår bransch

F:a Nilsons
Rörledningsverkstad VVS, Orsa
Tel. 400 35, 405 76, 120 97

Tips
inför julen
åt HONOM

Pullover i lammull . . . 19:75 
Sportskjorta i rutig bomull 18: - 
Nylonskjorta, mönstrad fr. 27: - 
Pyjamas i bomull, randig 
jacka, enfärgad byxa . . 24: -

iAtuj. S koA x s+w s
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

Levande jul 
med vackra

Något
extra gott till jul blommor . . .
måste det naturligtvis vara!

ÅBERGS EFTR.
Vi sänder Edra

över hela världen \  /

har allt Ni vill ha i matväg
och delikatesser Levenius

Blomsterhandel
GRILLADE revbensspjäll Orsa, tel. 400 92

13

Teckning: Jan-Erik Löfqvist, klass 4



ORSA SKOLTIDNING

NÄR JAG ÅKTE SKIDOR
Det var en fin vinterdag, och jag 

var ute och åkte skidor. Jag åkte 
långt ut i skogen. Det var fint väder. 
Granarna var alldeles vita. Så åkte 
jag opp på en kulle. Där stod jag 
länge och tittade på allt det vackra. 
Men sen tänkte jag åka hem. Då såg 
jag en älg komma ur skogen. Den 
gick sakta, och sen försvann den in i 
skogen. Då åkte jag hem och berätta
de för mamma och pappa.

Hans Jemth, 
Klass 3

ORSA SOCKENBIBLIOTEK
KYRKBYN -  TELEFON 410 84

O P P E T :
september—maj:

Måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. 11.00—14.00, 

kl. 17.00—20.00

Lördagar kl. 11.00—14.00

Läsrummet öppet även tisdagar 
och torsdagar kl. 11.00—13.00

SAGOR BERÄTTAS 
på biblioteket varie onsdag 

kl. 16.00

O R S A - B O K E N
3 delar å 20: -

Jemt Hans Jonsson:
BIBELWÖRD, 20:-
Inb. 26: - , skinn 40: -

Hasmats: Mapp med 
bilder ur Bibelwörd 30: -
Oms. tillkommer

Julklappen som alla orsabor upp
skattar . . .

('QkJlS^

HENCY PICK
Det var en gång en liten höna som 

hette Hency Pick. Hon bodde i en 
hönsgård. En dag gick Hency ut för 
att gå. Då fick hon se en räv. Hjälp, 
skrek Hency. Hency, Hency kom 
fram, ropade jag. Men Hency kom 
inte fram. Då tittade jag bakom gar
dinen. Där bakom satt hon inte. Då 
tittade jag bakom stolen, där satt hon.

Britta Montelius, 
Klass 2

EN FISKETUR
Nästan hela sommaren har jag och 

min kamrat Per bott i ett litet rum 
på en spöklik vind i ett gammalt ut
hus hemma hos mig. En dag när det 
var rätt så fint väder, och vi inte 
hade något att göra, kom vi på att vi 
skulle åka och fiska. Vi bestämde att 
Per skulle ta tält och att jag skulle 
ordna med skjuts. Så for vi till Svea 
och köpte en stor limpa, sex korv
bröd, tio korvar, senap och ketchup, 
socker och fem tepåsar. Sedan for vi 
hem till mig och tog en kaffepanna 
och vatten. Sedan packade vi in allt 
i bilen tillsammans med sängkläderna 
och fiskegrejorna. Sedan åkte vi. När 
vi var framme satte vi upp tältet 
och började fiska. Efter en stund 
gjorde vi upp eld och åt. Sedan fiska
de vi nästan hela kvällen. — Skruva 
på bandspelaren! sa Per, när vi hade 
lagt oss. — Jag har ingen med mig, 
sa jag. ■— Jag trodde du tog din, sa 
Per. — Radion har du väl i alla fall, 
sa jag. — Nä-ää, sa Per. Vi hade ba
ra några tidningar, men det var för 
mörkt för att läsa. Nästa dag fiskade 
vi. Sedan kom de och hämtade oss 
klockan sex.

Karl Arne Andersson, 
Klass 4

JUL PÅ SYDLIGA . . . Forts, fr. sid. 11.

Juldagen har ingen julotta, men på 
kvällen brukar vi ha en konsert med 
en kör som sjunger julpsalmer och en 
orkester som spelar julmusik. Det är 
mycket stämningsfullt, med många 
ljus och vackert dekorerad sal. Men 
innan dess har vi haft en mycket hek
tisk dag. Redan tidigt på morgonen 
kommer barnen för att visa sina jul
klappar, som de hittat i strumporna. 
Ungefär samtidigt kommer deras 
kamrater för att visa sina presenter 
från ”Father Christmas”.

På förmiddagen, medan kalkonen 
steker i ugnen och julpuddingen sakta 
ångar på spisen, kommer många av 
våra vänner med sina barn för att 
önska oss en God Jul, och många 
stannar tills det blir dags att gå hem 
och äta den stora julmiddagen. Då 
slår vi oss ner vid vårt julprydda 
bord, med roliga hattar på huvudet, 
och medan smällkaramellerna smäller 
intar vi årets mäktigaste mål mat.

Efter middagen vill barnen gärna 
prova sina nya saker. Då är stranden 
ett bra ställe att gå till. Där kan de 
flyga med sin nya drake, surfa i vå
gorna på sin nya gummimadrass eller 
prova sitt nya cyklopöga. Och jag, 
jag sitter i det heta solgasset med 
svetten rinnande och längtar efter en 
kall, snöig, svensk jul med allt vad 
den innebär.

Birgitta Draper

MIN KATT PETTER
Min katt Petter skulle gå ut en 

kväll. Han gick till dörren och satte 
sig. Sen reste han sig och hoppade upp 
och slog till hand-taget. Dörren gick 
upp och Petter gick ut och stängde 
dörren också. Sen gick han tillbaka till 
dörren och öppnade och stängde den 
efter sig flera gånger. Sen gick han 
in i mitt rum och la sig.

Pär Nyman, 
Klass 2

Lösning av kodmeddelandet på sid. 13: 

Kan Ni lösa det här kvickt?

God Jul
önskas våra kunder!

DAMFRISERISMG
Telefon 410 80

B d l g t S S O n S  begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23

O m b e s ö r je r  a llt  in o m  b r a n s c h e n

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen
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Teckning: Leif Johansson, klass 7



.ORSA SKOLTIDNING

F R E L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Harry Bomans Plåtslageri
Tel. 404 65, verkst. 415 29 

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris

beräkningar.

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

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

A B  O R S A K A L K
Tel. 502 00

C. F. Carlsson AB 
Ä K D O N S F A B R I K

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D A N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!

Tel. 440 01

GUMMI- 
verkstad
•  Bilringar 
® Batterier
•  Bensin
•  O ljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

BREVET TILL TOMTEN Forts, fr, sid. 7,

Nu hade 'Karin glömt att hon var 
arg och ledsen. Hon tog teckningen 
och försökte göra samma krokar och 
krumelurer som mamma gjorde, när 
hon skrev brev till mormor. Det be
tydde ”många kära hälsningar från 
oss alla”, hade mamma sagt, och det 
passade väl bra att skriva så till tom
ten också, tyckte Karin. Till sist tex
tade hon KARIN det vackraste hon 
kunde under alltsammans.

Adressen till jultomten skrev mam
ma åt henne utanpå kuvertet, men 
Karin fick själv klistra på frimärket, 
och nästa morgon tog pappa brevet 
med sig till posten. Men just som 
han hade gått, kom Karin ihåg någon
ting.

Mamma hade sagt, att hon skulle 
rita en ny mössa och ett par nya 
vantar i önskebrevet också, för det 
behövde hon så väl, tyckte mamma. 
Men det hade Karin alldeles glömt 
bort! Hur skulle hon då göra? Skulle 
hon ropa på pappa, att han lämnade 
brevet hemma, så hon fick skriva ett 
nytt kanske? Men det vågade hon 
inte heller, för tänk om det inte skulle 
komma fram i tid då.

Karin var riktigt bekymrad en 
stund. Mamma kanske skulle bli led
sen, om jultomten kom till dem utan 
både vantar och mössa. Och det var 
nog inte roligt med en ledsen mam
ma på julafton! Men sen kom hon 
ihåg, att hon alltid brukade få jul- 
klappspaket med strumpor och soc
kor och vantar och sådant, fast hon 
aldrig hade önskat sig det. Då skulle 
nog tomten komma ihåg de mjuka pa
keten med kläder i år också, tänkte 
hon och var glad igen.

Och nu går Karin omkring och 
väntar mer än vanligt på julen. Det 
ska bli så spännande att se, om tom
ten har kunnat läsa hennes ritade 
brev. Och så undrar hon, om han ska 
vara förståndigare än mamma och 
pappa. Så han förstår, att Karin är 
så stor, så hon kan måla med vatten
färger!

Teckning: Leif Broberg, klass 4

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik 
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri 

Tapetserareverkstad 
Tel. 401 64

Möbler och madrasser om
stoppas — Dragkedjor för 

skinnjackor

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården) 

Tel. 410 82 kl. 8.00—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

ANLITA VVS- 
FACKMAN NEN

=  W ESSTRÖ M S
rörledn ings ab  

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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ORSA SKOLTIDNING.

Julpristävling
Årets julpristävling har formen av 

en rebus med ett aktuellt innehåll. 
Lösningarna ska vara insända till 
Orsa Skoltidning, Skolkontoret, Orsa, 
före trettondagen nästa år, 6 jan. 
Skriv på kuvertet ”Julpristävling 
1967”. Presentkort blir belöningen 
för de först öppnade rätta lösning
arna. Red.

Skolnytt
FRIA LÄROBÖCKER 
blir det nästa år för eleverna i real
skolan, yrkesskolan och gymnasiet.

SKOLMÅLTIDERNA 
kostade förra läsåret 365.545 kronor. 
Det betyder, att varje måltid kostar 
2: 32 kronor.

HUVUDLÄRARE 
har vi nu också fått i grundskolan, 
tre för lågstadiet (småskollär. Mari
anne Ehrlin, Christina Hjelte och 
Sonja Wesström) och tre för mellan
stadiet (folkskollär. Rune Mångs, 
Olof Löthman och Janne Broberg).

Huvudlärarna är biträdande skol
ledare och har att hjälpa rektor med 
vissa arbetsuppgifter, t. ex. angående 
lärarnas fortbildning, ämneskonferen
ser, planeringsarbete, handledning av 
vikarier utan lärarutbildning och av 
nyexaminerade lärare, information

om metoder, läromedel och litteratur, 
förslag till läroboksbyten m. m.

MUSIKKONSULENT
Kantor Eric Ullström har förord

nats som kommunal musikkonsulent 
fr. o. m. detta läsår tills vidare.

FEM NYA LÄRARTJÄNSTER 
för grundskolans högstadium har till
delats Orsa fr. o.m. nästa läsår. Det 
blir tre adjunktstjänster (i svenska 
och tyska, i biologi och geografi och 
i matematik och kemi) samt två äm- 
neslärartjänster för vidareutbildad 
folkskollärare (i svenska och eng
elska resp. matematik och fysik).

FÖR LÅGA BARNANTAL 
i klasserna lär vi ha i Orsa. Det gäl
ler då medeltalet i åk 1—6. Skol
överstyrelsen vill ha det högre än 
17,4 som vi nu har. Och vi måste till 
nästa läsår genomföra viss centrali
sering, åtminstone i norra delen av 
socknen. I första hand gäller det Ne- 
derberga skola, där det nu endast 
finns 12 elever. Av dessa är det en
dast 3, som tillhör Nederberga gamla 
skolområde. De övriga skjutsas dit.
SPECIALLÄRARE

En enda lärare har anmält sig som 
sökande till tjänsten som förestån
dare för läskliniken. Men då veder
börande söker tjänst endast i Orsa, 
bör vi ha utsikt att få tjänsten till
satt, så att läskliniken kan återupptas 
nästa termin.

BILMEKANIKERNA
Skolöverstyrelsen har anhållit om 

Sö:s tillstånd, att även våren 1968 
få intaga elever i den 3-åriga bilme- 
kanikerkursen med hänsyn till att 
grundskolans högstadium ännu ej 
finns i Orsa. Det är meningen att 
utbildningen senare skall bli 2-årig.

STATSBIDRAG
Till audovisuell utrustning i hög

stadieskolan har statsbidrag beviljats 
med 20.500: — kronor.

Vidare har till samrealskolan er
hållits statsmedel 28.300:— kronor 
till expenser, 5.814:— kronor till 
bibliotek och materiel och 612: — 
kronor till premier.

STUDIEBIDRAG
Samrealskolans elever har för höst

terminen erhållit studiebidrag med 
kr. 44.726:— och yrkesskolan med 
kr. 60.338:—.

Hj. H —n.
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