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ORSA SKOLTIDNING

Herdarnas julvandring av Karl-Erik Bergqvist
När Jesusbarnet låg en gång 
På krubbans halm vid änglars sång, 
då tände Gud i himlens hus 
den första julens stora ljus.

Var det verkligen så långt till Betle- 
hem? Så tänkte några herdar när de 
skyndade sig av alla krafter för att 
komma fram. I det svaga stjärnljuset 
snubblade de över trädrötter och rev sig 
på vassa taggar och tog ibland miste på 
vägen. Men fram måste de. Inte för att 
finna några nya betesmarker eller leta 
rätt på några bortsprungna får utan för 
att så fort som möjligt komma fram 
till Betlehem. -—  Det var egentligen så 
otroligt alltsammans. Där hade de legat 
bredvid sin hjord och vilat och så hade 
det kommit ett så märkvärdigt sken. De 
hade måst knipa ihop sina ögon i början; 
så starkt hade skenet varit. Och de hade 
sett en ängel som sagt åt dem, att de 
inte skulle vara rädda, för nu hade en 
Frälsare blivit född i Davids stad och 
han var Messias, Herren. Och så hade 
de hört en märkvärdig sång och de kom 
väl ihåg orden: ” Ära vare Gud i höjden 
och frid på jorden bland människor till 
vilka han har behag.”  Så hade allt blivit 
som vanligt igen, men herdarna visste 
inte hur fort de skulle komma iväg för 
att se det märkvärdiga, som hade skett 
i Betlehem. Det skulle finnas ett tecken, 
de skulle finna ett nyfött barn i en 
krubba.

Oc.h nu hade de kommit längre fram 
och kunde skymta de första husen i Bet- 
lehems utkanter. Men överallt var det 
mörkt, och det såg inte ut som om det 
skulle finnas några, som var vakna mitt 
i natten. Men så fick de se i ett skjul, 
som låg alldeles under en klipphylla, hur 
en ljuslåga fladdrade till i . en dörröpp
ning. Och dit gick herdarna. De var så 
ivriga, att de inte tänkte på att tala om 
att de kom utan tumlade rakt in genom 
dörren. Och nu fick de se vad de gått 
för att finna: En kvinna som sakta lu
tade sig bakåt i halmen och en man 
som reste sig från några knyten på jord

golvet och där längst framme i krubban 
ett nyfött barn, som låg lindat alldeles 
som ängeln hade sagt dem. Ett par ås
nor stod där vid sidan och vände sina 
ögon mot herdarna, som stod där stum
ma och häpna en lång stund. Men så 
började en av dem att berätta vad de 
hade upplevt. Kvinnan och mannen 
hörde på och verkade inte alls förvånade 
över vad herdarna berättade. Det var 
som om de hade väntat att herdarna 
skulle komma för att se barnet. —  Så 
var det tid för herdarna att gå tillbaka 
igen. Men det var riktigt svårt att bryta 
upp. Det kändes så hemtamt där i stallet 
med djuren och allt det andra som på
minde om vardagsmödan. Och mitt i 
denna deras värld hade detta barn fötts, 
som var deras och hela världens Frälsare. 
” Det är som vore Han en av oss” , sade 
en av herdarna till sist. ” Det är just det 
Han är” , svarade de andra, ” Gud med 
oss, Immanuel” . Så gick de stilla och 
lyckliga hem till sitt igen.

Karl-Erik Bergqvist

KAJAN

När Carina Gegerfelt åkte till Dal
fors för att ligga över och sova hos Jan 
och Anita hittade hon ett kajbo, som 
var förstört. Sen for hon hem med 
kajan. Kajan var hos oss tre månader. 
Sen flög kajan till Orsa med de andra 
kajorna.

Ronny Gegerfelt, 
åk 4

EN DAG I SPANIEN

När vi närmade oss Spanien stannade 
bussen, och vi såg hela Spanien på hö
ger sida. Sen åkte vi in i Spanien, och 
så stannade bussen och in kom en span
jor, som skulle visa oss hem till hotellet. 
När vi var framme kom en svensk in i 
bussen och sa: —: Välkomna till vårt 
hotell i Spanien.

Lars Ekeroth, 
åk 5
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----------------------------------- “ T ^I  och med att eleverna i Skattungbyn och Kallmora fick tävla om 

bästa försäljningsresultatet
när det gällde förra numret av Orsa Skoltidning, har alla skolor fått vara 
med. Så nu återstår bara att presentera pristagarna, som blev 

Gunnar Husberg, åk 5, Skattungbyn 
Anders Hedén, åk 4, Kallmora 
Kristina Kallman, åk 4, Kallmora

Nu är det redaktionens förhoppning, att det goda försäljningsresultatet 
ska hålla i sig, även om vi gör ett uppehåll i själva tävlandet.

åk 6

ORSA LÄRARFÖRENING

Det sjuttiosjätte årsmötet hölls i Kall
mora folkskola den 27 okt med lärarna 
i norra sockendelen som värdar. Ur pro
tokollsboken kan följande nämnas från 
själva förhandlingarna: Till de olika för
troendeposterna blev det omval över he
la linjen. Styrelsen för föreningen fick 
sålunda följande utseende: Erik Ull
ström, Skattungbyn, som omvaldes till 
ordförande, Hans-Erik Laggar, Siv Lars
son, Agneta Leksell och Pelle Jakobsson. 
I redaktionskommittén för Orsa Skol
tidning ingår som förut redaktören 
Christina Hjelte samt Johannes Hasmats, 
Elisabeth Melin, Jan-Erik Broberg och 
Pelle Jakobsson. Ansvarig utgivare är 
Hjalmar Hedman. Årets nettovinst från 
skoltidningen har uppgått till drygt 500 
kr. Årsmötet beslöt att anslå 100 kr. till 
premier i musikskolan, 300 kr. till sko
lans idrottsförening och 100 kr. till sti
pendiefonden. Kyrkoherde Tore Östlund 
medverkade vid den traditionella inle
dande andakten. Två lärare, som av
lidit under året ägnades minnesord och 
tyst minut: folkskollärare Alfred Lustig, 
som under många år tjänstgjort i Neder- 
berga skola, innan han ett par år före 
sin pensionering bosatte sig i Djurås, 
samt småskollärare Ester Borbon, som en 
tid verkat i Orsbleck.

Efter ett gemytligt kaffesamkväm av
slutades så samvaron med ett kåseri i 
ord och toner. Det var Pelle Jakobsson, 
som presenterade spelmän och låtar i 
Orsa. P ■ J-

Kamera, film äld nö ällör, 
lässi album, klyster äld kastje jen råm. 
Kund int ed wa nöd fär di, sö ställär 
mi jolklappumå; ö finär slajkör wi åm.

E><rtaIP(MF®
Järnvägsgatan 27, Orsa. Tel. 0250-40055
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Teckning: ADVENT av 
Helena Wiese, 

åk 6
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Mor Hagbergs Jul 
Av Axel Hambraeus

I det landskap i vårt fosterland, som 
förr i tiden kallades Västmännernas Land, 
ligger två små städer. De ligger i land
skapets nordvästra hörn, som gränsar till 
Dalarne i norr och till Värmland i väs
ter. Det är ett skogigt land med järn i 
bergen och kallas än i dag för Bergs
lagen. De där små städerna ligger vid 
varsin sjö, och den västliga har sjön i 
öster, och den östliga har sjön i norr. 
Vackra sjöar och förr i världen fiskrika.

I vardera staden ligger kyrkan på en 
bergknalle mitt i stan. Vitlimmade och 
med smäckra torn lyser de som fyrbåkar 
på långt håll.

Såna där små städer brukar vara av
undsjuka på varandra. Ett år, när det 
var utställning i Stockholm, och det var 
i slutet av förra seklet, for den ena sta
dens tjockaste man, som var bagare, till 
Stockholm och lät väga sig. Och så 
stod det i den stans tidning att deras 
bagare vägde hundra kilo. Då reste den 
andra stadens bagare till utställningen 
och lät väga sig, och så stod det i den 
stadens tidning, att han vägde 105 kilo! 
Så där tävlade småstäder på den tiden.

I den ena av de städernas kyrkor var 
min pappa organist. Där blev jag äldsta 
barnet och fick fyra syskon.

Den gården där jag föddes kallades 
” gamla”  klockargården. Den kallades så, 
därför att den var en av få gårdar som 
räddades, då staden brann nån gång på 
1870-talet, tror jag. Det är klart, att vi,

som var födda i klockargården, kallades 
klockarungar. Det tyckte vi var ett fint 
namn, ty vi tyckte, att det att vara klock
are i kyrkan och spela på den stora kyrk- 
orgeln, var det finaste i stan, näst präs
ten, som predikade förstås.

Det var en rolig stad, den lilla bergs- 
lagsstaden med knappast tusen människor 
på den tiden. Och vilka roliga människor!

Ni, som läser det här, vet, att när man 
skall spela på en orgel, så behövs det 
luft i piporna. Det var två gubbar, som 
skötte orgeltramporna i en skrubb bak
om orgeln.

En dag, när vi kom till kyrkan, var 
den ene orgeltramparn lite ” dragen” , 
det vill säga, han hade väl tagit en allt
för redig sup igen.

När pappa kom och skulle spela, så 
sa orgeltramparn: —  Vem är det som 
spelar i dag i körka?

—  Det är väl jag det, sa min pappa.
Men när klockorna slutat ringa och 

min pappa skulle spela, så hördes inte 
en ton i piporna i orgelhuset.

Då öppnades dörrn till trampskrub
ben, och orgeltramparn stack in sin snus
fagra trut. Ögonen spelade skälmaktigt, 
och så sa’ han: —  Ocken är det som 
spelar i körkan . . .

Min pappa hade humor, så han sa 
bara: —  Trampa du, så får du höra, 
vem som spelar.

Ja, den där lilla kära staden! Nästan 
allting skulle ha varit bra där, om inte 
brännvinet funnits. Snälla var människor
na, och alla ville varandra väl, men det 
fanns många, som ” ville väl” på det 
sättet, att man bjöd på starkvaror.

Nu låg den där gamla klockargården 
vid Prästgatan. Det fanns bara två går
dar i det ena kvarteret nere vid sjön, 
det var komministergården nederst, vid 
sjötomten, så var det klockargården, 
och så, ovan därom polishuset med 
” finkan” , som fängelset kallades. Således 
var våra allra närmaste grannar fångar
na, som burades in i ” kurran” , mesta
dels på grund av dryckenskap. Det var 
väl det som gjorde mej och mina fyra 
syskon till nykterhetsvänner, att vi stän
digt, mest på lördagarna, såg människor 
buras in i kurran. På måndag morgon, 
när vi gick till skolan, kunde vi se seniga 
armar, som huggit tag i gallret till de 
små fönstren högt upp på tegelväggen. 
Vi såg gubbar så väl som ynglingar, som 
stirrade på oss bakom gallret, och snusiga 
läppar som ropade: —  Hörru, grabben,

Pjäxor
Julklappstofflor
i stor sortering . . .

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

Armbandsur • Köksur 
— aktuella julklappar 
Urmakare
GUST. HELGESON
UR • OPTIK - Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 05

Nyttiga jul
klappar är alltid 
välkomna . . .

Här några exempel:

FlTlg6TV UntUT i yllekvalité med 
flossad insida 7: 75 pr par.

Herrhandskar
i vinylnappa, fodrade 7: 50 pr par 

D:o, vinylmocka, fodr. 10:50 pr par

Arhetsstrumpor \ yiie med
med nylonförstärkning 3:75 per par, 
3 par 10: — .

Frottésockor
i 7 moderna färger 6: 75 per par

Herrskjorta, stiykfri
i 3 aktuella färger 21: 75 pr st

Slip OV ers, moderna 
tvärrandiga i acryl 32: 75 pr st

I vår moderna affär har 
Ni möjlighet att i öppna 
montrar och hyllor själv 
välja bland massor av 
kvalitetsvaror.

i e i .  f u u  v a
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

_______________________
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kan du inte gå och köpa oss lite snus, 
för dä ä slut i dosan.

Det fanns fattigt folk, då som nu. 
Och bland de allra fattigaste var väl 
Hagbergs.

Detta hände på den tiden, då de stora 
skogsbolagen bildades. Då smarta affärs
män lurade av bönder jord och skog och 
hemman för några hundringar. Ofta söps 
dessa pengar upp, och när dagen kom, 
då folk inte kunde betala hyran för det 
hem, som varit deras eget, så kördes de 
helt enkelt iväg. Det var på det sättet 
folk sökte sig till närmsta stad och fick 
"bli gårdsdrängar eller gatsopare eller vad 
de nu kunde dra sig fram på. Mestadels 
var det hustrurna och barnmororna, som 
fick sörja för stora barnskaror genom 
.att bli tvätterskor och städerskor åt stads
borna.

En av dessa familjer var Hagbergs. 
De hade av nåd fått ” hyra”  ett brygg
hus. Det låg längst nederst i en av de 
hackiga gatorna, som sluttade ner mot 
sjön.

Norr om den gamla prostgårdslängan, 
på de yttersta klipporna, låg brygghuset. 
Där bodde Hagberg med fru och nio 
barn. Det fanns en glugg i väggen med 
en skjutbar trälucka i brygghuset. Men 
på östra gaveln var en liten kammare 
med ett fyrkantigt fönster på fyra rutor 
utåt sjön till. I det lilla rummet bodde 
mor Hagberg med sina fem flickor, den 
minsta ännu bara dibarnet. Och i själva 
bryggstugan bodde Hagberg med sina 
fyra pojkar. Maten lagades på den öpp
na spishällen i brygghuset, som även an
vändes till bagarstuga. Det var enda 
värmekällan i stugan. I den lilla kam
maren fick mor Hagberg och ungarna 
själva vara kaminer.

Det måste nu sägas, att människorna i 
den lilla staden gjorde vad de kunde 
för att hjälpa fattigfolket i bryggstugan. 
Hagberg gick omkring i gårdarna och 
högg ved, och mor Hagberg och de älds
ta flickorna fick hjälpa till i köken i 
stan, helst när det var kalas.

En av dem, som särskilt tog sig an fa
miljen var klockarmor. Behövde hon 
:skurhjälp eller tvätthjälp, så fick någon 
av de fem syskonen ” gå till mor Hag
berg” . Och alltid hade de då en korg 
med, där deras mor lagt in mat eller 
annat, som kunde behövas. Och behövde 
klockaren hjälp med vedhuggning, så var 
det alltid nån av pojkarna, som sändes

Och så langade han fram ur byxfickan 
en liten bok . . .

iväg till Hagberg och bad honom kom
ma.

Det var något märkvärdigt med fa
miljen Hagberg. De hade ju sett bättre 
dagar, då de hade egen ” gård och 
grund” , som man säger i Bergslagen. Det 
kanske märkvärdigaste var, att det var 
så rent i både brygghus och kammare. 
Enkla var kläderna, men rena var de. 
Det hängde alltid ” tork”  på strecket 
mellan brygghuset och prostagårn. Och 
så var det håret. Inga barn i stan hade 
så långt hår som Hagbergsungarna. Det 
stod ut åt alla håll. Var tjockt, så det 
knappt kunde kammas, och hade glans, 
så det lyste, när solen sken.

Klockarmor frågade en gång mor Hag
berg, varför barnen hade så märkvär
digt hår.

—  Jo, sa mor Hagberg, jag är så 
rädd för lus, så jag tvättar dem varje 
morgon med såpa och vatten.

Klockarungarna tyckte alltid det var 
roligt med Hagberg, när han kom och 
högg ved. Det gick åt mycket ved i 
ett gammalt otätt hus från 1600-talet. 
Hagberg kunde sjunga. Han var värm
länning till börden, och värmlänningar 
älskar sång och musik. Och så tyckte 
han om barn.

Det stod ibland fem syskon i vedbod- 
dörrn, när Hagberg kom.

Nästan alltid hälsade dem Hagberg

med dessa ord: —  Vackra flecker ni 
har, pöjker! Di ä klarögde! —  och så 
stämde han upp en visa. Det började 
alltid med orden:

Jag minns den ljuva tiden 
jag minns den som i går, 
då oskulden och friden 
än följde mina spår . . .
Syskonen frågade en gång, var far

bror Hagberg lärt sig alla visorna. —  Jo- 
jomen, sa Hagberg, ja har e litta bok 
här i lommen, du ska få si’na, så liten 
ho än ä r . . .

Och så langade han fram ur byx
fickan en liten bok i rött band med 
slitna pärmar. Och barnen läste på pär
men: Ståhls Visbok.

När de kom in till sin mamma, frå
gade de, om hon hade Ståhls Visbok.

—  Jo, den har jag haft, sa modem, 
men den gav jag bort åt Hagberg, för 
det var inte alla sångerna där, som 
passade för barn . . .

Det var sista julen i den gamla klock
argården, innan den revs och en ny 
byggdes. Det var julstädning och jul
bak och allt annat som hör julen till. 
Och i köket satt en man, som kört över 
isen med en gran från Hammarby, som 
pappa klockaren höll på att sätta fot 
på. Och som pappan var upptagen, 
skickade mor äldsta grabben ut i ett 
ärende. Det var på utvägen, när pojken 
gick förbi polisgården, som han hörde, 
att en glasruta gick sönder uppe i en 
av fängelsegluggarna. Han såg ett par 
händer, som blodet rann omkring, och 
i sista dagsljuset ett par ögon, som stir
rade vilt ut.

Till sin förskräckelse såg pojken, att 
det var Hagberg.

—  Hörru grabben, sa Hagberg. —  
Säj till bylingen, att han kommer och 
släpper ut mej, för jag måste hem till 
jul, förstårru, eller hur? De kan väl 
inte stänga in en stackare för att han 
tagit sej en tår för mycket, när dä ä jul. 
Snälla grabben . . .

Det var det sista pojken hörde, ty 
polisen, som fått veta, att rutan var 
sönder, kom och hämtade Hagberg in 
i en annan cell, där han fick handbojor 
på sej.

När klockarpojken kom in till sin 
mamma med varorna han hämtat i bu
tiken, satt mor Hagberg där.

f --------------------------------------------------------------------------------------------:  ^
L IV E T  är för kort och  V I N T E R N  för  lång att gå utan P Ä LS . .  .

Varma underbara plagg från FilipS
GÖMSTÄLLET PÅ HEDEN • VÄG 296 MOT FURUDAL 5 KM FRÅN ORSA

V________________________________________________________________________
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Och så vandrade en liten gumma . . .

Hon grät inte, som man väl kunde 
ha väntat sig. Hucklet, som hon hade 
på huvudet, hade hon inte fått av sig, 
det hade sjunkit ner i nacken.

Men den som grät, det var klockar- 
mor. Hon hade så lätt för att skratta, 
men också lätt för att gråta.

Och det märkvärdiga var, att det var 
inte hon, som fick trösta mor Hagberg 
utan tvärt om.

—  Kära nån då, sa hon. Int’ ska frun 
gråta för Hagberg och mej och barna. 
Vi är så vana vid sånt. Och det är väl, 
att han bara supit sig full. Han kunde 
ha gjort nå mycket värre. Stuli å kniv
slagits å allting. Bara han inte gjort sej 
illa. Jag såg, att bloden rann från det 
trasiga fönstret. Han får väl plikta för 
det också, men det kunde ha varit nå 
ändå värre . . .

Klockarns äldsta pojke fick följa 
mor Hagberg och bära en hel del, som 
modem packat ner i två korgar. Mor 
grät ännu, när hon öppnade ett av sina 
inslagna julpaket och tog fram ett par 
präktiga yllevantar, som hon stickat åt 
sin man. —

Mor Hagberg ville inte ta emot van
tarna, men klockarmor var ” enveten” , 
som det heter på bergslagsmål.

—  Jag hinner sticka ett par andra 
till nyårsdan, sa mor.

Och så vandrade en liten gumma, 
som inte grät, fastän mannen hennes 
satt i fängelse, i sällskap med en pojk- 
unge, vars mor grät i stället.

Det var inte långt att gå till brygg
huset på klipphällen nere vid sjön, och 
ändå hann en pojke tänka mycket på 
den korta vägen.

Han tänkte på, hur det skulle ha va
rit, om han och hans syskon inte fått 
fira jul tillsammans med sin pappa. Och 
här var det barn, vilkas far satt i fäng
else på julafton. För brännvinets skull . . .

När klockarpojken kom in i det lilla 
hemmet i brygghuset, kände han sig på 
ett sällsamt sätt så generad. Det var, 
som om det kommit fint främmande, när 
klockarpojken kom in. Pojkarna bock
ade och flickorna neg. Det var klass
skillnad på den tiden!

Mor sa bara: Hagberg kommer inte 
hem i kväll, men säkert i morgon. Vi 

Forts, å sid. 15.

ORSA SKOLTIDNING

G O D  JUL 
önskas våra kunder!

d H v r v v e A

DAMFRISERING
Telefon 410 80

Högaktuellt 
till j u l . . .

Dockskåp
till flickorna . . .

4
med möbler

Byggsatser, Lego m. m.
till pojkarna . . .

”KLOCKARS”
Tel. 403 20

Presentartiklar 
- julklappstips
★  Hushållsartiklar
★  Hushållsmaskiner
★  Prydnadssaker
★  Sportartiklar m. m.

Se våra utställningslokaler!

Järnbirger AB
Välkomna ull ett besök — 

det lönar sig!
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Julen nalkas
Massor av trevliga julsaker 
och lämpliga klappar!

Orsa Tobaks- 
& Pappersbandel
Tel. 402 38

cA"*
F Ö R  JU LB O R D E T! 

Julklappstips

Stackmora H A N D E L
Tel. 403 22

Suvenir-affischen

Korpral G IF T IN G
Trevlig julklapp!

Pris 13:50

Södra Fågelås — Orsa 1891 — 1971 av Anna Dunell
Mamma var död! Från sex barn, Ellen 

äldst, 16 år, jag näst yngst, 5 år. Ellen 
tog på våren lärarinneexamen i Skara. 
En kamrat till henne sökte och fick två 
platser. Hon erbjöd Ellen den ena, i 
Orsa. Själv drog hon till Hälsingland. 
Så enkelt gick det till på den tiden. 
Morbror Frans skjutsade oss till Hjo. 
En ekorre sprang över vägen. ” Det be
tyder lycka” , sa morbror. Någon järn
vägsstation i Orsa fanns inte, men nam
net klistrades med lösa bokstäver på kof
ferten. Så begynte resan. Men i Insjön 
tog järnvägen slut och Siljan tog vid. 
När Ellen på båten såg några sitta och 
äta tunnbröd, började hon gråta. Hade 
vi kommit till ett så fattigt land, att de 
åt papper!

På em. steg vi i land på Orsa brygga. 
Och där mötte ännu en överraskning: 
en karl i vita knäbyxor och dito rock 
samt stjimpa. Och vilket obegripligt 
språk han talade. Det var Finn Hans. 
Och så kom vi till Kåvola i Hansjö. Där 
stod Håll Erik och stack ut huvudet ge
nom brogluggen. Men vi var nog också 
en överraskning. En gumma sa: ” E’a 
kämi twer kripper ö sku ald skolån” .

Genom skolsalen kom vi in i en liten, 
liten kammare med en stor, stor öppen 
spis. Där fanns vidare en säng, en skänk,

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Te!. 404 30, 404 31

. . . twer kripper, sö sku ald skolån . . . 

Foto: Hjalmar Klingvall, Mora, 1892.

ett bord och tre stolar. Ingen garderob 
eller skåp. Senare fick vi kokspis i sko
lan. •—• Efter något år flyttade vi till 
Riksdags Jugas. Där fick vi en stor sal 
i övre våningen men med blott en kakel
ugn. Inte så lätt koka gröt där! —  
Nästa bostad blev en stor sal i Ångmans, 
där vi fick del i kök, som även var kafé 
med ölförsäljning. Det sköttes av Påla 
Kerstin från Skattungbyn. Välsignad 
vare hon i åminnelse för alla de god
bitar hon stack åt mig! Ty vi hade det 
nog så knappt på Ellens lön: 300 kr. 
om året!

Nyåret 1898 blev Ellen s. k. biträ
dande lärarinna vid Kårgärde folkskola. 
Och vi fick en bra bostad i Lind Eriks 
nya hus med Orsas första skolkök på 
nedre botten. Och jag, som börjat sko
lan vid 5 år och slutat vid 11, fick gå 
en repetitionskurs, som hölls av pastor 
C. Thynell. Med tacksamhet minns jag 
nattvardsskolan 1900 för pastor Karlsson.

Efter lärarinneexamen i Falun 1905 
erhöll jag plats i Stenberg, men elevan
talet minskade, varför jag flyttades till 
Kyrkbyn. I ångmanska huset vid torget, 
i gamla affärslokalen och med bostad i 
f. d. kontoret med utgång direkt till ga
tan. Sedan följde några goda år i Slätt
berg. Men 1920 flyttade jag till Skatt
ungbyn, där jag sedan barndomen haft 
som ett hem hos vännerna C. F. Petters
son i skolgården. År 1945, efter 40 skol
år, lämnade jag med stor saknad barnen 
och skolarbetet.

Anna Dunell
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Underligt att tänka, att det är femtio 
-år sen man gick i skolan. Och hur an
norlunda var det inte då emot nu. Tänk 
bara hur enkelt skolbarnen var klädda. 
Det var inte fråga om att sätta på sig 
nya jackan eller klänningen och gå till 
skolan —  nya kläder fick bara användas 
som finplagg, på söndagen eller så. Nej, 
nötta och lappade var ofta kläderna, och 
flickorna skyddade sina klänningar med 
ett förkläde. Och visst behövdes det. 
Varje dag skulle man bära in ved till 
eldningen och ibland också stoppa ett 
vedträ i kaminen. Vid snöfall hjälpte 
man ofta till att skotta snö. På våren 
skulle skolbarnen kratta och t. o. m. so
pa skolgården. Och tro inte, att det var 
tråkigt! Det gick med liv och lust. Ro
ligt med en annorlunda skoldag.

Då som nu var julen den stora efter
längtade högtiden, den gladaste på hela 
året. För julstiden var full av glada upp
levelser. Särskilt minns jag allt bestyr 
med den hemmagjorda julkorven, det 
stora pepparkaksbaketj pysslet med jul- 
gransprydnader, och det hemlighetsfulla

smusslet med julklappar. Flickorna påta
de med nål och tråd, medan pojkarna 
med den fina lövsågen åstadkom alle
handa trevliga ting. Jag undrar om 
nutidens dyrbara presenter kan skänka 
större lycka än våra betydligt billigare 
” klappar” . Enkla smågåvor, men givna 
och mottagna med varma hjärtans glädje 
och tacksamhet. Aldrig glömmer man 
väl heller julbadet dan före dan, den 
ljuvliga doften av renhet, då julaftonen 
gick in, den ” snälla”  dagen; då man 
inte fick säga ett ont ord åt någon. De 
levande ljuslågorna i granen, barrdoften, 
julottan.

Men det var ju om Trettonhelgen 
det skulle handla. Trettondagen hölls 
traditionsenligt i Orsa kyrka den stora 
julfesten, dit alla socknens barn var in
bjudna. Och var säker om att de gärna 
hörsammade inbjudan. Den dagen kryl
lade det av barn på alla vägar och stigar. 
I små och stora grupper kom de, oftast 
med någon vuxen med i klungan, en 
lärare eller en anhörig. Från Hansjö, 
Heden och Trunna kom de och från by-

J U L K L A P P S T I P S !

Klockradio
för hela familjenl>

S O N Y

PIANO-NISSE Musik
Musik ■ T V

Tel. 406 04

Något 
extra gott 
till ju l måste 
det naturligtvis vara . . .

ÅBERGS EFTR.
har allt N i v ill ha i mat
väg och delikatesser

Grillade revhensspjäll

G O D  JU L

med julklappar till hela familjen 
från

elbolaget
Tel. 412 55, 413 55
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Träffpunkten i julbrådskan . . .

Holgers Eftr. Grillbar 
&  Kiosk
Öl, Läsk, Kaffe, Glass, Juice, Saft 

VARMA och GRILLADE RÄTTER

Villa-

och husägare!

Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Fridhemsplan 4 C 
Tel. 0250/136 62

Byggd förskontvätt 
av moderna textilier

Siemens Siwamat
•  En platssnål helautomat 

för 3—4 kg torr tvätt
•  10 program
•  Steglös temperaiurinställning
•  Siemens 6 skontväitegenskaper

Hör Er för om vira förmånliga 
betalningsvillkor!

& £ £ £ £ £ £ * £ ! &

Järnvägsg. 27, ORSA 
0250/417 60.

arna långt uppe i bergen. Många hade 
lång väg att gå i snöyra eller frisk vin
terkyla. Då och då hördes bjällerklang 
och en häst med släde susade förbi. Nå
gon snäll pappa hade tagit ut hästen 
och skjutsade sina egna och grannarnas 
barn. Jag minns vilket underbart nöje 
det var att bli bjuden åka med. Att få 
krypa upp i den vackra åksläden, dra 
den varma sköna slädfällen med det 
granna röda vesslet långt upp emot ha
kan. Att se hästen så nära framför sig, 
travande lustigt framåt. Klangen från 
bjällerkransen var den ljuvligaste mu
sik. Då och då sprätte hästens hovar upp 
små snöbollar, som dunsade ner på fäi
len. Man kände sig som en kung, när 
man snabbt passerade kamrater, som inte 
fått rum i någon släde utan stampade 
fram i snön.

Väl framme vid kyrkan samlades alla 
barn kring sin egen lärare. V i plockade 
in oss i kyrkbänkarna. En del var med 
för första gången och tittade med stora 
ögon på de höga pelarna, valven, alta
ret och allt annat sevärt. Det dröjde 
innan alla var placerade. Den gamle vit
hårige kyrkoherden (Johan Gabrielsson) 
kom ut ur sakristian, vandrade glad och 
leende ut i stora gången, stannade vid 
en och annan bänk och sade ett ord här 
och ett ord där. Han trivdes att ha 
barn omkring sig

Kyrkan blev snart fylld av barn och 
anförvanter. Mäktiga toner hördes från 
det stora orgelverket på läktaren. Många 
vände sig om och tittade dit upp. Men 
nu skulle det sjungas. Julpsalmer kunde 
man. Vackert klingade späda röster. Sen 
klev prästen upp i predikstolen. Ibland 
talade gammelprästen, Ibland var det 
ungprästen som fångade intresset genom 
att presentera en alldeles nyskriven be
rättelse. Nästan andlöst lyssnade man

Julklappar
Hattar och mössor, garn, 
handarbeten, modeartiklar

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

Rör & Värme
VVS, oljeeldningar och allt 
vad Ni behöver inom vår 
bransch.

Åke Nilson A B
Telefoner 400 35, 405 76, 120 97

Åk 6 Skattungbyn
Gun-Britt Thalin, Matz Ullström, Arne 
Lovar. Lärare: Erik Ullström

till historien om Lille Hans, Plåtslagare 
Petterssons Viola eller någon annan. Det 
blev mera sång. Festen närmade sig sin 
avslutning. En punkt återstod på pro
grammet, en mycket efterlängtad.

Nu reste sig lärarna, räknade snabbt 
över sina elever än en gång och för
svann in i sakristian. Därifrån återvände 
de med händerna fulla. Där delades ut 
jultidningar med färgglada omslag och 
roligt och spännande innehåll —  och 
så gottpåsarna! Varje barn fick en påse. 
Barnaögon tindrade. Vad kunde där fin
nas för gott? Men det var inte mening
en att äta upp innehållet med ens. Och 
inte hade man råd till det. Dåtida skol
barn, ingalunda bortskämda med gotter, 
kunde konsten att spara. Spara hem, 
smaka lite då och då, njuta länge.

Och så var man ute igen i den skym
mande vinterkvällen. Kanske lyste him
len rosig och grann emot oss. Kanske 
tindrade redan stjärnor på fästet, eller 
stod månen redo att ledsaga oss på vä
gen hem. Vita flingor dalade ibland ner 
över stora och små, över snabbt fram
ilande slädar eller små vandrare, som 
kanske ännu tänkte på lille Hans eller 
längtade att få komma hem för att öpp
na sin påse och visa dem där hemma, 
vad man fått.

Ja, detta var avslutningen på julfiran- 
det. Det låter inte så märkvärdigt, sä
ger du. Ja, vi var inte bortskämda på 
den tiden. Vi gladdes enkelt och själv
klart åt enkla ting. Förnöjsamhet var 
en dygd. Hemmet med Far och Mor var 
den fasta punkten i tillvaron. Helg och 
högtid —  det var kyrkan och gudstjänst. 
Vi var lyckliga i vår lilla trygga värld. 
Och tanken på barndomens dar fyller 
alltfort hjärtat med stor och innerlig 
tacksamhet. R. H.
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G am m al Ju l
— Ur Näsnissa Olof Samuelssons berättelser —

JULFÖRBEREDELSERNA
Dagarna före jul rådde stor brådska, 

bygdens handkvarnar togos i livligt bruk 
för gröpning av malt till jul- och tim- 
merkalasbrygden. Från Västerdalarna 
inköpt fisk lutades. Bröd av olika sorter, 
såsom ärt- och potatisblandat rågbröd, 
kornbröd och rågbullar bakades.

I en del familjer skurades stugugolvet, 
varvid fulla ämbar (Bittör) vatten in
buros och slogos ut, över golvet, medan 
de mer försigkomna barnen med en kvast 
under ena foten och styrande och spar
kande med den andra, lik en virvelvind 
seglade i olika riktningar i vattnet. Un
der vilostunderna petades hål i igen
grodda skarvar mellan golvtiljorna, ge
nom vilka hål skurvattnet avleddes. 
Efter fullbordat värv fick golvet torka 
upp så småningom. Julljusen (jol-ljosi) 
tillreddes av vid slakten tillvaratagen 
sämre talg, (rintkragär). Denna var lika 
torr och hård som lutfisken vid inköpet 
och måste fördenskull undergå en grund
lig bearbetning för att fylla sitt ändamål. 
Först hamrades talgen till en mjuk mas
sa på förskinn, (stjimpor), utlagda på 
stugugolvet. Därvid användes hammare, 
vilka undan för undan uppvärmdes vid 
elden i spiseln. Arbetet utfördes av bar
nen och det var inte utan att de smått 
kivades om platserna vid förskinnen och 
vid spiseln, alldenstund hamringen var 
mer roande, men i spiseln låg det nära 
till hands att hamrarna blevo utan skaft. 
För ett värdigt firande av högtiden skul
le ljusen vara dels enkla (utan grenar), 
dels med två och dels med tre gre
nar. Till vekar användes flertrådigt lin
negarn. Veken till de förra fastsnoddes 
med ena änden i en trästicka och varje 
gren av de sistnämndas vekar på ena
handa sätt vid en sådan sticka. Nu åter
stod doppningsarbetet, vilket måste ut
föras av grannlaga och med sådant arbete 
vana kvinnor. Annars tog man risken 
att av alltsammans få julgröt till svinen.

I en större smörkärna hälldes upp
värmt vatten, vilket under arbetet skulle 
hållas vid lagom värme, ej för svalt och 
ej för varmt, och av den stelnade fett
massan tillsattes någon del undan för 
undan, medan de vid stickor fastade ve
karna den ena efter den andra, doppa
des i kärnan och för varje doppning 
upphängdes på lämpligt sätt för att av
svalna. För varje gång ljusen doppades 
i kärnan blevo de grövre och grövre, 
nota bene, avsmalnande om vattnet blev 
för varmt eller växelvis båda delarna om

vattnet blev för svalt och således min
dervärdiga eller i sämsta fall en nesa 
för högtidsfirandet, men för svinen en 
läckerbit. Om ovan sagda olycka und
gicks voro ljusen färdiga, när de fått 
önskad grovlek.

Om åtskilligt brast, efter nutida be
grepp i fråga om boningsrummens skur
ning, fingo de dock sin högtidsprägel till 
julen. Dess interiör förhöjdes med hackat 
granris, vilket ströddes på golvet. Dal
målningarna dammades och andra vägg
bonader, knypplade handkläden (ånklä- 
ni), blevo skinande vita vid tvätten, säng- 
vässlen utbyttes mot nya sådana, vrår 
och skrymslen pyntades upp på bästa 
sätt och grenljusen fingo plats i fönstren. 
På bordet framsattes trä- eller tennstop 
med julöl, smör, tillrundat som en hätta, 
på en trä- eller tenntallrik samt småost 
och messmör på en annan tallrik och 
även gammelost, i den händelse sådan 
fanns att tillgå. För ett värdigt julfiran
de skulle ock brännvinskaggen fram, 
samt därtill bröd och bullar.

För att hinna med körslorna från mer 
avlägsna ställen, innan vägarna dit ble
vo igensnöade, voro männen under de 
få dagar, som efter hemkomsten från 
fäbodarna återstodo till julen, i fullt ar
bete med diverse skogskörslor. På julaf
ton fick julveden icke upphuggas hem
ma på gården och därför upphöggs den 
i skogen och hemkördes.

JULFIRANDET
Julen var årets största högtid. Efter 

allt julstöket blev det inte mycken tid 
till vila, då ottan började kl. 4 på jul
dagens morgon. Ottan var allmänt be
sökt. Kyrkfärden var som ett enda stort 
tåg med facklor, då de ottebesökande 
skarorna med tjärstickeblossen kommo 
fram till kyrkan. Inne på de samman
trängda gårdarna i Kyrkbyn, vilken av 
gammalt var belägen väster om kyrkan, 
upptogos varenda plats av kyrkskjutsar. 
Under ottan, vilken pågick till fram mot 
dagningen, rådde högtidlighet och an
dakt.. Psalmsången leddes av klockaren, 
och alla sjöngo med. Det var gammal
dags upplyftande sång, som aldrig mer 
får höras i Orsa kyrka. Med fädernas 
bortgång tystnade sången därinne sanno
likt för alltid. Prästerna mässade i skru
darna (någonting sällsamt vackert för 
barnaögon på den tiden) samt talade 
över julevangeliet om barnet i krubban 
och änglasången. Efter ottans slut gavs

i r  Gynna 
*  Skoltidningens 
i r  annonsörer!

Jlll-ekipera 

era småttingar i

Barngarderoben
Tel. 402 19

Advokaten 
Curt Carlström

MORA
Kyrkogatan 6 

Tel. 133 10, 133 11 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

För modern 

H Å R V Å R D  i färg 

och  form  . . .

Tel. 402 08

D A L A R N A
i tusen bilder, varav hundratals i 
färg. ..

Den vackraste dalaskild
ringen, 640 sidor
Klotband 195: — , halvfranskt skinn
band 235: — plus moms.

Telefon 400 58
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Vägen till körkortet
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -  

Tel. 406 85, Orsa 
Teori tisdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

Gammal 
god
tradition...

en ny P L A S T D U K  
på julbordet!
Vi har många fina mönster att 
välja på.

— den färgglada butiken —

ett ypperligt tillfälle att hälsa på vänner 
och bekanta i socknen och att därvid 
bjuda varandra på en uppfriskande vän
skaps- och styrketår.

På juldagen, högtidens heligaste dag, 
höllo alla sig inne hemmavid och njöto 
i fulla drag av julens timliga goda, lik
som ock av dess andliga välsignelser efter 
måttet av envars mottaglighet.

På annandagen kände man sig mer 
fri efter hemkomsten från kyrkan. Man 
njöt ock mer fritt av brännvinskaggens 
innehåll än dittills under julen. Kl 6 
på kvällen ingick nästa dag. Julen var 
tillända och måttet fyllt av alla till den
samma hörande gudaktighetsövningar. 
De återstående timmarna av dagen och 
fler tillägnades åt brännvinet i kretsen 
av supkamrater, tills allt som hör till 
tiden och dess nakna verkligheter för- 
svunno för medvetandet. Glädjen över 
den nya livsinställningen stod högt i tak. 
I detta tillstånd avlägsnade sig den ene 
efter den andre, för att bokstavligen 
kravla sig tillrätta såväl på benen som 
ock till sin verkliga inställning till till
varon i tiden.

TIMMERKALASEN
Tredjedag Jul inleddes kalaskörning

arna (timbörkalasi) av timmer från sko

Julklappar
med bestående värde!

U r

Guld

Armbandsur, fickur, stoppur, väggur, köksur, 
signalur, resur, väckarur, ringar, armband, 
kedjor, berlocker, pärlcollier, broscher, ör-

Silver hängen, smycken, manschettknappar, hok-

Nysilver
märken, pappersknivar, skedar, gafflar, 
knivar, druvsaxar, besticksaker, skålar, ljus-

Tenn stakar, brickor, fat, hägare, kannor, askfat,

Rostfritt
skrin m. m. Glasögon, glasögonfodral, 
kikare, barometrar, läsglas, lupper, mikro-

O ptik skop m. m.

CIGARETTÄNDARE • FÖRLOVNINGSRINGAR • PRESENTKORT

<Vicii. Ul/iöW y, ctcJj
U R  ■ O P T I K  ■ G U L D  

O R S A

garna och av därstädes upptimrade- 
byggnader. År efter år gjorde ägarna av 
timmer eller byggnader gemensamma 
hemkörningar, vilka fortsattes dag efter 
dag, tills alla fått virket hemkört. Kalas- 
och körvärd var ägaren till virket, som. 
för dagen blev hemkört. Vid avfärden 
hemifrån på morgonen välfägnade vär
den varje kalaskörare med en sup eller 
två och sedan alla fått lassen pålagda, 
bjöd värden på rågbulle, smörgås och 
brännvin, varjämte nämnda vara ytter
ligare tillhandahölls under hemfärden. 
Sedan envar nått målet för dagen lassa
des virket av, och då alla samlats i vär
dens hem avåts kalaset. Dessförinnan ha
de tjänstvilliga kvinnor dukat borden 
med lutfisk till sås, kött och potatis med 
sås, smör på trätallrikar, gammelost och 
korv, den senare till potatis med sås, 
allt med undantag av smöret och osten, 
serverat i stora träskålar. Till varje kö
rare hade framlagts en bröddel med en 
fjärdedels rågbulle på varje del. Dricka 
serverades i tenn- eller trästop och 
brännvin i till lämpligt antal för körar- 
na framsatta kopparskålar i vilkas inne
håll silvertumlarna simmade.

Vid de dukade borden fingo anrätt
ningarna god åtgång. Utan om och men 
tillägnade sig envar körare ur de stora 
träskålarna välsmakande rätter efter be
hag, direkt från skålarna, med en trä
sked (tallrikar, knivar och gafflar voro 
okända) medan ” tänderna vässtes”  
(wasst o tennär) med en klunk ur silver- 
tummeln, som med ena handen givits en 
lätt neddykning i en kopparskåls inne
håll.

Snart kommo kamratliga samtal igång 
om goda travhästar, stora och små tim
merlass, skickliga och slarvaktiga tim
mermän, by- och sockensmedernas olika 
fallenhet för sitt yrke, skick och oskick, 
slipstensfärder till norr, söder, öster och 
väster, älgskyttar och hästskojare m. m. 
Under tumlarnas flitiga användning ble- 
vo de flesta mer och mer rörliga av sig. 
Fantasien stegrades, vyerna vidgades. 
Sidokamraterna glömdes, och de flesta 
fingo ärende till kamraterna vid bordets 
motsatta sida. Därvid hanterades kop
parskålarna och tumlarna mindre för
siktigt med påföljd att bordet, rätterna 
och bröddelarna fingo mer än tillbörligt 
var av de förstnämndas innehåll. Om 
någon fått tänderna så vassa att det tog 
sig uttryck i kalasfridens störning, fick 
denne en lämplig avbasning, honom till 
straff och andra ” vasstänta” till varna- 
gel. Kalaset avslutades vanligen i frid 
och ro. Nästa dag kom nästa kalas hos 
annan värd. Tjugondedags Knut gick 
julen ut ( ” Tugondas Knut gör joli ajt” ) 
och med den dagen kom timmerkalasens 
avslutning för året.
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När vi sitta i vår 
bänk . . .

EN LASTBILS-TUR

I somras var jag med pappa och 
hämtade ett härbre långt bakom Pilka- 
lampi-noppi. Vi lånade lastbil av ” Bil 
och Buss” . Och på den satt det en kran, 
som jag fick köra. Det var roligt att 
köra kran. Det var en massa spakar att 
fingra på. De hörde tiil skopan, huvud
armen, vipparmen, utskjutet, vridhuset, 
rotatorn och stödbenen. Och sen, när 
vi var på väg tillbaka, så tog vi mat
säcken och gick upp på berget Pilka 
och åt. Sen gick jag och kände på hand
taget till tornet och det var öppet. Då 
gick vi upp i tornet. Vilken utsikt! Sen 
gick vi till lastbilen.

När vi kom till backen ner mot Noppi 
tog det slut på dieseln, så vi hade tur, 
för i Noppi låg det en mack. Sen kom 
vi då hem. Jag fick börja lasta av. Så 
körde vi ner lastbilen till ” Bil och Buss” .

PÅ TIVO LI
När jag var på tivoli åkte jag karusell 

tillsammans med mina kamrater. Vi åkte 
Virvelvind och Bläckfisken. När vi ha
de åkt karusell gick vi omkring och 
tittade. Jag gick och köpte en karamell
påse och sen gick vi till leksakerna och 
tittade. Vi köpte en lyckopåse och jag 
fick en sparbössa i min påse.

Sen gick vi och köpte oss en korv och 
gick och åt på. När vi hade ätit upp 
våra korvar åkte vi karusell igen. Sen 
gick vi hem.

Marina Jansson, 
åk 3

NÄR JAG V A R TÄRNA
När jag var tärna så gick jag runt 

på Höglunda och i Stenberg. Jag gick 
inte ensam utan Karin Jalking och Ma
ria Blomqvist följde med mig. Jag tjä
nade fem kronor och femtio öre. Vi 
gick ut klockan halv åtta på morgonen. 
Sen på dagen var vi ner till kyrkan, men 
då var inte Karin och Maria med. Vi 
sjöng tre lucia-sånger i varje hus. Sen 
på kvällen var vi ute och tittade på 
stjärnor. Då såg jag Karlavagnen och 
de tre vise männen.

Gitte Gunnars, 
åk 3

LUCIA

Lucia kommer in i vårt lius, 
i handen bär hon ett ljus.
Hon kommer med sina tärnor, 
och på himlen lyser stjärnor.

Hon bjuder på kaffe och bulla, 
och mamma säger —  inte sulla.
Hon sjunger om Gud, 
som skickar ett bud.

Per-Erik Brus, 
åk 5

Anna Broberg, 
åk 3

Teckning: GOD JUL! av 
Karin Froste, 

åk 6

VÅR KLASSFEST

Pesten var på kvällen. Det var många 
personer. Jag var lite blyg för jag var 
ett troll och jag skulle sjunga en troll
visa och sen skulle jag vara prins. Någ
ra av mina kamrater skulle vara bok
stäver, dom ställde sig i en rad så det 
blev ordet välkomna. Min bästa kompis 
som heter Tommy, han var en dvärg 
som hette Toker. Erika spelade orgel. 
Susanne läste gåtor ur en bok. Kalle 
spelade Hammares gånglåt med fiol, han 
är bara 8 år. Håkan och Tommy klippte 
i remsor så en remsa blev två remsor.

Mårten Wesslén, 
åk 2

TOMTENS JULSÄCK

Det var en gång en tomte-far som 
hette Kalle. Han hade tre små tomte
barn, som hette Lisa, Petter, Hans. De 
var så snälla så snälla. Men Hans var 
elak. Två veckor före jul-afton satt alla 
i familjen vid bordet. Visst ja, jag har 
glömt tala om vad tomtefars fru heter. 
Jo, hon heter Sara. Lisa satt och sydde, 
Sara målade, Petter och Kalle snick
rade. Men undrar du varför Hans inte 
var med. Jo, han sa, att det var bara 
små-barn, som håller på med julklappar. 
Men själv ville han ha så mycket jul
klappar. Dan före jul-aftonen tänkte 
Hans, att han skulle ta fars julsäck. Tänk 
så mycket saker han skulle få bara. 
Men dockorna kunde Lisa få, om hon 
ville hjälpa honom.. Men Lisa sa nej. 
Hans sa, att Lisa inte fick tala om, att 
Hans tog fars julsäck. Men när jul-afto
nen kom och tomtefar letade efter jul
säcken, kunde Lisa inte hålla sig längre. 
Lisa gick genast till Tomtefar och tala
de om, att det var Hans, som tagit jul
säcken. När tomtefar fick höra det, blev 
han arg. Han gick till Hans och sa: 
Får jag tillbaka min julsäck? Då sa 
Hans: Har Lisa sagt något? Ja, sa
Tomtefar. Förlåt far, jag ska aldrig mer 
göra så.

Marita Bäckman, 
åk 3Teckning: LUCIA a v  Lena Eriksson åk 3
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Teckning: VI ÅKER RATTKÄLKE, 
Tommy Nygårds, 

åk 2

Orsa
Sparköp

LÅGPRIS-butiker
med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23 
Järnvägsgatan 25

ANDERS NÄS

Giasmästeri
ORS A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas Sfr Fönsterglas 

Inramningar

KATTEN MED GULD-TASSEN TOM TE NISSE

Min katt har en hemlighet, som är 
en guld-tass. En katt som heter Guld
nos är den vackraste katten i stan. Dom 
är kära i varandra. En dag kom en svart 
katt och rövade bort gulliga Guldnos. 
Åtta dagar senare kom en polis hem till 
oss. Han hade en korg under sin arm. 
Det jamade i korgen. Jag frågade po
lisen om han hade en katt i korgen. Ja, 
sa polisen. Jag frågade om det var hans 
katt. Nej sa polisen. Då öppnade polisen 
korgen. En vit katt hoppade ur korgen. 
Jag tog upp katten. Det var Guldnos. 
Guld-tass kom springande. Han blev så 
glad.

Eva-Lena Johansson, 
åk 2

Djurramsa
Nu tar jag min hatt 
sa en katt. God-natt!

Ni trampar på min häl 
sa en säl.

I  dag fyller jag år 
sa ett får
Då skall vi ha en fest 
sa en häst.

I  dag skall vi skoja 
sa en papegoja.

Marita Friberg, 
åk 2

med kvalitet från

jh u j. Siafcs&ons
« - » T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

Långt, långt inne i skogen finns det 
ett litet rött hus. Där inne är det full 
rulle. De håller på med klappar, som 
barnen ska få. Tomtebarnen var ute 
och lekte och gjorde en stor tomte-snö
gubbe. Det var inte en endaste en, som 
fick slöa till, utan alla fick lov att ar
beta, utom de små. Men det är Tomte 
Nisse som slöar till. Han ligger och lä
ser i en bok som heter ” Hur man delar 
ut julklappar” , för det är Nisse, som 
ska dela ut klapparna i år. Han är så 
nervös, för i morgon händer det.

När han hade läst ut boken, så tyckte 
han, att allt var så bj äckligt, så han 
tänkte strunta i alltihop. Han tänkte 
hoppa ut genom fönstret men han 
hann aldrig, för Tomte-mor kom in. 
Jaså, det är här du håller hus? Men vad 
har du tänkt göra? Du tänker väl ald
rig hoppa ut genom fönstret? Tomte 
Nisse kunde inte ljuga. Han fick lov att 
berätta alltihop.

Nisse gick in till Tomte far. Måste 
jag dela ut klapparna? sa han. Nejmen, 
Nisse lilla, vem ska dela ut dem då? 
Jag är för gammal för att dela ut dem. 
Kan inte Lill-Trisse dela ut dem då? 
sa Nisse. Nej, sa Tomte far, han är för 
liten. Nisse gick ut ur rummet.

Så kom den dan, då Nisse skulle gå. 
Han spände för kälken och åkte iväg. 
Strax därpå var han hemma. Nå, var 
det så farligt? sa Tomte far. Nej, det 
var så kul, jag tror jag delar ut klappar
na nästa jul också, sa Nisse. Sätt dig här 
nu, så ska du också få en julklapp, sa 
Tomte mor, för du var så duktig att 
dela ut dem. Kanske Nisse delar ut klap
parna nästa jul också, vem vet!

Ann-Marie Lovar, 
åk 4

Teckning: Peter Lindström, 
åk 1

Hans Peterson B d lg tS S O IlS  begravn ingsby-rå
Studebaker
Peugeot

Orsa T e l. 403  23 , V ångsgärde 443  66

Ombesörjer allt inom branschen
Älvgatan 62
MORA, tel. 10000 O m b u d  fö r  Svenska E ldbegän ge lse fören in gen
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Teckning: Lars Hanses, 
åk 3

Teckning: PAPPA FÅR INTE NÅGON FISK av 
Anneli Brandt, 

åk 4

Mikael Johansen 
åk 4

T o y o t a
Fler och  fler väljer 
den japanska sensa- 

tionsbilen!

Alltid bra, begagnade 
bilar i lager

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 404 57, 407 20

MIN ÄPPELSAGA

Jag är ett äpple och jag heter Klas. 
Jag bor i ett äppel-träd. En dag blåste 
det. Jag lossnade från trädets gren och 
följde med vinden långt, långt bort och 
duns damp jag ner. Jag såg mig om 
och fann att jag var i en skog någon
stans. Jag hörde något som prasslade, 
jag blev rädd och sprang och gömde mig 
bakom en sten. Jag såg en liten blank 
nos och två små söta ögon, och snart 
kom en liten söt vild-kanin hoppande. 
Då gick jag fram och hälsade artigt god
dag på honom. Goddag, vem är du? sa 
vild-kaninen som hette Kalle. Jag är 
äpplet Klas från äppel-trädet i den störs
ta trädgården, sa jag. Jaså, sa Kalle, 
honom har jag hört talas om. Vad bra, 
sa jag, då kanske du kan bära hem mig. 
Det gör jag gärna, svarade Kalle. Hoppa 
upp på min rygg bara. Och det gjorde 
jag och så bar det i väg, och det dröjde 
inte länge förrän vi var hemma, och 
Kalle hoppade tillbaka till skogen. Men 
innan han hoppade lovade han att han 
skulle komma tillbaka och hälsa på mig, 
och det gjorde han.

Eva Hansson 
åk 2

NÄR TOMTEN OCH LUCIAN 
BLEV OSAMS

Det var en gång en tomte, som hette 
Karabas. Hans fru, som brukade vara 
lucia, hette Sisi. Det var en dag i no
vember, då lucian sa till tomten: —  Du 
är en oduglig tomte. —- Det var det 
fräckaste! —  Förra året blandade du ju 
bort julklapparna, så en del barn fick 
de paket de inte skulle ha.

—  Förra året tappade du ju kaffe
brickan, så du har inget att säga.

—  Ja, men det kan väl inte jag rå 
för heller. Det var ju en pojke, som 
satte krokben för mig.

—  Gnäll lagomt, nu går jag och kom
mer aldrig igen.

—  Ja, gå du.
—  ADJÖ, sa han och smällde igen 

dörren. Sisi slutade att vara lucia. Istäl
let blev hon expedit. Och levde lyckligt 
tills hon dog.

Birgitta Tupp, 
åk 4

I årskurs 7 och 8
har eleverna som bekant ” Fritt valt 

arbete”  på sitt schema. Vid Orsaskolan 
fick eleverna möjlighet att byta aktivitet 
vid mitten av terminen. Detta resulte
rade i att gruppen ” Hovslagning”  fick 
upphöra på grund av alltför litet del
tagarantal. ” Hovslagarflickorna”  har va
rit handledda av Olle Greef, Lindänget.

I stället har en ny grupp kommit 
igång. Den sysslar med silversmide, och 
Gottfrid Diffner i Åberga är ledare för 
den. 8 flickor deltar i denna grupp.

Rökruta
finns nu inrättad på försök vid Orsa

skolan enl. skolstyrelsens beslut. Det är 
ännu så länge bara ett fåtal elever som 
fått sina föräldrars tillstånd att använ
da den.

I början av november besöktes Orsa
skolan av konsulent Paul Nordgren från 
NTS (Nationalföreningen för upplysning 
om tobakens skadeverkningar). Han 
höll en lektion för samtliga klasser om 
vådan av tobaksbruket.

S.

punkter om

RÖKNING
1 Cigarrettrökning är den i särklass 

viktigaste orsaken till lungcancer. 
Antalet döda i lungcancer per år 
i Sverige är större än antalet dö
da i trafiken.

2  Om du röker 10 cigarretter per 
dag löper du 10 gånger större risk 
att få lungcancer än om du inte 
röker.

3  Rökning försämrar konditionen. 
Rökare har 20 %  flera sjukdagar 
än icke-rökare.

4  Rökare har dubbelt så hög död
lighet i hjärt- och kärlsjukdomar 
som icke-rökare. Rökare har högre 
pulsfrekvens än icke-rökare.

5  Rökaren förorenar luften inte bara 
för sig själv utan även för dem 
som inte röker.

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

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan
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G O D  JUL 
önskas ärade kunder!

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

G O D  JUL önskar

Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

M aj a-Greta H O L T IN G

Allt måleriarbete vid repa
ration eller nybyggnad ut- 
föres omsorgsfullt och till 
humana priser.

G. Holmströms Måleri
Stensgatan 7, Orsa. Tel. 402 35

Julklappen 
för  hemmet!

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r ------------------------------ >

Luxor 
Radio ■ TV
_________________J

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns Elaffär
Orsa
Tel. 401 50, bostadstel. 402 03

MUSIKSKOLAN
Det musiceras nu flitigt i alla skolor 

i socknen. Antalet elever i instrumental
musik är i år något mindre än förra 
året, och det är piano, fiol och trumpet, 
som fått stå för minskningen. För öv
rigt brukar fördelningen av de instru
ment man vill spela stå sig och har så 
gjort i flera år. Som synes av förteck
ningen här nedan är piano och gitarr 
de populäraste instrumenten, här liksom 
i de allra flesta musikskolor.

Här är instrumentfördelningen i mit
ten av höstterminen 1971 med fjolårets 
siffror inom parentes:

46 (54) elever spelar piano
5 (5) orgel

34 (34) gitarr
13 (18) fiol
3 (3) mandolin
2 (2) cello
4 (4) flöjt

12 (11) klarinett
6 (10) trumpet
1 (1) saxofon
1 (1) basun
1 (1) trummor

Det gör 128 musikelever sammanlagt. 
I den förberedande blockflöjtkursen del
tog vid samma tid 50 elever. Då är att 
märka att blockflöjtundervisningen i åk 
3 börjar under vårterminen.

Flera av musikskoleeleverna deltar i 
övningar och uppspelningar med ortens 
orkestrar: Orsa Musiksällskap, Mora-
Orsa orkesterförening och Musikkåren i 
Mora. Två samspelsgrupper har vi igång 
i Orsa: en blåsargrupp, som leds av
Ernst Hållen och en blandad grupp un
der Jörgen Lidbergs ledning.

Mycket mera skulle man kunna ut
rätta för det så viktiga samspelet —  
om bara de personella och ekonomiska 
resurserna räckte till. Det anslag vi fått 
för verksamheten räcker med nöd och 
näppe till för att hålla undervisningen 
igång. Det behövs mera pengar och fler 
lärartimmar för att vid sidan av instru
mentallektionerna spela samspel! Är 
inte tiden snart mogen för att också 
Orsa får en heltidsanställd musiklärare? 
Eller en musikledare? Det är inte tu tal 
om att arbetsuppgifter finns för en så
dan. Frågan har varit uppe förut men 
blivit bordlagd, men när vi snart står 
inför kommunsammanslagning, lär det 
väl bli en självklar sak att frågan ordnas. 
Om vi ser oss omkring i de kommuner 
i Dalarna där heltidsanställd musikledare 
finns, ska vi finna att musiklivet bland 
ungdomen blomstrar friskt. Där finns 
spelmanslag, stora och små orkestrar med 
musikanter i alla åldrar. Ungdomen i 
Orsa är väl värd den ekonomiska sats
ning det innebär att anställa en musik
ledare! P. J.

Skolnytt
Rektor vid gymnasieskolan

Med SÖ:s medgivande har skolsty
relsen gett rektor Rune Sahlin vikariats- 
förordnande som rektor vid gymnasie
skolan till utgången av juni 1972.

Förste rektor
har av Kungl. Skolöverstyrelsen er

hållit förlängt förordnande t. o. m. 30' 
juni 1973.

Lärartjänsterna
Skolstyrelsen anhåller hos länsskol- 

nämnden att den efter folkskollär. E. 
Bjarling vakanta ord. lärartjänsten måtte- 
indragas och att den efter E. Jämten 
vakanta adjunktstjänsten fortfarande 
måtte få vara vakant t. o. m. 1 juli 1973.

Skolläkare slutar
Dr Stig Svensson har sagt upp sig 

som skolläkare. På grund av de ändrade 
arbetsförhållandena efter ” 7-kronorsre- 
formen”  med schemalagda arbetstider, 
svårigheter att anskaffa vikarier etc. an
ser han det omöjligt att vara skolläkare 
vid sidan om provinsialläkartjänsten.

Skolsköterskorna
Landstinget ska numera ha betalt av 

kommunen för distriktssköterskornas med
verkan i skolhälsovården. Men i södra, 
och mellersta distrikten räcker inte distr. 
sköterskornas arbetstid till för skolhälso
vården. Därför har vi nu distr.skö
terska för skolhälsovården endast i Skatt- 
ungbyn och Kallmora skolenheter. För 
övriga låg- och mellanstadieskolor har 
sjuksköterskan Anna-Lisa Jonsson an
ställts direkt av kommunen fr. o. m. 15 
nov.

T alkliniken
Att behovet av talpedagog varit stort 

i våra trakter har vi vetat länge. Men 
att det skulle vara så stort som nu 
gjorda testningar visar, trodde vi inte. 
Det är inte mindre än 52 elever, som 
behöver hjälp med olika talfel, därav 
11 på högstadiet, 11 på mellanstadiet 
och 30 på lågstadiet. Dessutom finns ett 
40-tal ” kontrollbarn” , t.ex. läspare i åk 1.

Samarbetsorgan
mellan skola, barnavårdsnämnd oc.h 

polis skall inrättas i Mora gymnasieom- 
råde. Som representanter för skolorna i 
Orsa har skolstyrelsen utsett ledamoten 
Inga-Lill Loman och rektor Rune Sah
lin.

Skolstaten för 1972
Skolstyrelsens statförslag för 1972, som 

var uppgjort med iakttagande av all 
möjlig sparsamhet, har blivit föremål 
för betydande nedprutningar under be
handlingen i kommunens budgetbered-
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Avdragaren BeO (Patent) 

Påpressningsdon 
Smide & Mek

Q D  CF CARLSSOH AB
ORSA • Tel. 401 88, 419 11

FRE L I N S  KONDITORI
Telefon 40027

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

BOMANS PLÅTSLAGERI
Tel. 415 29, bost. 404 65 
Järnvägsgatan 25, Orsa

Byggnadsplåtslagerier samt alla  
övriga slag av plåtslageriarbe

ten utföres

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, W allboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

för industri, bygge och jordbruk

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

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

REKOMMENDERAS!
Tel. 440 01

GUM M I- 
verkstad
•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  Oljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

ning. Sammanlagt är prutningarna 
185.000 kronor och har drabbat följande 
poster: inventarier 50.000:— , kurser per
sonal 3.000:— , underhåll fastigheter 
50.000:— , inköp AV-apparater 4.000:— , 
AV-materiel 2.000:— , skolbiblioteket 
böcker 16.000:-, lärarfortbildning 5.000:-, 
studieresor elever 9.000:— , föräldra
möten 3.000:— , undervisningsmateriel 
30.000:— , administr. främmande tjäns
ter 4.000:— , flitpengar 9.000:— .

Antalet friluftsdagar
har fastställts till 4— 6 för lågstadiet 

och 5— 6 för mellanstadiet, i båda fal
len utöver de två friluftsdagar, som ingår 
i sportlovsveckan.

Anna och Paul Rudfeldts minnesfond
I samband med folkskollär. Paul Rud

feldts bortgång förra året insändes över 
1.600 kronor till makarna Rudfeldts 
minnesfond. Det ursprungliga donations
brevet räknade inte med att fonden 
skulle växa på detta sätt. Fm Anna 
Rudfeldt har därför utfärdat ett tillägg 
till det ursprungliga donationsbrevet. 
Där föreskrives att fondens medel icke 
får införas i kommunens räkenskaper, 
att läraren i den skolenhet, där eleverna 
i åk 6 i Stackmora undervisas, skall för
valta fonden samt att rektor för mellan
stadiet och en ledamot av skolstyrelsen 
skall revidera räkenskaperna.

Beträffande avkastningen föreskrives 
att 4 /5  av räntan får användas —  utom 
till bokpremie enligt det ursprungliga 
donationsbrevet —  även till annat ända
mål, som kan bli till nytta och glädje 
för eleverna vid Stackmora skola, t. ex. 
inköp av konstverk, planschverk, lekma- 
teriel och annan materiel för fritids
sysselsättning; dock ej sådana föremål, 
som normalt erhålles genom skolstyrel
sen. förslag till inköp skall —  utom be
träffande premieböcker —  godkännas av 
revisorerna, innan köpet får göras.

Skolstyrelsen har beslutat att på an
givna villkor mottaga donationen.

Hj. H— n

Mor Hagbergs jul Forts, fr. sid. 5.

får fira jul då istället. Då kommer han 
nog med en gran. Men Era julklappar 
ska ni få redan i kväll.

När klockarpojken på hemvägen gick 
förbi polishuset, stannade han. Från 
övervåningen fick han plötsligt höra 
skratt och skrål och raggiga röster, som 
sjöng visor.

Det bodde två familjer på övre botten. 
Den ena var underpolisen, som denna 
dag hade jour. Han var nykterhetsman, 
var gift och hade barn och var illa tåld 
av överpolisen, kallad ” Stadsvaktmästa

ren” . Denne var allt annat än nykter
hetsman, och det var från hans bostad 
oväsendet kom.

Det var två cellfönster med galler 
nedanför de jul-upplysta fönstren i po
lisens våningar. Ett av cellfönstren hade 
en sönderslagen ruta. Innanför det and
ra var det tyst och mörkt.

Karin Dahls 
Frisérsalong

BECKMANS TRYCKERI AB 

Tel. 402 47

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Rum - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, W allboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

A N L I T A  V Y S -  
F A C K L A N N E N

= WESSTRQMS
rörlednings et b

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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I  de här rebusarna finns titlarna till åtta be
rättelser gömda. Vilka är titlarna, och vad är 
det, som är gemensamt för dem alla? Sänd in 
din lösning till Orsa Skoltidnings redaktion 
senast vid Trettondagshelgen, sa har du chan
sen att få något av de fem priserna, som 
delas ut. Lycka till! ! !  M. E— n.

ORSA SKOLTIDNING
Nr 169 - 9 dec. 1971 

Utgives av Orsa Lärareförening 
Ansvarig utgivare: Hj. Hedman 

Red. Johannes Hasmats, tel. 408 78 
Postgirokonto 13 65 58

Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postg iro  av 6 kr. Skriv tyd lig t 
namn och adress å g irokorte ts  kupong.

L E V A N D E J U L  med vackra blom m or . . .

Vi sänder Edra

\f blomhälsningar över hela världerL,

interflora Levenius Blomsterhandel, tel. 400 92

Upplaga 1.700 ex. Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1971 Pris kr 1: 25.

Julpristävling 
1971


