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V ä n n e r - O  v ä n n e r -V ä n n e r
av A x e l  Ha mb r a e u s .

” Var villig till snar förlikning 
med din motpart, medan du ännu 
är med honom på vägen!”

Det här låter ju som det skulle bli 
en predikan, och på sätt och vis är 
det så, ty det finnes ingen mäktigare 
predikare än livet självt, och det jag 
nu skall berätta är taget ur levande 
livet.

När jag var tretton år, hade jag 
en skolkamrat, som var tolv. Ni, som 
nu läser detta kommer nog att tyc
ka, att pojkar på den tiden var myc
ket barnsliga, och det är alldeles 
riktigt, vi var barnsliga. Men så 
kommer säkert en gång edra barn 
att tänka om er också. Min kamrat 
hette Gunnar. Det var en ovanligt 
trevlig pojke på många vis, lekfull, 
upptågslysten och uppfinningsrik, 
men han var mycket häftig. Och 
när han blev riktigt ond, gick det 
inte lätt över. Vi lekte mycket till- 
såmmans, mest krigiska lekar för
stås, sköt med pilbågar, kastade 
spjut och fäktade (florettfäktning 
stod den tiden på skolschemat) och 
brottades, stundom på lek, stundom 
på allvar. Man visste aldrig riktigt 
beträffande Gunnar, när leken gick 
över i allvar.

En januarikväll, det var år 1904, 
när vi kommit tillbaka från jullovet, 
byggde vi ett mycket vackert slott 
av papp. Vi hade ingen »Allers» 
utan måste hitta på våra mönster 
själva, och det var inte tråkigare. 
Jag ser det där slottet för mina 
ögon än. Det hade tegelröda murar 
och förgyllda torn och en vindbryg
ga, som kunde fällas upp och ner 
med små kedjior.

Just com jag satt och beundrade 
det där slottet, fick Gunnar ett av 
sina underliga »storslagna» infall. 
Han tog sitt träsvärd och slog med 
ett par hugg slottet i småbitar. Då 
flög pojkvreden i mig, och jag gav 
honom en örfil av det mera kraftiga 
slaget. Jag väntade att få en igen, 
och så hade saken varit klar, men 
den kom inte. Gunnar vände sig om 
och gick in på sitt rum och stängde 
dörren efter sig. Jag tänkte förstås, 
att vreden skulle gå över, när han 
lugnat sig, och gick in efter en 
stund. Han satt och läste i en bok, 
jag tror det var »Ett lejon till sjöss» 
eller också var det »Konungens Ka- 
pare».

»Gunnar!» sade jag.
Intet svar.
»Kan du inte förlåta mig?»

Intet svar.
Jag gick in till mitt igen. Flera 

gånger under aftonens lopp försök
te jag få ett ord ur honom. För
gäves. Vi lade oss den kvällen på 
var sin sida om väggen som ovän
ner. Vi brukade telegrafera om 
kvällarna med knackningar i väg
gen. Jag telegraferade: »Förlåt
mig!» Intet svar.

Så gick dag efter dag, vecka efter 
vecka, månad efter månad. VI sut-

Han tog sitt träsvärd och slog med ett 
par hugg slottet i småbitar.

to vid samma bord i skolhushållet, 
gingo i samma skola, men sade 
aldrig ett ord till varandra. Gun
nar var stolt, och jag var sårad. Vi 
sutto i samma kyrka och sjöngo 
samma psalmer och hörde samma 
predikan, men det hjälpte inte. Vi 
for hem till påsklovet och kom till
baka igen. Jag skrev till Gunnar 
under påsklovet, min mor fick mig 
till det, men fick intet svar, och när 
Gunnar kom tillbaka, var han lika 
kall och stolt. Hälsade inte ens.

Så gick vårterminen och examen 
kom. Jag slutade femte klassen och 
Gunnar tredje, men till och med när 
vi ätit vår sista måltid, vägrade 
Gunnar att ge mig sin hand till av
sked och försoning. Vår snälla 
tant grät, och kamraterna sökte 
övertala. Men förgäves, vi skildes 
oförsonade.

Jag minns, hur jag for hem till de 
ljuvliga sommarferierna med en dov 
värk i hjärtat. Och jag anade, att 
Gunnar också led. Ty glad var han 
inte. Jag anförtrodde min mor mi
na bekymmer, och hon rådde mig att 
pkriva. Jag skrev flera brev. Det

kom intet svar. Mor visade mig då 
på ordet: »Älsken Edra ovänner och 
bedjien för dem som förfölja Eder». 
Jag drömde ibland om nätterna, att 
Gunnar förföljde mig för att hämnas 
den där örfilen och jag undrade, hur 
det skulle bli, när vi skulle mötas 
till hösten i skolan. Men när jag 
kom tillbaka till skolan, var inte 
Gunnar där. Det sades, att han 
flyttat till en annan landsända. Så 
gingo åren. Jag kan aldrig glöm
ma, hur under dessa lyckliga skolår 
låg det ruvande mörka minnet av 
den oförsonlige kamraten. Gång på 
gång sade jag till mig själv: »Jag 
har en ovän.» Många av er vet hur 
ljuvt det är att ha en vän. Gunnar 
och jag hade dock värit riktiga vän
ner en gång. Och jag hade många 
andra vänner bland mina skolkam
rater, men det kunde ändå aldrig 
riktigt väga upp detta, att jag hade 
en ovän.

Och åren gingo. Jag tog studen
ten. Alltmera sällan tänkte jag på 
Gunnar, till slut hade jag nästan 
kommit ifrån den långa ungdomspi- 
nan, då jag en mörk höstkväll fick 
ett brev, ett kort brev. Det slog ner 
som en åskskräll i min stilla stu
dentkammare.

»Om du minns mig och vill 
och vågar möta mig, så kom i 
kväll kl. 9 till hörnet av Östra 
Ågatan och X-gränd.

Gunnar.»
Nu skrattar ni nog, när ni får hö

ra, vad jag gjorde, när jag fått bre
vet. Men ni skulle skrattat lagom, 
om ni varit i mitt ställe. Jag måste 
i alla fall berätta som sanningen är. 
Jag satte mig ned och skrev ett 
brev, som jag lade på mitt bord, där 
jag berättade den lilla historia jag 
nu berättat för er »för alla eventua
liteters skull». Sedan gick jag och 
åt kväll, men sade ingenting åt mi
na kamrater i matlaget, och gav mig 
sedan i god tid i väg till mötet.

Mötesplatsen låg i andra änden 
av stan, och det var en hel värld av 
tankar och minnen och frågor, som 
stormade över mig under vand- 
tingen. Det var en sådan där äkta 
uppsalahöstkväll, dimmig, våtkall 
och regnruskig. Syrsorna sjöngo i 
mörkret kring domkyrkotornen och 
vid »Politiska knuten» gick den 
sorglösa — till synes sorglösa — 
strömmen av studenter fram och 
tillbaka, Drottninggatan upp och
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ner. Mötesplatsen låg långt ner åt 
Kungsängen till, vid en mörk tvär
gränd, där jag visste, att min far
fars far en gång ägt ett hus. Vad 
skulle nu hända Jag kände både 
bävan och glädje. Vad menade 
Gunnar, vad ville han, och varför 
hade han valt denna mötesplats? 
Sju år hade gått, sedan vi skildes 
som ovänner. Vad hade hänt under 
de sju åren? Hade det onda vuxit 
eller det goda? Skulle han räcka 
sin hand till försoning eller... Jag 
mindes, att Gunnar alltid segrade i 
våra brottningar, han var, fastän 
yngre, mycket starkare än jag. Hur 
det än gick, skulle han också nu bli 
den starkare...

När jag kom fram till gränden, 
fanns ingen människa där. Klockan 
slog nio i domkyrkotornet, och 
slottsklockan började ringa, Gunil
las klocka, själaringningen...

Och klockan slutade ringa, och 
staden blev dubbelt tyst mot förut. 
Regnet föll som en mild musik; i det 
svarta vattnet lyöte gatlyktornas 
brutna reflexer. Jag började tro, att 
Gunnar ej skulle komma, att allt
sammans var ett skämt, en overklig 
dröm. Hade jag verkligen haft en 
ovän i sju år...

Då hördes steg i en portgång, en 
mörk gestalt, lång och smärt, kom 
ut, svept i en regnkappa. Gestalten 
kom hastigt mot mig, hatten hade 
han djupt neddragen över ögonen.

Jag stannade. »Är det Gunnar?» 
frågade jag.

»Är det Axel?» svarade en röst. 
Jag kände igen Gunnars röst.

Så brusto vi båda ut i skratt. Ett 
härligt befriande skratt. Jag tror vi 
gräto också. Vi omfamnade och 
klappade om varandra och talade 
dåraktiga ord, som älskande för sed 
hava. Så tog Gunnar mig under ar
men och förde mig in i sin lilla 
kammare, där ett kaffebord stod du-
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Skolnytt

Någon överlärare behöves ej i 
Orsa, anser den kommitté, som fått 
i uppdrag att utreda frågan om an
ställandet av en sådan. Orsa folk- 
skolestyrelse är av samma mening.

Ingen läkarundersökning av skol
barnen ännu, ty folkskolestyrelsen 
beslöt vid sitt oktobersammanträde 
att bordlägga denna fråga till nästa 
år, då. utgiftsstaten för 1934 skall 
göras upp.

Skolstyrelsen har yrkat bifall till 
förslaget att inrätta praktiska yr
kesskolor.

Till ledamöter i styrelsen för Orsa 
Skoltidnings stipendiefond har folk
skolestyrelsen för sin del valt pros
ten O. Berggren och nämndeman
nen Bengtar Erik Ersson. Revisor 
blev folkskolläraren C. F. Petters
son.

Den 21 oktober höll styrelsen för 
Orsa Skoltidnings stipendiefond sitt 
första sammanträde. Till ordföran
de och sekreterare valdes E. Keding. 
Kassör är enligt stadgarna Orsa lä
rareförenings kassör, f. n. Hj. Hed
man.

Till att formulera och fastställa 
anmälningsblanketter utsågos E. 
Göransson, K. Wennberg och E. Ke
ding. Dessa blanketter jämte 
broschyrer om Hermods och Koope
rativa Förbundets korrespondens
kurser finnas nu tillgängliga hos 
lärarna i fortsättningsskolorna, vil
ka ock lämna alla erforderliga upp
lysningar. Ansökan om stipendium 
skall lämnas före den 20 december 
till folkskolläraren E. Keding, Kår
gärde, Orsa.

kat. Och där sutto vi hela kvällen 
och sprakade en god del av natten. 
Och Gunnar berättade, hur han just 
i dagarna fått plats i Uppsala och av 
en händelse fått se mitt namn i stu
dentkatalogen.

»Jag blev så'glad,» sade han, »och 
beslöt att genast söka upp dig, men 
jag ville först veta om du ville 
komma.»

»Om jag ville, åh Gunnar!»
Och vi berättade båda, hur vi gått 

och lidit för ovänskapens s.kull, jag 
på mitt sätt och Gunnar på sitt.

»Men varför,» frågade jag, »varför 
förlät du mig inte, när jag bad dig 
om förlåtelse, varför svarade du inte 
på mina brev?»

»Jo, ser du,» svarade Gunnar, »det 
var ju inte du, som skulle be om för-

Skoltandvården.
Enligt beslut av Orsa Skolstyrelse kom

mer skoltandvården under läsåret 1932— 33 
att ordnas på följande sätt för distriktets 
skolbarn :

Varje barn i första och tredje klasserna 
erhåller fullständig och f r i  tandvård antin
gen hos tandläkare G. Wikström eller hos 
tandläkare I. Dählström mot uppvisande av 
tandkort, utfärdat av klassens lärarinna 
eller lärare.

Barn i klasserna 2 och 4—6 erhålla tand
vård till halv avgift mot uppvisande av för 
detta ändamål avsett kort, utfärdat av ve
derbörande lärare. Dylikt kort utskrives 
till varje barn, som anhåller därom. Denna 
halva tandvårdsavgift bekostas av barnets 
målsman. De barn, som önska tandvård 
till halv avgift måste göra anmälan därom 
snarast möjligt, då det annars är ovisst, om 
tid för behandling kan beredas, om anmä
lan uppskjutes till slutet av läsåret.

Uppgift om tid, då barnen i första och 
tredje klasserna skola infinna sig hos tand
läkaren, kommer att i förväg tillkännagivas 
av tandvårdskommitterade efter samråd 
med vederbörande tandläkare. Övriga skol
barn få besöka honom under mottagnings- 
tid kl. 11— 1. Dook böra ej mer än högst, 
ett par av sistnämnda barn för varje gång 
besöka tandläkaren under ordinarie mottag- 
ningstid. Dyrbarare och mera tidsödande 
arbeten såsom stifttänder rot- och guldfyll
ningar m. m. erhållas dock icke till halv 
taxa,

Närboende barn ur klass I och III  äro 
skyldiga att efter anmodan infinna sig hos 
tandläkaren på egen bekostnad, under det 
att så avlägset 'boende som' t. ex. från 
Finnmarken kunna erhålla fri resa efter 
därom hos tandvårdskommittén gjord fram
ställning. Barn ur de övriga klasserna er
hålla icke sådan förmån. De barn som 
utan giltig orsak underlåta att infinna sig 
hos tandläkaren på bestämd tid eller som 
försumma att i förväg anmäla förfall för
verka därigenom sin rätt till fri tandvård.

Vid besök hos tandläkaren bör ordnas 
så, att någon därtill villig målsman med
följer de mindre barnen. Önskvärt är dock 
att medföljande målsman ej vistas i läka
rens arbetsrum under pågående behandling.

Barnen från Kyrkbyn, Hansjö, Skattung- 
byns, Nederberga, Hornberga, Tallheds, 
Emådalens, Rosentorps och Myggsjö skola 
hänvisas till tandläkare Wikström och bar
nen från alla övriga skolor inom distriktet 
hänvisas till tandläkare Dahlström. ■

Insänd ansökan om bidrag ur Or
sa Skoltidnings Stipendiefond i tid 
till ordf. i styrelsen, folkskollärare 
Ernst Keding, Kårgärde, Orsa.

■låtelse, utan jag, för det var ju jag, 
som förstörde det där slottet.»

»Ja, det var ett vackert slott,» sa
de jag.

»Ja, det var alldeles f ö r  vac
kert,» sade Gunnar.

»Ska vi kanske börja nu igen?» 
skämtade jag.

»Nej, du,» skrattade Gunnar, »nu 
må det vara nog! »

Ja, så skiides vi åt, och s e n  h a  
v i  a l d r i g  t r ä f f a t s  me r .  
Men det är obeskrivligt ljuvligt att 
veta, att om vi en gång träffas, här 
eller i en annan värld, så mötas vi 
som vänner.
Illustratör : Birger Ohlsson.
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J U L
Jul är ett litet ord. Men små 

ord kunna äga ett djupt innehåll. 
Så är det med det lilla ordet Jul. 
Man kan nästan fråga sig: Finns
det ett större ord ibland de många? 
Ett ord med rikare innehåll och 
vackrare klang.

I mörkrets dagar sprider det ett 
starkt ljus. Varifrån kommer strål
glansen? Den kommer från de 
ljusa minnenas tempelsal. Tanken 
gör upptäcktsfärd i barndomens 
undervärld. Hur var det då? Kring 
Julen spann hoppet och glädjen 
och väntan en fin väv av ljusa 
drömmar. Var det inte då man 
levde så starkt och friskt, att det 
välvdes liksom en ny himmel över 
levnaden. Ja, själva jorden blev 
förvandlad. Julen kom med out
grundlighet och hemlighet, med 
mystik.

Varifrån kom det starka ljuset? 
Från hemmet, vårt hem. Att tänka 
på Julen utan att tänka på hemmet 
var omöjligt. De två hörde sam
man. Hur långt borta man än var, 
nog skulle man hem till Jul. Hur 
lyckliga är o inte alla som i juletid 
äga en vrå, som de kunna kalla 
»mitt hem». Det är svårt att tän
ka sig att någon då måste sakna 
den gåvan. Ingen julgåva kan 
jämföras med hemmets. Men det 
måste äga något Jför att vara den 
största julgåvan. V ad ? Den makt, 
som skapar hemkänslan, som danar 
en trygg och varm gemenskap mel
lan hemmets medlemmar. Man 
tänker med vemod jpå alla dem, 
som i juletid sakna ett hem. Men 
det finns något, som skapar ett 
djupare mörker än midvinterns och 
hemlöshetens. Det är den andliga 
hemlöshetens. Är ljuset borta, då 
härskar mörkret. Att vara hemma 
och ändå känna sig borta. Varifrån 
kommer Julens värme och glädje 
och lycka och frid ? Från ljuset,
som G U D har tänt, Kärlekens 
Ljus. Kärlekens juleljus måste 
tändas i hemmet. Då är det Jul. 
När ljusen lysa 'från granens gre
nar, och ljusen brinna i allas ögon, 
Glädjens Ljus, Kärlekens Ljus. 
Den, som en gång sett detta jule

ljus i hemmet, han glömmer det 
aldrig. Dess sken lyser genom åren, 
genom mörkret. Det tändes var
je gång det blir Jul.

Det är inte ofta det sker under
verk, men vid JUL inträffar det. 
Då kommer det något. Vad är 
det? Det kom den där gången, 
då vi först upplevde Julens storhet. 
Tänkarna förändrades. Man glöm
de bort att vara retlig och avund
sam. Man ville inte såra någon. 
Friden skulle värnas. T  ankarna 
bievo goda, inte alldeles fullkom
ligt men så långt det var möjligt. 
Känslorna förvandlades. Under
stundom vandrade man liksom i en 
annan värld. Man kände knappt 
igen sig i sitt eget hem. Där härska
de det vackraste och ljusaste, som 
livet uppvisat.

Och varifrån kom denna för
vandling? S t r å l g l a n s e n ?  Nå
gon gästade i hemmet. Och det 
var från denna GÄST, som allt det
ta utstrålade. Det var Han, som 
skapade om sinnena och framtvin
gade denna högtidsstämning. Den 
Osynliga Gästen. Där ha vi för
klaringen, lösningen på gåtan, por
ten mot Hemligheten.

Ditt hjärta öppne sig,
Bjud Kristus hem till dig.
Han aktar hos dig gästa 
Och dig för evigt fästa.

En hedersgäst kan skapa en ny 
ande med sin närvaro. Så gör Ju
lens hedersgäst. Ett litet barn är 
mäktigare, än man tror. Det »kom
mer till vår 'frälsning sänd.» Hem 
met behöver barnet. Vaggan bred
vid granen, ögonen, som se på 
ljuslågorna. De förjaga allt hårt 
och fult, de driva det onda ut i 
natten. I ljuset från 'dem är nen 
stora KÄRLEKEN nära. Hela gå
tans lösning är den, att det är från 
den EVIG E själv, som strålglansen 
kommer. Barnens ögon äro kana
ler för Hans uppenbarelse.
Låt aldrig mig förgäta Dig 
Ditt namn ske pris evinnerlig 
Ditt namn med fröjd jag lova vill 
Förläna mig Din nåd därtill.

Å k e  F r ö d i n .

Julgranen.
Djupt in i skogen bland tätaste 

snår,
liten gran står så vacker och 

grön
furorna höga helt skyddande 

står,
medan månen strör silver i snön.

Snart morgonen gryr och solen 
går opp,

som ett klot utav rödaste gull,
den lyser på snöhöljda furors 

topp,
av solsken nu världen blir full.

Det knarrar i snön, någon kom
mer i skog!

Två små barn se sig ivrigt 
omkring.

“Du Brita, den granen blir vac
ker nog?“

Och snart hör man yxans kling,

På julafton granen står pyntad 
och fin,

prydd med stjärnor och glitter 
och gull,

och alla små barnen de dansa 
omkring,

få  sen famnen av julklappar full.

Gudrun Järnek.
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U N G D O M S R Ö R E L S E R  I O R S A .
I.

S C O U T K Å R E R N A .

Aldrig har så mycket arbete ned
lagts på de ungas fostran som i 
»barnens tidevarv». Med all rätt har 
man gjort gällande, att barnen be
höva någon motvikt mot allt rått 
och neddragande, som möter dem 
utom hemmets och skolans väggar. 
Det är ej nu som i den gamla, goda 
tiden, då hemmet och i någon mån 
skolan var barnets hela värld, där

I Köpenhamn trivdes orsascouterna bra.

det under god omvårdnad kunde ut
vecklas och utbildas till en god och 
duglig människa. Jag vill därmed 
ej förringa det värde hemmets och 
skolans uppfostran har även nu, 
men barnavärlden har i våra dagar 
blivit så stor, och frestelserna äro 
säkerligen både många och svåra 
att bekämpa. Ungdomsarbetslöshe
ten hos oss med dess fördärvliga 
följder skapar inga samhällsdugan- 
de män och kvinnor. Och samhället 
står säkerligen så gott som maktlöst 
i denna upplösningens tid, om ej 
alla goda krafter hjälpas åt att taga 
vara på det bästa och dyrbaraste vi 
äga —  ungdomen.

Bland de organisationer, som i 
vår tid vilja hjälpa ungdomen till 
rätta, finns även scoutrörelsen. Ur
sprungligen bildad i England för 
att taga vara på slumkvarterens 
förfallna pojklymlar har rörelsen på 
ett 20-tal år utbrett sig över hela 
världen. Rörelsens mål är uttryckt 
i scoutlagen, som är internationell. 
Bl. a. får scouten lova att tala san
ning, vara lydig mot föräldrar och 
förmän, vänlig och uppmärksam 
mot andra, särskilt de svaga, och 
god kamrat med varje annan scout. 
Genom lämpliga övningar, lekar och 
prov utvecklas pojkarnas händighet
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och praktiska sinne, samtidigt ka
raktären påverkas i rätt riktning. 
Scoutrörelsen bygger helt på det s. 
k. patrullsystemet, vilket betyder, 
att allt arbete sker inom en grupp 
av 6— 8 pojkar med en jämnårig 
som ledare. Det är sedan den äldre 
ledarens uppgift att i sina 3 eller 4 
patruller ingjuta den rätta scout- 
andan, så att det hela går åt rätt 
håll. Genom att sammanföra poj
kar från olika samhällsklasser vill 
scoutrörelsen utjämna motsättnin
garna inom samhället och är alltså 
en äkta demokratisk rörelse. Slut
ligen vill den bygga en bro av sam
förstånd mellan de unga av olika 
nationer och så med tiden utjämna 
även motsättningar nationerna 
emellan.

I Orsa arbeta 2 scoutavdelningar, 
1 vargungeflock för pojkar under 12 
år samt 1 flickscoutkår — samman
lagt ett 100-tal ungdomar, en ej för
aktlig del av det unga Orsa. Scout- 
och flickscoutkåren äro från var
andra fullt fristående organisatio
ner, som arbeta var för sig men bå
da med samma mål och medel. 
Scoutarbetet har bedrivits i 5 år un
der i regel mycket gynnsamma om-

Skidorna vallas före orienteringen.

ständigheter, vilket berott på den 
välvilja, som ständigt mött scouter
na hos föräldrar, hos myndigheter 
— ja, hos alla. Ledarfrågan har all
tid varit mest svårlöst — pojkar 
och flickor, som velat bli scouter, 
har det däremot alltid varit gott 
om. Om en scoutledare får uttala 
ett önskemål, så vore det, att för
äldrar till scouter försökte påverka 
sina telningar att stanna i scoutkå
ren så länge som möjligt. En sär

skild grupp »vandrarscouter» över 
16 år kunde då bildas i Orsa som på 
många andra ställen, och nya ledare 
skulle kunna tillföras kåren.

En viktig del av ceoutarbetet är 
lägren. Då får varje patrull resa 
sitt tält i en skogsbacke och en 
vecka eller två leva sitt scoutliv un
der avdelningschefens ledning. Le
kar och tävlingar omväxla med bad

” Kaffepetter” är även scouters vän.

och matbestyr, glada skratt och sån
ger med manande allvarsord vid lä
gerbålet. Den som besöker ett verk
ligt scoutläger, där pojkarna eller 
flickorna fått ordna allt själva och 
ej ha varken köksa eller kammar
jungfru med sig, den växer i tro på 
vår präktiga svenska ungdom, som 
vill framåt och uppåt. Och hur löf
tesrikt ljuder då alla äldre scouters 
valspråk: »En gång scout — alltid 
scout!»

T h o r e  K r u s e.

På skidor 1933.
Alldeles lagomt för att det skall 

bli en utmärkt julklapp till våra 
skidintresserade pojkar och flickor 
kommer varje år Skidfrämjandets 
årsskrift. Årets skidbolt är om möj
ligt ännu bättre än sina föregånga
re. Bl. a. har jägmästare Geete skri
vit om skogsarbetet i Dalarna och 
Norrland. En utförlig redogörelse 
för vinterolympiaden i Lake Placid 
finnes också. Medlemmarna få som 
extra gåvor Svensk skidkalender 
och Handbok i skidlöpning. Av den 
senare föreligger i år andra delen, 
som handlar om skidlöpning i fjäl
len. Medlemmarna i Skidfrämjan- 
det få dessa tre böcker för årsavgif
ten, som är 5 kronor.
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Strövtåg i Finnmarken.
För Orsa Skoltidning av kyrkoherde PER MEDÉN.

: ' I.
Finnmarken är en värld för sig 

med sina utpräglade särdrag, både 
dagrar och skuggor, företräden och 
svårigheter, styrka och svaghet, en 
värld, som jämförd med exempelvis 
storbyn eller det stadsliknande sam
hället företer den allra största olik
het.

Denna de stora skogarnas och 
ödeviddernas värld gömmer mycket, 
som är i högsta grad omväxlande, 
intressant och värdefullt. Den som 
vill se något av allt detta, bör emel
lertid vara besjälad av den upptäc- 
karhåg, som driver till att på ort 
och ställe studera människorna och 
de förhållanden, som ge åt deras 
tillvaro dess egenart.

En känd erfarenhet, som dock 
kan förtjäna än ytterligare under
strykas, är att olika människor se 
samma företeelser med rätt olika 
ögon. Jägaren, timmerköraren, 
lantmätaren, den turistande studen
ten företa samma färd, se samma 
tavlor ur natur och folkliv men mot
ta ändå en behållning, ett erfaren- 
hetsmaterial, som skiftar allt efter 
den enes eller andres intressen och 
hela inriktning på livet. Man tar 
med sig på upptäcktsfärden tankar, 
intressen och synpunkter, som sam
manhöra med den egna personlig
heten och kallet. De nya upplevel
serna upphäva inte men sätta nya, 
friska spår i gamla tankebanor. 
Gamla och nya intryck mötas, och 
ur detta möte framväxer en ideell 
och andlig behållning, som gör per-

VIXTKKMOTIY.

sonligheten rikare. Härmed är an
given på samma gång utgångspunk
ten och vinsten av några vinter
strövtåg i Finnmarken.

I släde och motorvagn.
Hästen, som travar framför slä

den och låter sina taktfasta steg 
beledsagas av munter bjällerklang, 
bjuder sin mänskliga följeslagare 
oförglömliga stunder av ro och ve
derkvickelse ; motorvagnen, som

PER MEDÉN.

överlägset övervinner alla avstånd, 
har sina stora företräden. Den som 
skriver dessa rader har mottagit åt
skilliga goda tjänster av dessa he
derliga fortskaffningsmedel. Jag 
står i tacksamhetsskuld till dem för 
inte så få sorglösa äventyrsfria fär
der. Detta utesluter ju inte, att des
sa tjänare understundom gjort vis
sa, delvis rätt lyckade försök att 
spela husbonden diverse spratt. 
Vad sägs t. ex. om följande?

Vägen mellan Djupnäs och Näck- 
ådalen hade en vinter genom ett 
kraftigt snöfall blivit rätt svårfram- 
komlig. Hästen tog sig mödosamt 
fram genom snön. För att få lite’ 
rörelse och värme efter åtskilliga 
timmars stillasittande, i någon mån 
också driven av djurvänliga känslor 
stiger resenären ur och går bakom 
släden. Avståndet mellan vandra
ren och dragaren ökas mer och 
mer. Men den förre finner intet 
oroväckande i detta faktum. Lasten 
har ju minskat. Man bör för övrigt 
lämna både djur och folk frihet in
om behöriga gränser . . . Men hur 
är det fatt med Pålle? I ett nu blir 
dragaren förvandlad till en den ras
kaste springare. Med kraftig fart 
sätter han i väg, och den mänsklige 
kamraten har ingen annan råd än 
att klädd i fotsid päls, som han var, 
pulsande i snö vandra den inemot 
halvmilen långa väg, som återstår. 
I närheten av första gården i byn

möter jag några av finnmarksvän- 
nerna, som tydligen alldeles nyss 
fattat det aktningsvärda beslutet 
att bege sig ut på spaningsfärd för 
att utröna, om släden möjligen kun
de ha haft någon passagerare och 
vad som månde ha blivit av denne. 
Och Pålle se’n! Förmodligen tyck
te han, att han gjort sin sak mycket 
bra.

Bil och finnmarksvägar! Därom 
är givetvis åtskilligt gott att säga. 
Medaljen liar ju också en frånsida, 
som på avstånd betraktad och sedd 
genom minnenas synglas helt visst 
är den bästa. Bilresenären gör 
ibland den erfarenheten, att diket 
ligger alltför nära vägen. Mina 
upplevelser av denna art kunna hit- 
tilldags räknas i ental och noteras 
»första gången». Händelsen inträf
fade vid den myrartade dikeskanten 
några stenkast ifrån gården, där 
husmodern bodde tillsammans med 
sina unga döttrar, en mil från när
maste människoboning. Villiga sin
nen och villiga händer voro redo- 
bogna att ge en god handräckning 
för att rädda det förolyckade fordo
net upp ur diket. Men den mjuka 
myrmarken liksom sög sitt offer till 
sig. Klockan var 8 på aftonen, när 
bärgningsarbetet äntligen uppgavs 
som lönlöst. Att telefonledes kom
ma i förbindelse med Kyrkbyn för

I  TIM M ERSKOGEN.

erhållande av hjälp var ej heller 
lätt, ehuru det lyckades till sist.

Medan bilen väntar i diket.
Ett litet minnesrikt intermezzo 

utfyllde väntetiden. Inne i stugan 
fanns ett litet barn, som ännu inte
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mottagit det kristna dopets välsig
nelse. Rådplägning mellan modern, 
mormodern och prästen, och man 
enades, i samma beslut. Och dop
högtid firades i söndagsaftonens 
11: te . timme. I stugan, där prästen 
hamnat som förolyckad resenär, 
lystes välsignelsen över en liten 
människovarelse, och kallelsen att 
ta mot det rike, dit vägen ligger lika 
öppen och fri från slott som från 
koja, bars fram: Ty Guds rike hör 
barnen till.

Finnmarkens hjärta.
Det finns någonting, som jag 

skulle vilja kalla »Finnmarkens 
hjärta», en plats, som rymmer de 
stora skogarnas bästa tillgångar av 
kroppslig kraft, manlig beslutsam
het och seg uthållighet. Den plat
sen heter skogskojan, som samlar 
mellan sina timrade väggar och un
der sitt låga tak skogarnas starka 
söner. Varifrån kommer det dag
liga brödet åt tusentals hem, sprid
da över Orsa-bygden,. mellersta och 
södra Dalarne, ja bortom Värm- 
I andsgränsen? Det kommer från 
skogarnas härdade folk, dessa små 
grupper på en 10, 15, 20 man, som i 
skogskojan ha sin samlingsplats

SKOUSARRKTARE ITAXl-oR KOJ AX.

för att under vintern utföra det 
mångskiftande arbetet med kolning, 
huggning, körning o, s. v. Orsa be- 
sparingsskog med dess miljonvär
den, socknens stolthet och bärare 
av dess ryktbarhet utöver hela vårt 
land, äger sin största ideella till
gång i skogsfolkets starka armar 
och fasta viljekraft. Den som har 
förståelse för livets verkligheter, 
träder in genom skogskojans låga 
dörr med en känsla av aktning, ja 
rent av helgd.

Nyckeln till Finnmarkens värld. .
Finnmarkens nyckel vintertid he

ter skidan. Nu skulle jag vilja fö
reslå Orsa Skoltidnings till största 
delen mycket unga läsekrets en 
finnmarksfärd en av de mest ty
piska färdevägarna: sträckan Kväk- 
käl, Kölsjön, Rosentorp, helst ett 
snörikt år, sådant vi hade, vill jag 
minnas, vintern 1926. Skidan — 
Finnmarkens nyckel — är vår oum
bärlige följeslagare, förtjänande he

dersplatsen bland vinterns färdeme- 
del. För att emellertid ovana kraf
ter inte måtte få en alltför stark på
frestning redan vid starten, låt oss 
ta häst och släde till en början! 
Raskt går färden. Den banade vä
gen upphör ett stycke bortom Kväk- 
käl. Se’n inga spår annat än ste
gen efter hästarna, som fraktat pro
viant till Kölsjön varannan eller 
var tredje vecka. Man får ett starkt 
intryck av skogsarbetets svårighe
ter det snörika året. Vilket arbete 
för hästar och folk att ta Gig fram! 
Helt sakta går det framåt, och vår 
hårt anlitade dragare måste stanna 
och pusta ut gång på gång. Ängs
markerna kring Tenningån ha sitt 
alldeles säregna behag. Det är, som 
skulle en fläkt av minnen från fäd- 
rens tid här förnimmas. Vägen går 
förbi lador med kolossala timmer
stockar. Det finns nog de som upp- 
levat flera århundraden. Kölbodarna 
stå där som gamla minnesmärken 
från en tid, då folket i flera veckor 
bodde här uppe om sommaren och 
tog vara på ängsmarkens gröda. Nu 
ha andra tider kommit, och andra 
äro inkomstkällorna. Men nog vore 
det värdefullt, om åt eftervärlden 
kunde bevaras minnet av de sedvän
jor och bruk, som äro förknippade 
med livet på Kölslogarna.

Under det färden går sakta fram
åt, är det god tid att tänka på tider, 
som svunnit. Timme efter timme 
förgår, innan hästen kämpat sig 
fram till huggarnas koja vid Köl
sjön. Den är emellertid vid det här 
laget tämligen avfolkad. Invånarna 
ha begivit sig hem över söndagen 
för att proviantera. Emellertid 
några äro ju kvar. Och de ha samma 
stora välvilja, som jag alltid träffat 
hos skogskojornas folk. Kaffepan
nan står på elden. Gästen bjudes 
på dess innehåll. En kopp diskas 
till hans ära. Jag vet mig knappt 
ha smakat något kaffe, som varit så 
ljuvligt som det, som bjudes i skogs
kojorna. Finns grädde, är det kung
ligt, saknas den, är det inte sämre 
för det. Vad tiden lider, samlas 
allt fler i kojan. Två pojkar från 
Skattungbyn komma åkande på ski
dor. Det har gått fort undan. Skid- 
löparna riktigt drypa av svett. Den 
ene av dem har åkt sträckan med 
11/2 skida och en stav. Själv för
klarar han: »Skidan ville mest sno
ka i snön». Och ändå har han hål
lit jämn fart med sin kamrat, som 
nog inte hörde till de sämsta löpar
na. Det var ej utan, att jag kände 
en viss stolthet över att skidlöparen 
med den snokande skidan var en av 
mina läspojkar för åtskilliga år till
baka.

Den som blir väl mottagen och 
förplägad, vill ju gärna själv i sin 
tur ge något igen. Den önskan be
själade också mig. Och helst skulle

MEN VID ARE G-ÅR FÄRDEN.

jag vilja ge något av det allra bästa. 
Vad är då det? Jo, det är sådant, 
som vi få ta emot, när vi samlas till 
gudstjänst i kyrkan eller vid sam
mankomsten omkring det heliga. 
Jag sade till vännerna där i kojan 
— de flesta församlingsbor — : 
»Nu är det nog länge se’n ni varit 
nere på bygden och deltagit i någon 
gudstjänst. Låt oss läsa och sjunga 
lite här.» Och så följde en enkel 
andaktsstund i stillhet inför ordet 
och sången.

Men vidare går färden, nu ej 
längre i släde utan på skidor. En 
hjälpsam skogsarbetare ritar upp 
en karta, som utvisar farleden: 
skidspår 50 meter från Kölojökojan, 
spåren skulle följas en 3 fjärdings- 
väg, se’n basväg, se’n otydliga skid
spår åt vänster, se’n en väg åt höger 
o. s. v. Och det bär i väg till skogs, 
både bokstavligt och bildligt. Kar
tan är bra, anvisningarna likaså. 
Men vem vet, hur den färden i alla 
fall hade avlupit, om inte en äldre, 
hjälpsam man från Skattungbyn 
hade kommit i min väg! Jag har 
vid andra tillfällen gjort ganska 
prövande erfarenheter av vad det 
vill säga att stå ensam i villande 
skog, vägen alldeles borttappad. 
Varje försök att leta sig fram leder 
bort på än villsammare stigar. Syn
nerligen välkommet är mannens er
bjudande att följa mig. Och en inte 
ringa uppoffring! Tänk oss en, 
som hela dagen stått i ansträngan
de, hårt arbete. I kojan väntar mat 
och vila. Men ett välvilligt hand
tag ges utan tvekan åt en, som behö
ver det. Sådana där prov på tillmö
tesgående och hjälpsamhet äro van
liga bland vårt folk i skogarna. En 
sträcka på 3/4 mil går så färden
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Från skolbänken

Lasses jul.
Ute snöade det. Det var riktigt 

julväder. I butikerna trängdes fol
ket för att få handla, vad de behöv
de till julen. Rika och fattiga om 
vartannat. På torget såldes julgra
nar.

Långt från de andra gick en liten 
fattig gosse. Plan var klädd i så 
gott som bara trasor. Gossen hette 
Lars, men han kallades mest för 
Lasse. Han gick där och frös i sina 
tunna kläder, medan de andra voro. 
tjockt och fina klädda. Stackars 
Lasse! Inga pengar hade han var
ken till julgran eller julklappar.

Hur skulle han få pengar till ju
len? Det var ett svårt problem att 
kunna lösa. Lasse gick där och 
grubblade. Vart skulle han ta vä
gen. Hemma låg mor sjuk, och far 
var död för två år sedan.

Där kom en stor, tjock tant på 
vägen. Hon hade mycket att bära. 
Lasse hade lärt sig i hemmet att 
framförallt vara artig. Han sprang 
fram till gumman och erbjöd sig 
och sade: »Får jag hjälpa tant att 
bära hem sina saker?» »Det får du 
visst» sade tanten. Nu frågade hon, 
om Lasse fick någon julgran. Och 
på Lasses svar, att han inte hade 
några pengar att köpa någon sådan 
för, blev hon mycket förskräckt: 
»Äro ni då så fattiga?» frågade gum
man. »Ja», svarade han, och så be
rättade han alltihop för den gamla 
tanten. Han började så här.

»För två år sedan dog min far. 
Sedan vi begravt honom, fingo mor 
och jag försöka att klara oss bäst

fram över sjöar, myrar och små 
skogspartier. Inte en väg, inte ett 
spår. För ett ovant öga finns ingen
ting, som synes kunna ge någon led
ning till att hitta leden. Det ena 
trädet alldeles lika det andra, den 
ena skogsgläntan snarlik den andra. 
Och skymningen börjar falla på. 
Men med orubblig säkerhet löper 
min vägvisare fram på sina skidor. 
Och jag har bara att följa honcm 
tätt i spåren.

Efter en dryg timmes färd är 
landsvägen öster om Rosentorp 
uppnådd. Min hjälpsamme följesla
gare har fyllt sitt värv och vänder 
om. Ännu halvannan km., och mel
lan träden skymtar Rosentorps 
skola. Denna vore värd ett särskilt 
kapitel. Men utrymme finns inte 
— i varje fall inte den här gången 
■— i Orsa Skoltidning.

U  örst och främst tillönskar redak- 
tionen alla Skoltidningens små 

medarbetare en glad och trevlig 
jul och ett muntert och skönt jul
lov med härligt skid- och skridsko- 
före. Ni ha varit så jduktiga att 
skriva i tidningen under det år, som 
gått, att redaktionen känner sig 
riktigt tacksam mot er. Genom  
edra sagor, dikter och teckningar 
ha ni bidragit till att göra tidningen 
omväxlande och trevlig. Tack allt
så för er goda hjälp under år 1932!  
När ett nytt år gått in, mötas vi 
igen här i tidningsspalterna med 
nya krafter och nya uppslag. Re
daktionen hoppas, att ni alla då ska 
vara fast beslutna att göra Skoltid
ningen —  er egen tidning —  lika 
bra, om inte bättre än den hittills 
varit.

I det här numret ha vi samlat 
enbart juldikter och julsagor, för 
att Skoltidningen skulle bli er en 
riktig jultidning. Ni ha skrivit så 
många bra saker —  i synnerhet 
dikter. Är det kanske förväntnin
garna inför julen, som kommit så 
många av er att framträda som 
verkliga skalder? Låt er skalde
ådra flöda oftare!

Alla de, som skrivit andra roliga 
berättelser och reseskildringar, ha 
dessa överliggande till något num
mer under 1 933 .

!En god och glad jul och ett gott 
nytt år önskar er R E D .

vi kunde. Mor gick borta och hjälp
te till i granngårdarna, och jag gjor
de mitt bästa för att hålla rent och 
snyggt hemma. Jag tycker, det har 
gått ganska bra hittills. Och jag 
tror väl, att det ska gå så framledes 
också om Gud vill.» Därmed sluta
de Lasse sin berättelse.

»Och ändå klagar du inte», sade 
tanten förskräckt. »Det blir i alla 
fall inte bättre», sade Lasse. De ha
de nu kommit till tantens hem, och 
hon tackade Lasse för hjälpen. Hon 
öppnade sin portmonnä och tog upp 
en sedel och gav honom. Han boc
kade och tackade och gick sin väg.

När sedan Lasse kommit ett styc
ke på väg, tog han upp sedeln och 
fann, att det var en femtiolapp. Han 
blev alldeles handfallen och stod 
där bara och stirrade. Vad, en fem- 
tilapp! Han kunde inte tro sina 
ögon. Ja, det var verkligen sant.

Tacksam och på samma gång glad 
över den stora slanten skyndade

Lasse hem till sin sjuka mor för att 
omtala den märkliga händelsen.

När han hade berättat händelsen, 
satte sig hans mor upp i sängen, 
tryckte sin gosse mot sitt bröst och 
sade: »Är det inte, som jag alltid
har sagt, att artighet har välsignelse 
med sig.»

Guds vägar äro underliga ibland. 
Det tyckte också Lasse och hans 
mor. Därför knäppte de sina händer 
och tackade Gud, för att han på så 
underliga vägar hade räddat dem 
från att svälta.

Så kom jul med stor glädje i det 
lilla hemmet. Lasse hade varit och 
köpt upp, vad de behövde till julen. 
Han hade också köpt en präktig 
ylleschal åt mor. Åt sig hade han 
köpt ett par vantar. De kunde ock
så i år ha julgran. Två fattiga barn 
i granngården hade Lasse fått bju
da till sig på mat. Mor tog fram den 
gamla nötta bibeln och läste om 
Jesusbarnet, och hur även Jesus fick 
leva i fattigdom. De åto sedan sin 
måltid med glädje. Mor tände jul
granen och gav åt barnen var sin 
liten enkel julklapp. Hon stämde 
sedan upp en julpsalm, och barnen 
sjöngo med så gott de kunde.

L i n n e a  H e d k v i s t .
Ett julmiime.

Jag skall nu berätta om en jul, 
som var väldigt rolig. På julaftons- 
morgonen gingo Mimmi och jag ner 
till stationen och skulle hämta ett 
paket, som vi hade fått från vår fas
ter. När vi hade löst ut paketet, 
gingo vi hem. När vi kommo hem, 
skulle vi till att göra tomtekläder. 
Vi gjorde dem av rött tyg och blom- 
krukspapper. När vi hade sytt var 
sin tomtedräkt, gingo vi till skogen 
för att plocka lite granris, som vi 
skulle ha på våra tomtemasker. När 
vi kommo hem, skulle vi till att 
göra i ordning julklappar. När vi 
hade gjort i ordning två korgar, 
åto vi julgröten, och sedan skulle vi 
gå. Vi skulle vara jultomtar åt bar
nen hos Aspens. Vi hade varit där 
dagen före och talat om det för fru 
Asp. När vi kommo dit, gingo vi in 
i deras bagarstuga och skulle sätta 
på oss våra masker och tomtemös
sor. Då kom fru Asp också med en 
korg, så att vi fingo tre korgar. Se
dan gick hon in. Vi gingo och 
knackade på. De sade: »Stig in!» 
Vi gingo in och satte oss. Då fick 
fru Asp läsa upp och dela ut pake
ten. När hon hade gjort det, fingo 
vi våra julklappar och mycket äpp-
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DÄR NORRSKENET FLAM M AR.

len och karameller. Sedan sade vi 
adjö och gingo hem.

S i g r i d  B r ä n d i  n.

Julafton lios den gamle.
Erik bodde hos sin gamla farfa

der, ty hans föräldrar hade dött. 
Farfar gjorde kvastar och slevar 
och Erik sålde dem i byn. Och på 
detta sätt livnärde de sig. Och för 
varje gång Erik var till byn, hade 
han mat och kaffe med sig-hem. Sle
varna och skedarna, som farfar 
gjorde, blev det mera pengar för.

En dag, då Erik skulle gå till 
byn, hörde han nödrop från sjön. 
Erik sprang dit, och där låg grevens 
tioårige gosse i en vak. Efter en 
stund hade Erik dragit upp honom. 
Av greven fick han 50 kronor och 
mat. Nu kunde Erik också köpa 
ljus och julgranssaker. På julafto
nen stod en vackert prydd gran hos 
Erik. 45 kronor fick farfar av Erik. 
Och Erik fick skor och strumpor av 
farfar. Sedan läste farfar högt ur 
bibeln. Och det vart så högtidligt i 
det lilla torpet. Innan de lade sig, 
tackade de för allt gott de fått. Ti
digt på morgonen steg Erik och far
far upp och gingo till julottan i kyr
kan. L a r s  Ma  s s e  r.

Bertil Grund. 
TILL ,J FLOTTA.

TTollens jul.
Trollen fira jul lik människorna. 

De ha visserligen ingen julgran att 
dansa omkring eller någon bok att 
läsa ur. I stället för att vara tysta 
och lugna, ha de det värsta oväsen, 
som tänkas kan. Lysmaskarna få 
tjänstgöra som deras ljus. Om de 
skulle få se solen, skulle de svimma.
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TOMTEFAR.
Nog för cdt jag är gammal och grå 
men jag måste nog vandra ändå, 
och nog för att vägarna ä långa, 
men för att barnen klappar ska få 

så många,
jag skgndar på ändå. Håhå! håhå!

Tomtefar på barnen tänker, 
och hans goda ögon blänker, 
när han uppå säcken ser

och han ler.

Na han skgndar på så fort, 
och när han bestgren gjort, 
går han för att hämta mat

på sitt fat.
Ester Bergman.

De tro nämligen, att de dö, om de 
möta solstrålarna. De hålla på att 
dansa hela natten. De bo längst 
inne i berget. Den finaste och go
daste maten, de ha, är paddor med

grodslem till. Om ett människo
barn skulle råka ramla ned i fall
gropen, som trollen ha för att fånga 
människor, vore det synd om det.

De fånga människor endast på ju
len. Trollen gnida först in barnen i 
en slags svart trollsmörja. Därefter 
giva de barnen en dryck, som heter 
glömskans dryck. När de dricka 
den, glömma de genast bort föräld
rar, syskon, släktingar och vänner, 
och det äro trollen mycket glada åt. 
De låta barnen dansa med dem i en 
stor sal, som de kalla för visdoms- 
salen. De tro nämligen, att man 
blir vis, när man är i den salen.

S i g n e  B o s t r ö m .
Svens och Gretas julafton.

Sven och Greta bodde i en bond
gård, där bonden och hans hustru 
voro mycket snåla. Deras far och 
mor voro döda för länge sedan, men 
nog mindes de, att mor hade sagt, 
att de skulle komma efter dem till 
himlen en gång. Sven sade till 
Greta, att i bondgården var det 
ingen idé att stanna, ty där fingo de 
knappast maten. Och arbeta fingo 
de, fast de voro bara fem år. »Det 
är mycket bättre, om vi gå till him
len på en gång, så äro vi där till 
julafton», sade Sven. »Och då kan
ske vi få julklappar», tilläde han. 
De gingo upp tidigt på morgonen 
och började gå. Långt där borta 
tyckte de, att det såg ut som om 
himlen löpte ihop med jorden. »Där 
går det nog att gå upp», sade Greta. 
»Ja, och då träffar vi far och mor», 
sade Sven. De kommo snart ut i 
en stor skog. Där satte de sig att 
vila, ty de voro trötta och snart 
somnade de. De hade nog frusit 
ihjäl, om inte en gammal dam åkt 
förbi och sett de båda snögubbarna. 
Hon tog upp dem i släden och till
sade kusken att köra det fortaste 
han kunde. När det blev liv i dem 
igen, och de vaknade i damens fina 
hus med julgran och allt, trodde 
de, att de voro i himmelriket. De 
fingo bo hos den gamla, snälla da
men och voro som hennes barn, 
ända tills de skulle få träffa far och 
mor i himlen.

H e n r y  G u n n a r s .

Barnens
Julklapp
köper Ni bäst och nyttigast hos

Aug. Larsson.
R i k h a l t i g  s o r t e r i n g  a v  
Gosskläder, Ulstrar, Lum- 
berjackor, Mössor, Switers, 
Strumpor, Klädbing-styger,
Koftor, Underkläder, m. m.
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S ig n e  H o r t lu n d

Nu ligger snön så skinande vit, 
och julen nu äntligen ^ommif hit. 
Det är så roligt, när den är här, 
ty då få vi klappar oc/i sådant där. 
Till julen sfall tomten få  litet gröt, 
för han är så snäll och rar och söt. 
God jul! God jul!

Julen är fommen, familjen är glad, 
de små ha nyss fått i baljan ett bad. 
Tomten han ty c f  er om julgröten oarm. 
Om den han ej får han sjuder av harm. 
Med fatet i hand han sitter i sitt sfjul 
och lycfönsfar alla: God jul! Gud jul!

Maja Johansson.

En julsaga.
Det började nalkas jul. Borta i 

björkdungen under kullen hade fa
miljen Tomte sin lilla kula. Utan
för öppningen stodo två granar, som 
voro mycket vackra. På brostenen 
låg det gröna granriset prydligt och 
ordentligt. Öppnade man dörren, så 
kom man in i förstugan. Där höll 
Tomtemor på med sina bekymmer. 
Inne i kammaren satt Tomtefar 
själv och de två systrarna Tullevi 
och Tillevi samt sönerna Ticke 
Täcke och Ticke-Täck. Alla höllo 
de på med klapparna.

Så gingo dagarna i tomtekulan. 
Det var julafton och smällkallt. Det 
var mycket snö. Man såg Jul-Nasse 
bege sig bortåt tomtekulan. När han 
kom fram till brostenen, bultade 
han på dörren. Tomtemor kom och 
öppnade. Hon var mycket glad och 
vänlig, och med ett glatt leende häl
sade hon honom välkommen. Hon 
hade en röd blus och röd kjol, som 
var mycket rar. Men sedan kommo 
de klarblå strumporna, och de svar
ta skorna, som glänste som själva 
solen. Utanpå satt det randiga för
klädet, åtknutet med en rar rosett 
bakpå ryggen. Jul-Nasse steg in. 
När han kom in, blev han riktigt 
bländad, ty hela rummet sken som 
solen. Och en sådan doft! Jul- 
Nasse andades med långa djupa an
dedrag. På golvet låg det hackat 
enris, och på bordet låg Ticke-Tacks 
nya kostym, som just var färdig. I 
taket hängde en ljuskrona, som var 
gjord utav tallris och rött blom
papper. I den sutto några vita ljus, 
som brunno.

Nu kom Ticke-Täck in. Han frå
gade: »Mor, är kostymen färdig
än?» Då svarade mor: »Den är re
dan färdig. Så du kan gå in och ta 
på dig den nu!» Nas se fick också 
följa med in i kammaren, där alla 
de andra sutto. De blevo så glada, 
att de började hoppa utav glädje, 
när de fingo se Jul-Nasse. Jul- 
Nasse blev också mycket glad, när 
han fick se sina gamla vänner. Alla

utom Tomtefar, som låg nerbäddad 
i sin säng och ej var riktigt kry, 
höllo på med att lassa paket på de 
tre kälkarna. När Ticke-Tack änt
ligen hade fått på sig kostymen, 
började han hoppa och väsnas. Då 
frågade Ticke, som var äldst, vad 
han förde för väsen. Han svarade: 
»Jag är glad, för jag skall få åka 
omkring med klapparna i kväll.» 
Han fortsatte att hoppa och väsnas 
ännu värre än förut. Då vaknade 
fadern med en misslynt min. Men 
när han fick se Jul-Nasse, log han 
så gott. De började prata med var
andra.

Det var nu redan kväll, allt var 
klart. De fem syskonen Ticke, 
Tacke, Tillevi, Tullevi och Ticke- 
Tack samt Jul-Nasse voro nu fär
diga. De hade jullassen ute på går
den. De togo adjö utav far och mor 
och gingo ut. När de kommo ut, 
gingo de och togo julbockarna. 
Ticke och Tillevi skulle fara om
kring i byn Lunden, och Tacke och 
Tullevi i Nymo samt Ticke-Tack 
och Jul-Nasse i den lilla byn Lilla
näs. De hjälpte varandra att betsla, 
och sedan foro de åt var sitt håll. 
På de snöiga granarna och björkar
na sken månen, så det glänste som 
silver utav dem.

Snart voro de nere i byn. Man såg 
barnen dansa kring de vackra jul
granarna. Ticke-Tack och Jul-Nasse 
gingo in i stugorna och delade ut 
julklappar. I en av stugorna skulle 
Ticke-Tack försöka gå upp på taket

och slänga ner paketen genom 
skorstenen. När han hade slängt 
ner paketen, tappade han balansen. 
I ett huj fick Jul-Nasse en riktig 
kalldusch över sig. Han blev arg. 
Men då fick han se, att det var 
Ticke-Täck, som ramlat över ho
nom.

Om en stund var Jul-Nasse borta 
vid fönstret. Han såg då, att pake
ten ramlat ner i en grötgryta, som 
stått och kokat i den öppna spiseln. 
De gingo båda in och talade om, att 
det varit de, som slängt paketen. 
Hela familjen tackade dem. När 
gröten var färdig, fingo också de 
smaka på. Sedan de åkt omkring 
med alla paketen, åkte de hem. De 
hade också en del saker med sig 
hem till far och mor.

Nu har familjen Tomte krupit in 
i sin kula igen. Men de komma nog 
ut till julen igen. Och då önska de 
nog också eder en GOD JUL!

V i o l a  D i f f n e r .

J U L
SRar julens klockor ringa 
och mana till julefest, 
drag in i mitt hjärta, 3esus, 
du helige, höge gäst!

<Drag in med solsken och oärme, 
med fröjd, som aldrig förgår, 
och tala <Du till mitt hjärta, 
som <Du, endast ©u förmår!

Ongrid [Killer.
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GLIMTAR
ur Daniel Spegels liv och lev
erne, saxade ur ett tal hållet 

fö r  honom på hans 50-årsdag 
av hans syster Anna.

Ja, du, Dånil, nu ha du hunni opp 
dino syskon å vorti 50 år, du, som 
vi. F ö r  ell s ä n  spel ingon roll, 
du ha kummi ätto, å vi ha gått for 
dä må god exämplär.

Men — om jä minns rätt, so änt 
ä. barä gönom exämplens makt, som 
du ha vorti kår utan å gönom han- 
dakraft. Å ha minns å vet du nog 
sjölv å, för ä vant sö länji sän, du 
krävd mä på tölvskillingön, jä lövå 
dä, dån gånjon jä slog höl på huvu 
å dä, troligen för tä si ättö, om du 
hadd sågspån ti skålln, men hä 
h a d d du då intö. Men du skå kom 
ihåg, att va j ä hålhänt, sö va du 
håltukta å. Å rackartyg hadd du på 
entrepenad ell beting, som ä hitta 
för i våla, allt må du växt opp. Kom

du ihög, nö du förstörd först demon- 
strationstöjä, som goodtemplåran 
hadd gönom von by. Vi vant sö 
l å g g r å n  då på nöjen, utan vi va 
utö »man ur huse» ti hel Hårrås- 
bygda för tä si på ståtn, å naturligt
vis ha du ö kompanjonön dän ti 
rackårtygan — du va chefön — be
rett öd å tä dötta. Ni visst, att hå 
fönns ett getingbo ätt väjjön, där 
töja skull gå fram, å på hä byggd 
Ni ödån plan, passå på — nö ni 
hörd töja, må klingande spel å fly
gande fanor, nalkås — å ränd en 
stör nödi getingbo, å s e n  behövd

omkring med nariga, spruckna, svi
dande händer, märkta av dagens ar
bete, när handen alltid kan hållas 
mjuk, vit och vacker genom några 
minuters daglig vård med GAHNS

restn. Musitjön tystna, å töja löstas 
opp under viftningår å tjut, ö »kom 
ej mer på sitt rum igen», som ä står 
ti botja. Å kom du ihög, hör du kla
rå opp Brittamostös »vedernamn». 
Du minns nog Brittamostör, som va 
i lita oroiin säl å b e h ö v d  mer kut 
i g å 1 a n än vå h e m m a ,  sö folk
humorn döpt om o tä »Löpa.» Ingön 
nändås säg »Löpa» mitt i ögon å no 
mer än du å kompanjonön dän. Ho 
vart rasande, tog en  ti vänder 
nåvön å vandrå tä moran ödö, å Ni 
feck stå inför en töckön där Jury, 
döm kallö å tvangs tä löv dyrt ut tä 
.ållör säg »Löpa» mer, å sö feck N i 
löpa. Men nästa dag kom ö på sam 
vio må en ti vänder nackskinnä å 
fodra mä nåcköl ol å Gtur gestår, att 
nu skull hä statuteras ett exämpöl, 
för Ni ha sagt »Löpa» igen. Då 
kom ä fram, att Ni stått ti vå sän 
knut, å den ena ha sagt »Lö-» å dän 
.andra »pa», å att ho ha lagt ihop 
själv. Moran begrep sä på humor, 
å Ni vart strafflösö. Å hä vant en- 
dåst gånjon, du geck fri. Kom du 
ihög, nö du hjälpt far res upp rågåln 
ti mårtja, »sö int säda skull frysa», 
som du uttryckt dä. Å nö du vårmd 
i flaska, sö tappön flög yr å höll å 
begå attentatt mot din köttliga mo
der; då feck du båd si å känn »vär
mets verkningar på kroppars rymd», 
dån gånjon tror jä knappast, du 
geck fri. Å minns du, nö du höll å 
skräm livä yr vöss, nö du ropå 
h j ä l p  utö på slogön, å nö vi kom 
kutndö mä andn ti hålsn du villå ha 
hjälp tå slö en tuvug och kvistug 
härbacka. Å åll gångåar räddå du 
dä gönom hä, att vi feck löv tä 
skratta, vår vi villå ell intö.

Drar du dä tä minnös, hör far en 
gång må känsla och övertygels sad: 
»Jä vet ållör, öckö hä skå bi å dä, 
Dånil! Ä bi föll nö ovanli!» Sö gjol 
far i tankstreck, å du såg på dinö 
tre syskon å drog munnön åt vän
stör öra. Men hån åkt tabaks fort 
nog, nö far fortsätt må sam känsla: 
»En utböling!!» Å då vart ä våra 
tur tå flina. Sö vi hadd roli nästan 
jämt, för vi vant bortkummin, vi 
arå hell, ti syskonhopön, men d u 
tog nog hem prisä. Ä va nog int sö 
roli för våra »dagars upphov» all 
gångjär, vill jä tro på, döm känd sä

nog som i höna, som kläckt ut gäss- 
lingår. Men ä för fram, å vi »sking- 
rådös, som agnar för vindn», dån 
ena hit å dån ara dit. Du kom tä 
Tuna, å allt rackartyg — som ä va 
l:tä piff på — som spordås därifrån, 
trodd jä d ä om. Som nö jä hörd, 
att nön ha tassta ti en stackars be
väring, som int könd svår på fråga, 
öckö landets moder hitta på di tida: 
.»Sofia Jansson, som bor uppå Sö
der», å »tog gjol som tok sado, sö 
trodd jä dä om hä, men som väl va, 
sö va du då ren frå hä, å för restn 
tyckt jänt, hä va likt dä häll.

Sö höv du då ti giftn, å hä vart 
folk å dä, å du feck lär dä lyda, å 
förståndä, som jä s l o g  fram en 
gång, viså sä på ånå vis, fast jä har 
h ä mot dä, att du har mer förstånd, 
än du lått si, men du får föll löv tä 
spår på nä du, om hä skå finnås nö 
kvår nö jä. ha förbruka mätt, som 
jä hushållö må nä.

Å . nu, nö du ha »äti middag», sö 
vill jö önsk dä åll lycka på ätt- 
middajön å be dä tä kom ihög, att 
ä bi kvälln å vila, nö ättmiddajön 
gått tä ända, å sö skå du lätt pojkta- 
gan följ må, ända tä du lägg nöd

SPRIDDA DRAG A V  SPEGEL, 

skeda ell mâ ar olâr: »Lev livet le
ende — hör mytjy hä än må lipa in
värtes — !»
Illustratör Spegel junior.

Julen är barnens helg
Giv dem nyttiga 
J U L K L A P P A R
— köpta hos —

H A N S S O N S
M a n  u f akturaffär
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B r inn, du julebrasa, brinn!
B rinn, du julebrasa, brinn!
Och, I  julljus, lindren klara!
Vigda klockor, ringen in 
julehelgen underbara!
R ingen åter vi kring jorden: 
Himlens Gud är mänska oorden!

H ärligt strålar världens ljus, 
mörka natten är förgången.
Väg är röjd till fadern s hus.
M å vi stämma in i sången:
Ä ra vare Gud i höjden 
för den stora julefröjden!

I ngrid H iller.

Anna Ericsons
Damfrisering

HÅRSKÖTSEL, SKÖ N H ETSVÅR D  
M ODERN FRISYR.

F O T V Å R D
(även behandling av frostskador.).

PERM ANENTNING
med modernaste apparater. 

L å g a  p r i s e r .

Selektivitet
och

Klangskönhet
de viktigaste känneteck
nen på

S  A  B  A  -  r a d i o a p p a r a t
SVEN DAHLMAN, Mora. Rt. 142.

FirmaPallinsDiversehandel
MÄSSBACKEN.

Affären i Mässbacken Rikstel. 2. 
Filialen i Kallmora ,, 32.
R  E K  0̂  M  M E S D E R A S !  

Specerier, glas, porslin och manufaktur.

LJU S
HÖR JULEN TILL

Största sortering i

H e d in s  F ä r g h a n d e l

Gynna. Skoltidningens annonsöret'!

Frivillig hjälpverksamhet i Orsa 
till julen

Vi behöva alla varandras hjälp. 
Vi skola vara glada och tacksamma 
både att taga emot och att giva. Men 
behovet av hjälp är olika, liksom 
också förmågan att hjälpa. Så är 
det i fråga om alla förhållanden, 
även de ekonomiska.

Att behovet av hjälp till ekono
miskt nödställda är stort även i det 
»rika Orsa» är tyvärr en allvarlig 
verklighet, synnerligast i dessa be
kymmersamma arbetslöshetens ti
der.

Men skall någon frivillig hjälp
verksamhet behövas härför? Kan
ske någon anser detta onödigt och 
olämpligt. Vi ha de legala organen, 
fattigvårdsstyrelse, barnavårds- och 
dispensärnämnd, skolstyrelse o. d. 
Den hjälp dessa styrelser och nämn
der kunna ge är högst betydande. 
Andra säga, att den enskilda hjäl
pen rentav är olämplig. Själv le
ver man under obekymrade förhål
landen och kritiserar andras åtgär
der. Man fullgör sina skyldigheter 
mot stat och kommun och därmed 
nog. Man anmärker på det plan
lösa i enskilt givande. Det skall 
beredas varaktig hjälp och icke till
fällig. Men tyvärr är detta ofta en
dast ett bekvämt sätt att bli av med 
den hjälpsökande. Ibland kanske 
man t. o. m. ondgör sig över andras 
oförmåga att ordna för sig, »det är 
deras eget fel». Den fattige får så 
ofta en massa klander som påbröd 
till sin olycka,.

Naturligtvis finnes- i ovan sagda 
synpunkter mycket som är berätti
gat. Men om någon håller på att 
drunkna, får man inte stå och reso
nera utan göra vad man kan för 
räddning av den nödställde — ome
delbart! Och en sak är klar. Här 
finnas nödställda och här finnas 
bättre ställda. Av dessa, senare ha 
många alltid sökt göra vad de för
mått för att hjälpa fattiga, och de 
göra d.et även i dessa tider, på an- 
maning, eller i tysthet så att den 
»vänstra handen icke vet vad den 
högra gör». Men med smärta måste 
nog mången förefalla hård och 
ohjälpsam. Det är ofta en rörande 
tro på en persons både förmåga och 
vilja att hjälpa. Det blir då ofta 
orimligt när en del personer an
strängas över hövan.

Därför är det en fördel med orga
niserad frivillig hjälpverksamhet. 
Och ändå bättre vore det om denna 
kunde bliva något, som man kunde 
kalla s a m h j ä 1 p. Man får icke 
blunda för, att missförhållanden vid 
fördelningen av gåvorna kunna ske 
genom mindre nogräknade männi
skor.

Den frivilliga hjälpverksamheten 
inom Orsa är ingalunda ringa. Jag,, 
behöver endast nämna Jultomtar
nas årliga utdelning till jul, Orsa- 
avdelningen av Röda korset, scout
insamlingen i våras, Orsa-Skattunge 
blomsterfond, diakonikretsen, Orsa 
kyrkokörs årliga jnlkonsert till för
mån för fattiga och nu senast Bor- 
bosfonden, som regleras genom dia
konikretsen för att nu icke nämna 
religiösa samfund och föreningar 
av olika slag. Det är då särskilt till 
julen, som dessa hjälporgan verka.

m insamling av medel till jul
gåvor åt fattiga må bland andra 
särskilt nämnas i denna artikel — 
den som på sätt och vis ordnas från 
pastorsexpeditionen, dit medel det
ta år som förut kunna lämnas. Hur 
en sådan insamling tar sig ut fram
går av följande sammandrag från 
1931. Till ett 90-tal personer utde
lades då dels kontant, dels anvis
ningar å förnödenheter ä 5, 10, 15 
kronor. Fördelningen skedde ge
nom prästerna, församlingssystern, 
syster Ebba, syster Jenny samt fat- 
tigvårdsstyrelsens ordf. Det sam
manlagda beloppet var 891 kr. 59 
öre. Till detta belopp hade bidrag 
lämnats av 14 enskilda med 210 kro
nor. Man kan ju tycka att antalet 
personer kunde varit större. I tven- 
ne fall var gåvobeloppet 50 kronor. 
Men därtill kom sedan från ung- 
domskretsen 100 kr., Blomsterfon
den 300 kr., kyrkokörens konsert 
kr. 243: 66 och Rhodins gravfond 
kr. 36: 93. —  Det hela ingår i dia
konikretsens räkenskaper och gran
skas således av revisorer, utsedda 
av kyrkostämman och diakonikret
sen.

Till sist en episod: Till prostgår
den kom en dag i fjol en åldrig och 
sjuklig man från en av socknens 
byar. Han bad att få köpa en Väs
terås stifts julbok. Vid betalningen 
lämnade han en sedel med förkla
ring att överskottet skulle vara till 
julinsamlingen.

Gå du och gör sammaledes!- Men 
vad du gör — gör snart!

O t t o  B e r g g r e n .

Brevpapper med monogramtryck
I.ÄMIM.ICASTK JULKLAPPEN. 
Titta in och beställ i tid av vår
stora sortering! -----------------------------
Al.I.A SORTERS JULSAKER I 
RIKH ALTIGT L A G E R ,--------------

Beckmans Tryckeri i  Pappershandel
TEL, 247. TEL. ,247.
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O r s a  S k o l t i d n i n g

Skådespelare för en vecka.

Teckning i St.-T. D. av Lagerstedt.

En . enda gång i svensk teater- 
historia lär det ha hänt, att en icke 
skådespelare kallats att på landets 
främsta teater utföra en roll i ett 
skådespel. Denna unika ära ram
lade, mera oväntad än en lotteri
vinst, över mig denna höst, då jag 
på Dalaföreningens i Stockholm re
kommendation kallades att prova 
för att i Ludvig Nordströms Gustav 
Adolfs-spel »VI» utföra Falu gruv
fogdes roll. O m jag ville! Jo, jag 
reste ner, fick en veckas engage
mang, erhöll tjänstledighet från 
skolmästaresysslan, anlade en barsk 
min och blev gruvfogde för en 
vecka.

Betvivla icke, att jag med intres
set spänt till äventyrlighetens gräns 
sökte hinna uppleva så mycket som

Barnen behöva präktiga ouh starka

Skolskor och 
Gymnastikskor

Sådana finns i största sortering 
och till Billigaste priser hos

Av B. ORSA SKOMAGASIN
Rikst. 37. ORSA. Rikst. 37.

Välsorterat lager a,v Leksaker

1.1 B r ö d e r n a  O h l s é n s  Bokhandel

möjligt dessa sällsamma dagar. 
Utom tillfället att få spela med vid 
ett så enastående festtillfälle som 
Gustav II Adolfs trehundraårsmin
ne, en heder, som Draöiatens folk 
ivrigt efterträdde, var det vidunder
ligt intressant att få delta i .»livet 
bakom kulisserna» och se en stor 
teaters tekniska resurser.

Jag gissade i förväg, att den till
fälligt anställde »äkta dalmasen» 
skulle överlägset ignoreras och be
traktas som något underdjur av de 
professionella skådespelarna. Icke 
minst därför gick jag den utsatta 
dagen med en smula bävande nyfi
kenhet och anmälde mig bakom 
scenen till repetition. Presentation, 
Åh, aha, jaså, är Ni folkskolläraren 
från Leksand, som skall spela gruv
fogden? Välkommen! Välkommen! 
Hur står det till i Dalarna? Jag har 
bott i Leksand två somrar, säger en. 
Hälsa landsfiskal Lambert i Mora, 
säger en annan. Jag har varit på 
Fryksås. Underbart, bedyrar en 
tredje. Hoppas, Ni kommer att tri
vas här! vänslas alla. Jo, där fick 
jag för min misstro. Dubbelt öd
mjuk trädde jag bakom kulisserna 
och väntade på den scen, där jag 
skulle uppträda, den nionde i första 
akten.

Under den väntetiden spelades 
bl. a. en scen med Wallenstein (Lars 
Hansson) och hans generaler. Re
gissör Molander kom för att hålla 
kritik. Ett par av generalerna viska 
ett ord till varann därunder. Regis
sören ropar till personalchefen: 
»Hr Janse, hit med två nya genera
ler! Och ni (till dem, som viskat), 
ge er iväg! Bort härifrån! Marsch!» 
D e t  var disciplin. Jo, nu hade jag 
gett mig in i något trevligt, menade 
jag och rev mig i mitt ännu ofrise
rade hår. Men ack, vilken regissör 
hr Molander var! En uppfattning 
om innehåll, accent och dramatisk 
effekt, som alltid träffade prick. 
Alla hade han i sin hand, och alla 
lydde. Jag lärde mig på en vecka 
förstå, varför skådespelarna ansågo 
honom som ett regissörsgeni. Han 
ä r det.

Om jag var nervös? Nej, inte på 
scenen men en gång före premiären. 
Lördagen den 5 nov. meddelades, att 
ett par scener, några smärre roller 
och diverse repliker måste strykas, 
för skådespelet var en timme för 
långt! Adjö, Per Gruvfogde! var 
min enda fasans tanke. Res hem 
till Dalom och tala om, att en del 
roller, däribland Gruvfogdens, måste 
strykas beklagligtvis! Sök inbilla 
dig, att folk ska tro detta, och att 
man i n t e  kommer att säga: Jo 
jo, var det inte det vi trodde, han

dugde inte till, ha, ha!!! Nå, domen 
kom: Gruvfogdens roll blev kvar,
och sen kände jag icke mer någon 
ängslan. Många av mina lyssnande 
vänner ha däremot berättat, att de 
varit våldsamt nervösa i mitt ställe. 
Jag är mycket tacksam för detta, för 
det visar, att många, många av mi
na vänner voro angelägna om, att 
jag ökulle lyckas med min visserli
gen lilla men dock —- roll.

Detta var bara ett par glimtar ur 
ett strålknippe roliga minnen från 
dessa dagar. Den, som vill, får 
undra över, att jag betraktar min 
korta gruvfogdetid såsom en rik och 
oförglömmelig upplevelse.

P e r  J o h a n n e s ,  
f. d. gruvfogde.

Försökt...
Apelsinträd i skolan.

Den efterlängtade julen står för 
dörren. Mera då än annars under 
året blir det att äta nötter, druvor, 
russin, apelsiner, dadlar etc. Under 
njutandet av frukterna upprinner 
kanhända hos någon tanken, var
ifrån dessa härstamma. Äro de växta 
i »Apelsinien?» De flesta av dem 
äro emellertid från varmare länder, 
odlade under södersolens drivande 
strålar.

De enda svenska frukterna (för
utom äpplen och päron, vilka också 
kunna vara importerade) äro hassel
nötterna, som vuxit på hasselbus
ken, vilken växer vild i södra Sve
rige. Druvorna odlas flitigt i Tysk
land och Frankrike, och russin är 
den torkade formen av samma frukt. 
Från Kalifornien i U. S. A. kommer 
huvudparten av russin, främst de i 
paket. Italien och Spanien förse oss 
med apelsiner, medan dadlarna äro 
verkliga sydlänningar, komna från 
t. ex. Afrika.

Av nyfikenhet att få se en skymt 
av de sydländska växter, som förära 
oss så smakliga frukter till julen, 
kom jag för flera år sedan att i 
blomburkar nedlägga kärnor av 
druva, apelsin och dadel. Efter nå
gon tid stack det upp plantor av de 
två förstnämnda, men dadelkärnor
na grodde så tålamodsprövande 
långsamt, att det dröjde flera vec
kor, innan deras groddar stucko upp 
ur mullen. Jämte glädjen att själv 
få se stam och blad av nämnda syd
ländska växter, ha skolbarnen allt
sedan varit i tillfälle att till beskriv
ningarna i läroboken få en uppfatt
ning om dem i verkligheten. Blom
mor och miniatyrfrukter har jag ej 
lyckats få, men hoppas ännu. Jag 
lyckönskar, om någon läsare vill gö
ra efter försöket. A. B—n.
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ara ett par ord.

Julen närmar sig med stora steg, 
när detta läses. Folkskolan har slu
tat, och nu är det endast fortsätt- 
ningsskolans elever, som nöta bän
karna i våra skolsalar. Det är för 
väl, att naturen lysts upp av snön. 
(Peppar, peppar!) Annars kan det 
vara ganska mörkt och trist i skol
salarna vid denna årsens tid. Jag 
undrar vad ljusexperterna skulle sä
ga om de elektriska belysningsan- 
ordningarna, som Orsa socken be
står i våra skolsalar. Säkerligen 
bleve det inte uppmuntrande och be
römmande ord. Ty dels äro ljus
punkterna för få, och dels äro ljus
källorna för svaga för att effektivt 
lysa upp i en skolsal, där barn skola 
sitta och arbeta, böjda över sina 
räkne- och skrivböcker. Ögonen må 
inte bra av vare sig för svagt eller 
för starkt ljus. Men inte är det nå
gon fara att ljuset är för s t a r k t  
i skolsalarna.

Bet var nog en del, som tyckte, 
att det mörknade, när skolrådet er
sattes med folkskolestyrelse, vald av 
kommunalfullmäktige. Jag vet inte 
om till dem hörde den dam, som var 
vänlig nog att efter sedan förra 
åreta julnummer utkommit med en 
artikel av Keding om förändrin
garna i fråga om myndigheten över 
skolan, rekvirera det nummer av 
Orsa Skoltidning, d ä r  d e t  s t o d  
o m f ö r ä n d r i n g a r n a  s o m  
s k u l l e  i n t r ä f f a  u n d e r  1932.

Så farliga omskiftningar måtte 
ändå inte ha skett under året — åt
minstone inte i fråga om skolan — 
eftersom prosten vid »lagstadgade» 
i år bekände sin uppfattning vara 
den, att förändringarna inte med
fört så stora ändringar. »Ungefär 
samma ledamöter, ungefär samma 
lärare och tyvärr —  samma ordfö
rande!» Det sista tycker säkert 
alla inte är något t y v ä r r  utan 
den verkliga ljuspunkten.

*

Vid samma tillfälle berättade 
folkskollärare Berger bl. a. om när 
det ljusnade för honom vid inträdes
provet i seminariet »nån gång på 
97». Prövningen i naturkunnighet 
hade inte varit så lysande, ända tills 
läraren frågade tenterande B. om 
blodomloppet. Men då brast det löst! 
I hela tjugo minuter fick han nu 
ostört tala om ådror och blodvät
skor och blodkroppar. Då tyckte lä

Nya skolsalen i Hansjö.

raren det var bra och avbröt det 
hela, fastän Berger inte hunnit med 
mer än stora blodomloppet. B e- 
t r ä f f a n d e  den kunskapen förhöll 
det sig så, att Berger under föregå
ende Bommars militärtjänstgöring 
varit sjukvårdssoldat och då insupit 
denna kunskap. Så att rekrytsko
lan kan också vara preparandkurs!

*

I slutet av det intressanta före
draget om gamla tiders skolliv kom 
Berger in på en jämförelse med nu, 
varvid han konstaterade, att nuti
dens skola befinner sig i en bryt
ningstid. »Jovisst är det brytnings
tider!» inföll då ordföranden. »Vi 
ska strax gå till prostgården och 
dricka kaffe!»

*
Gustav Adolfsminnet har firats på 

allehanda sätt: fester överallt, jubi- 
leumsslantar och jubileumsfrimär- 
ken och nu är det också en Gustav 
Adolfsbild på julens välgörenhets- 
märken. 200 skolbarn hade t. o. m. 
förmånen att få resa till Liitzen 
den 6 november och delta i festlig
heterna där. Festligheterna i Orsa 
inleddes redan den 5 nov. med guds
tjänster för skolbarnen i såväl Orsa 
som Skattunge kyrkor.

Men det såg mörkt ut för barnen 
ute i byarna att ta sig till resp. kyr

öppmas butikerna i vårt 
affärshus, Orsa.

Nedre våningen:
Specerier
Charkuteri

Övre våningen:
Manufaktur
Skor
Husgeråd

KOOPERATIVA OVAN SILJAN

O r s a  S k o l t i d n i n g
kor. Snön, som föll i våta flockar! 
Snö i sån myckenhet redan den 5 
nov. torde väl också höra till säll
syntheterna. Det var en verkligt 
koncentrerad sjättenovemberdim
ma!

*
Vägstyrelsen i allmänhet och 

Finn Erik i synnerhet tyckte nog 
också att den 5 nov. var en mörk 
dag. Snö, snö och återigen snö — 
men inga plogar! Det blev många 
telefonpåringningar innan plogarna 
monterats och kommit ut.

Annat var det i fjol. Då hade red. 
för denna tidning beställt en snörik 
bild till julnumret, som kom ut den 
20 nov. Men då var det nästan så 
att den snön blev den enda under 
hela vintern.

Vt

Ett barn i en småskola kom hem 
en dag och sa:

»Doktorn har varit i skolan i dag.»
»Doktorn? Vad har han gjort 

där?»
»Han har tittat på skri vböckerna.»
Fröken hade nog sagt d o k t o r  

Linge!
*

Men den dagen, då folkskolin
spektör Linge var till Törrvåls sko
la den 22 i månaden november, lys
te solen. I extra ordenskapitel ut
nämnde Konungen vår inspektör 
till riddare av Vasaorden. Vi gra
tulera!

Till ljuspunkterna i vår mörka tid 
hör också, ätt Hansjö börjat få sin 
segslitna skolbyggnadsfråga ordnad. 
Se på bilden om det inte är ljust och 
glatt!

I samma andedrag ta vi också det 
nya, ljusa och glada inslag som

Första funkisbyggnaden i Orsa.

kooperativas nybygge utgör i stads
bilden i vårt municipalsamhälle.

*
Slutligen tillåter jag mig peka 

på ytterligare tre glada och ljus- 
bringande tecken:

1) Våra annonsörer, som hjälpa 
oss att hålla detta fina företag fly
tande.

2) Prenumeration på Orsa Skol
tidning är nu möjlig fr, o. m. 1933. 
Sänd in kr. 1: 20 till tidningens 
postgirokonto n :r  73935, så erhålles 
de fyra nummer, som skola utkom-
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O  r s  a  S k o l t i d n i n  q. _ ^— - - _

A T T  G Ö R A  EN F Ö R S T A  SIDA.
Den människovänlige redaktören 

för denna utmärkta tidning har bett 
om ett bidrag: Hur man gör en 
»förstasida», d. v. s. teckningen till 
en sådan. Jag skall därför, så långt 
det står i min förmåga, försöka på 
några få rader klarlägga detta vid
lyftiga problem. För det första gäl
ler det att få en idé och det är kan
ske oftast det knepigaste. Här gäl
ler nu närmast titelsidan till denna 
trevliga publikation och då har Ni 
ju alltid något vackert motiv från 
hembygden att ta till, och att det 
finns gott om den varan i Orsa det 
kan jag intyga av egen erfarenhet. 
Hembygden är ju i alla fall bland 
det bästa som finns, eller hur?

Motiv.
När Ni så fått tag på ett lämpligt 

motiv, så försöker Ni teckna av det 
på ett litet papper eller i en anteck

ningsbok. I detta, sammanhang 
kanske jag bör tillägga, att det inte 
är nödvändigt att gå långa vägar

ma under 1933. Detta bör särskilt 
observeras av orcabor i förskingrin
gen.

3) Julen är snart, här, och vi ön
ska alla våra gynnare en 
EN GLAD OCH TREVLIG HELG!

för att »söka» ett motiv, ty sådana 
kunna säkert yppa sig i Er när
maste omgivning, om Ni bara håller 
ögonen öppna. Det kan vara en ut
sikt, ett härbre, några vackra träd, 
en kossa eller en katt, stugan som 
Ni bo i eller — om Ni känner Er så 
duktig att Ni vågar Er på det — 
lillebror eller lillsyster och kanske 
även någon annan medlem av fa
miljen och helst då i den vackra 
Orsa-dräkten, om det låter sig göra.

Teckningens storlek.

Se’n tar Ni ett papper i samma 
storlek som tidningen eller ännu 
större och ritar av den förut gjorda 
skissen på detta. Om man vill göra 
originalet större än den yta för vil
ken det är avsett — vilket ofta är 
en fördel — så kan man gå till väga 
som bild 1 visar. Man lägger tid
ningen jämt i nedre ena hörnet av 
ett större papper, därefter tar man 
en linjal och drar ett streck från 
detta- hörn och uppigenom det övre 
motsatta hörnet. På så sätt kan 
man godtyckligt bestämma formatet 
och samtidigt få det exakt. Om det 
skulle förefalla Er svårt att få teck
ningen på detta stora papper att 
överensstämma med skissen kan Ni 
ruta upp papperet. Det går så till att 
Ni med lika avstånd på höjd och 
bredd indelar den mindre teck
ningen i rutor. Sedan indelas det 
stora papperet i lika många rutor 
som givetvis bli större, överfö
ringen av teckningen går sedan 
lätt, då man ju närmare kan preci
sera vissa stödjepunkter och sålun
da få teckningen mera överens
stämmande med skissen. Förfa
ringssättet är ju kanske litet om- 
ständigt men det kan vara bra 
ibland att känna till det.

Utförandet av teckningen.
En teckning bör, för att kunna 

reproduceras i tryck, vara bestämd 
och ren i linjerna. De flesta ama
törer, som syssla med teckning, 
i synnerhet bland de yngre, beakta 
icke den saken, utan resultatet 
blir tunt och oskarpt och litet 
såsigt och obestämt i formen. 
Följden blir att teckningen blir 
oduglig för reproduktion. Den si
dan av saken kan jag tyvärr inte in
gå på här, då den skulle ta för hårt 
på utrymmet, men jag kan ju om
tala, att teckningen fotograferas 
först och anpassas efter det for
mat den är avsedd för. Den på fo
tografiplåten avbildade teckningen 
överföres sedan på en lika stor 
zinkplatta som därefter genomgår 
en kemisk behandling tills den blir 
lämplig för sitt ändamål. Tecknin
gen bör vara så kraftig och enkel, 
att den »fastnar på plåten». Ge Er 
inte på alltför svåra och krångliga 
motiv, åtminstone inte till att börja 
med utan tag någonting enkelt och 
trevligt, vilket ofta kan bli lika bra. 
Se’n bör teckningen inte ritas med 
blyerts utan med tusch eller svart
krita. Svartkritan bör vara litet 
fet, så att den inte suddas omkring 
på teckningen (när kritor eller bly
erts överhuvudtaget användes bör

Fars
önskelista till Julen ser ut så här:

en SKJORTA
ett PAR STRUMPOR

. en SLIPS

KÖPTA I

A/B. BERGLINDS 
Herrekipering.

Tel. S. ORSA. Tel. 5.

Öka vitaminhalten i den dagliga 
födan genom att använda det 
goda och näringsrika Vitana.
Det har konstant vitaminhalt

“  VITANA
VITA M IN R IK T M ARGARIN.

Värdesätter Ni erv god

Gör då ett besök i

S e g e r s  S k ® a f f a i * «
Telefon 232. ORSA.

Goda kvalitéer till 
|)|jlu mycket låga priser.

VÄLJ DEN J U L K L A P P  
S'OH ENDAST N I K A N  G IVA

E D E R T  F O T O G R A F I
Ring och. beställ tid som är 
för Eder lä m p lig ---------------------

Tegmans Foto Salong. Tel. 39-
1 tr. upp. Göteborgs b. fastighet -

S K O ?
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. 0  r s a S k o l t i d n i ng

Birger Olssons Järnhandel
Telefon: Namnanrop,

Platsens bäst sorterade affär i SPORTART! KLAR för vinteridrotten såsom 
Skidor, Skidstavar, Skidbinömingar, Sparkstöttingar Kälkar, Skridskor, Bandy

rör, Bandykluibbor och Bandybollar m.m.

Glöm ej affären vid inköp av julklapparna då det hos mig erhålles goda och 
gedigna varor till låga priser.

Alb. Petterssons
Sadelm akeri —  Tapetserareverkstad

Billiga priser. Tel. 164.
Möbler och madrasser omstoppas. Nya 

madrasser på beställning. Korkmattor 
inläggas.

Brandts Viiihem o. Pensionat
Rikstelefon 173.

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, 
inpackningar, saltingnidningar, massage 

m. m. Kvartslampa finnes. 
Allmänheten inbjades t.iij alla ovan

stående fjad och behandlingar.
Helinackorderingar till moderata priser.

Skor vräkas bort
l" _.jI vrakpriser

hos

Olo v H olm qvist
SKATTUNGBYN.

Den ständigt
ökade omsättning å vårt kaffe

Specialblandning
är bästa beviset på dess goda 
kvalité. Prova det och vi ga- 
rentera att ni blir belåten.

Bengtssons Orsa.

■^Trunna Pensionat
Rekommenderas.

i FOLKET 
SAMARBETE

O m b u d : A. Byrén, Torrvål.
Erik Talu, Kallholsfors.
G. Nordström, Born.
E. Emanuelsson, Kyrkbyn.

K. J. Dahl,
Riks 191 . Orsa. Riks 191 .
Platsens äldsta och i sortiment största 

specialaffär i : I
KLÄDNINGAR och HATTAR för Damer 
och barn i utsökta kvalitéer och modeller. 
Koftor, Jumpers, Handskar och Vantar, 
Strumpor i ylle och silke, Damunder
kläder i silke, ylle och bomull. VSTA 
HALSDUKAR med silkesfrans. Korselet- 

ter och Korsetter, m. m. m. m.
Alltid Nyheter. Humana priser.

Julpresenter
för stora å små 
i stor sortering

ORSA TOBAKS- & PAPPERS- 
HANDEL.

Ni lägga ett papper under högra 
.handen, så att inte teckningen tar 
skada av handens rörelser). Tusch 
kan ritas både med penna och pen
sel och det kanske är litet svårt till 
att börja med. Har Ni nu inget av 
någondera så kanske Ni i stället har 
en liten färglåda eller én ask med 
färgkritor. I bägge fallen hör Ni 
använda den svarta färgen vare sig 
Ni målar med pensel eller ritar med 
krita. Ni bör helst hålla Er till 
svart; blått och en hel del andra 
färger gå inte att reproducera. I 
bägge fallen och i synnerhet när det 
gäller krita, bör papperet vara litet 
grovt, strecken bli då vackrare och 
mera jämna. Lägg sedan upp teck
ningen med enkla linjer som så att 
säga bilda en stomme (se bild 2) 
för den fortsatta bearbetningen. Om 
den är bra gjord kan den många 
gånger vara tillräcklig. I annat fall 
kan Ni med t. ex. krita skugga vissa 
partier så att de framträda bättre 
men de olika skuggpartierna böra i 
möjligaste mån avgränsas så att de 
inte »flyta ihop» som man säger. 
Jag har antytt något i den rikt
ningen på bild 1. Se’n finns det gi
vetvis en mängd andra förfarings
sätt som kunna tillämpas men dessa 
fordra nog i regel rätt stor kunnig
het.

Pristävling 1
Nu gäller det således för er, 

yngre och äldre barn, att försöka 
knåpa ihop en bra teckning som 
passar till första sidan på Orsa 
Skoltidning, och om jag inte känner 
Orsa-barnen alltför dåligt, så blir 
det säkert en hel mängd bra förslag. 
Det tror jag. Jag vill alltså föreslå 
att Red. anordnar en pristävlan 
bland Skoltidningens läsare om det 
bästa omslaget till nästa nummer. 
Det kan bli en trevlig sysselsätt
ning under de långa vinterkvällar
na, nu när jullovet kommer.

Jag återkommer sedan när de oli
ka förslagen börjat inströmma. Allt
så, på återseende och en Trevlig Jul!

B. O.
Jodå, redaktionen är med i galop

pen. Vi tar alltså en Pristävling 
till i detta nummer. Den tävlingen 
blir öppen för alla, oavsett ålder, så
ledes både stora och små. Och upp
giften framgår av artikeln härovan: 
det gäller att göra teckningar, som 
kunna vara lämpliga att sätta på

K O R K M A T T O R

CARL A. PETTERSSON
Lämpliga Julklappar
Halsdukar, KragskycMare, Skjortor, 
Pyjamas, Slipover & Luinberjackor,

I Sportstrumpor, Handskar, Planböc
ker & Portmonnäer i rikhaltig sorte

ring hos
E M M A  O L S S O N  - ORSA. 

TED. 125.

BESTÄLL EDERT BEHOV AV

Juldricka
från
STORÅBRO BRYGGERI.
RT. 189.

Ett armbandsur
den mest välkomna julklappen 
för varje pojke eller flicka. 

Finnes i stort urval och i priser 
från 12 kronor hos

THORBY - Orsa

första sidan av Orsa Skoltidning. 
Du behöver således inte nöja dig 
med att teckna endast en, du kan 
göra hur många som helst. F ö r 
v a r j e  t e c k n i n g ,  som vinner 
vårt gillande, utbetalas ett p r i s  
a v  t i o  k r o n o r  när teck
ningen publicerats i Skoltidningen. 
Teckningarna skola sändas under 
adress Orsa Skoltidning, O r s a ,  
och vara inne senast den 1 februari 
1933. De teckningar, som icke an
tagas till inköp, återsändas efter be
dömningen. Därför bör på varje 
teckning vara utsatt konstnärens 
namn och adress.

Fram med papper och ritgrejor!
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Ö r s a  Sko l t i dn ing ,

Låt Renovera
Eder bil hos oss, vi '.utföra alla arbeten 

noggrant och billigt.

Orsi Motor & Mok. Verkstad
Telefon 28.

Järnvägshotellet i Orsa
R E K O M M E N D E R A S .

Rikst. 17 och 115.

D a ö l j Ö A n  f ä b s k t  b r ö d
Cl g  1  i  S  C  I I  GOTT k a f e e  

GOD.A BAKELSER - K O NFEKT m. m.

BERGLUNDS KONDITORI
Rikstelefon 66.

M  Manufaktur M al l a ■'Br§ - i: ,B i l l ig t
alltjämt liksom hittills hos

PER WIKNER
Diversehandel i Holen från 1880  

Vid utflykt och promenader besök

LINDÄNGETS PENSIONAT  

där gott kaffe serveras.

Radionyheter
för säsongen

M O R  A - O R S A
ELEK TR ISK A A F FÄR .
TEL. 192.

Eli t a li i i ,  Om
LT t f ö r

VÄR M E-, VATTEN- och A V 
LOPPSLEDNINGAR av alla slag 

Reel behandling!
Billigaste priser!
_________________  Rikstelefon 119.

B E S Ö K

Ossian L. Moraeus
välrenommerade

Rak- & Frisérsalong

Permanentondulering
KR. 2 0 : —
RING 67 !

G Ö T A  L I L J A S  
DAM FRISERING.

1  i .  B R O B E R G S  Charluteriaffär
Rekommenderas vid behov 
av : Kött, Fläsk, Smör, Ä|gB, 
Ost och Gharkuterivaror till 
de lägsta priser. - - - - - -

Telefon 48 
Filialen 233

Pristävling.
Det här numret innehåller inte 

mindre än tre pristävlingar. Leta 
så finner du nog de andra också! 
Här en pristävling, som inte är då
lig.

Red. har roat sig med att ur kän
da, mycket kända, sånger plocka ur 
några ord ur deras naturliga sam
manhang. Orden höra ihop, så att 
det är inget pussle, men de äro som 
sagt ryckta ur sin omgivning. Nu

Slaget vid Liitzen.

gäller det att lista ut, till vilken 
sång vart och ett av nedanstående 
citat hör.
1 .  --på det var s jä l ---------
2 .  --sprider sitt sk en ---------
3 .  --i hela kyrkobyn---------
4. — — och lyfta liksom fåglar

sm å-------
5 .  --i denna här b y n ---------
6 .  --svär än ditt f o lk ---------
7. — — lyckliga vi f r ia -------
8 .  --till det sagoland som ski

ner —
9 .  -finns i gam la---------

1 0 . ------- än så är det långt till
v å r -------

Uppgiften är som sagt att säga 
till vilken dikt eller sång (det bör 
kanske nämnas att det också är en 
psalm) vart och ett av ovanstående 
citat hör. Då behöver du endast 
angiva sångens namn för vart num
mer.

Lösningarna skola vara insända 
till Orsa Skoltidning, Orsa, före den 
15 januari 1933.

Priserna bli följande:
Första pris: Ett par skidor.
Andra pris: En bandyklubba.
Tredje pris: På skidor, årsskrift 

1932.
Fjärde och femte pris vardera: 

På skidor, årsskrift 1931.
Den läraravdelning, som har de 

flesta poängen i förhållande till 
barnantalet, får ett ståtligt lagpris: 
En tavla, Slaget vid Liitzen, skänkt 
av P. A. Norstedt & Söners Förlag, 
Stockholm. Tävlan är vackert inra
mad och blir en prydnad i skolsalen. 
Den är ungefär 60x90 cm.

Obs.! Du behöver inte lösa alla
(Eorts. å nästa sida.)

A N N A  PETTERSSONS
C A F É & M A T S A L A R
R  e k o m m e nj d e r a s !

Gott kaffe
och hembakat bröd!

Lindqvists Frukt-  & 
Blomsterhandel

Telefon 92.
Alla årstidens finåste alster i 
BLOMMOR, FRUKTER m.m. 
Begrav n i ngskransar u tföres.

gröt ger barnen 
kraft och glädje
köp

k. f :s havregryn, 1 kg., 0.45 kr. 
k. f :s havremust 1 / 4-pak. 0.65 kr.

1/2-pak. 1.20 kr.

hansjö konsum
BEAKTA föli ande bottenpriser.

SKIDOR ............ från 2.50
STAVAR . . . . . . 1.50
BINDNINGAR 1,50
VALLA ............ 0.50
SKRIDSKOR .. 4.—
BANDYKLUBBOR 1.25
BOLLAR ........ J7 0.60

Övriga sportartiklar med tillbehör till 
billigast möjliga priser.

I p  J ä r n h a n d e l n ,  Tel. 2 5 2 , Orsa
För timmer drivningen
fordras rejäla doningar. Sådana till

verkas hos underteoknad.
Snabb leverans. Humana priser!

Skriv, ring eller gör ett besök!

C. F. Carlsson, Åkdonsfabrik, Orsa
Tel, 188. Bost. Holen 15 B.

S k o r  lagas
fort, snyggt och billigt! Gummikängor 

skaftas!
M Å R T E N  J O H.  J A N S S O N ,  

Skattungbyn.

Vi presenta alla,
som under december månad köpt hos oss 
för minst 3 kr. i vår välsorterade affär. 
Presenten består av en för varje hem 

nyttig, oumbärlig artikel.

Musik- & Missionsbokhandeln

V i n t e r f ö r v a r a
Edra cyklar hos

E. HELLSTRÖMS REPARATIONS
VERKSTAD - Tel. 217.

Frelins Konditori
= = = = =  Tel. 2 7 = = = =

Beställning av efterrätter och tårtor 
mottagas.

Turiststugan i Fryksås öppnas under 
julhelgen.
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O  r s  o  6  k c  : M d  n t n g

(Forts. fr. föreg. sida.)
uppgifterna för att skicka in lös
ning! Angiv utom ditt namn och 
adress till vilken skola och klass- “du 
hör. Bifoga nedanstående kupong.

K U P O N G .  |

S i l ö E B S I
15 /1 2  1932. j

I, ...................................................................

4. . . .
5. . .. .

8.........

7........

8. ___

A

10.

Namn :

A d ress : 

Skola : 

Klass :

Melodi: Lilla tomtegubben lilla snuypimo . . .

Nu är julen kommen, hopp far all la la.
Alla barnen dansa in: Goddag! Goddag! Goddag! 
Runt om granen dansa alla barnen då.
Då knackar det pä dörren och tomten stiger på.

Alla barnen slirra då på tomlen rar.
Och se noga efter hur han gör och far:
Se. då hastigt tassar tomten till sill fat!
Barnen smyga efter med ett läsligt prat.

När sen tomten ätit utav gröt sig mätt, 
tassar han så lustigt, som en riktig sprätt:
Ul till julklappssäcken han i farslnn gömd.
Ingen ulav tomlen kommer alt bli glömd.

Nu är alla glada, nu de klappar fått.
Många vackra saker både smått å gott.
Se, då hastigt vänder tomten ut igen.
Alla barnen ropa: “ Välkommen du igen!“

Viola Diffner.

I förra numret hade vi en gung
häst för smått folk. Nu ha vi en, 
som passar även för äldre årgångar. 
Gör du den här »Pållen», som folk
skollärare Paul Rudfeldt ritat, så 
har du bastanta don.

Denna modell är också svårare än 
den förra, men ändå vållar den nog 
inga svårigheter för våra duktiga 
slöjdare. En sak är clet dock bäst 
att tala om. Då meden är så lång 
ocli har så stor böjning, blir det

svårt att göra den ur ett ämne. Där
för bör du foga samman den av två 
bräder. Gör sammansättningen mitt 
under sadeln, blir den lika stark 
ändå.

B röderna Ohlséns bokhandel, 
O rsa Tobaks- och Pappersham
Pressbyrås.

L ; ''
Orsa Skoltidnings julnummer 
i julklappspaketet till vänner 
och fränder!

10



81 m aiurlig tpis

VAG.RÄTT : • LODRÄTT:
2 Gräs i sjö. 1. Brukar du göra när du har snuva."
5 Ear du nar du får brev. 2. Ett ord med hotande innebörd.

för vild. 3. 'Blir du kanske, när något- går dig
10 . A braham s son. emot.
12 Annat ord för tokig. -I. Metall,
! o . Krydda. o. Herdegud.
14. Annat ord för straffa. (>. Ha oxarna på nacken.
15. D u  t i l lh ö r  e n  sådan. . 7, Frukt.
17 Vattendrag i Orsa. 9. Ilsket djur.
lo  Varmt om vintern. II.  Annat ord för titta.
20 Ej våt. 14. inte riktigt veta.
21 Är du säkert ibland. 16. Finns i bl. a. spis.
22 Infini t iv märket. IB. Fisk.
24 Trädslag 19. Annat ord för gå.
20 K rydda 22. Djur.
29 D it  g å  v ä l  alla barn, som komma 23. Buske.

till S tockholm. 25. Im perfe k t av skjuta.
32   E n  lån g  ra d . ' 26. En kaffekvarn hk ’ a. har en sådan.

33 Sådan ger färdighet. 27. Flicknamn.
3 4 . S ta rk  m a n  28. Måste man göra, når något är tra
3 5 . U ttry ck  n ä r  m a n  är bekymrad. ' sigt.

30. Biten och näpen.
31. Finns på. varje hus.

* Sänd in lösningen till Orsa Skoltidning, Orsa, före den 1-5 jan. 1933. Insän
daren av först öppnade rätta lösning'får en god bok »som pris.

Lösningen på pristäylingsuppgif- 
teu. 1 förra numret

den där teckningen av E r i k  
M o r se u s med de omkastade 
bokstäverna, blev följande sanna 
sats; Ä p p l e t  ä r e n  g o d  
o c li s a f t i g  f r u k t .

Den först öppnade rätta lös
ningen befanns vara insänd av 
Sigvard Ängsås, Box 390, Born, 
Orsa, vilken vid detta laget för 
länge sedan fått den utlovade 
boken.

Annons-era i Ors-a Skoltidning — 
den mest spridda tidningen i Orsa.

V '*  lu lo -U r
tillverkas av veterinärbesiktigade

ravaror.

RiKsteletfon 135

De duktigaste försäljarna 
av Orsa Skoltidnings marknads- 
nunimer voro barnen i kyrkbyn. 
Klass 3 i Kyrkbyn fick första pris 
ocli klass 6 1 samma skola fick 
andra pris,. Båda prisen voro två 
inramade Gustav Adolf sporträtt, 
skänkta av Gustav II Ådolfsut- 
ställningen i Nordiska museet.

Prenumeration på Orsa Skoltidning 
för år IMU

kan ske genom insättande av 
kr. 1: 20 på postgirokonto n:r 
73 935 eller genom insändande 
av beloppet i frimärken till Or- 
sa Skoltidning, Orsa. För detta 
erhålles de fyra nummer, som 
skola utkomma under 1933.

ilfitå SKOLTIDNING
utgives av Örsa Lärareförening-

Redaktionskommitté ; Karl Wennberg 
(ansvarig utgivare) , Erik Göransson,
Lisa Lorens.

Expedition: Joh. Boström. Postgiro
n :o 73935.

Red:s oeli exp:s adress: Orsa.
ORSA SKOLTIDNING 

utkommer med 4 nummer under året. 
Lösnummerpris 35 öre.
Annonspris; 20 öre pr mm. enkel spalt 

i texten samt 15 öre pr mm. på 
annonssidorna.

Prenumerationspris kr. 1:20 pr år. 
Behållningen på Orsa Skoltidning skall 

användas till Ors-a Skoltidnings Sti' 
pendiefond.

Detta nummer pres-slades den 14. dee. 1932.

Falun 1932. Dala-Tidningens tr. 96.8

Orsa Skoltidning
Korsord


