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ORSA SKOLTIDNING

Att fira jul utan Jesus, det är som att 
åka skridsko utan skridskor. Ty om Je- 
susbarnet inte är med i vår jul, då är 
det ingen riktig jul. Vi har fått julen, 
därför att Jesus en gång kom till värl
den i stallkrubban i Betlehem, och att 
fira jul utan att Jesusbarnet är med, 
det är som att fira mor genom att kö
pa en tårta åt henne och sätta sig i en 
skrubb och äta opp tårtan själv.

Nej att fira jul, det är att fira Jesus. 
Det vet förresten alla barn, och alla 
barn tycker om att fira Jesus, för alla 
barn som är riktiga barn tycker om Je
sus. ” Jesus, han är väldans kul” , sa en 
gång en liten grabb som kom hem från 
söndagsskolan, och sen gjorde han en 
vers’ om det, som han sjöng hela dan: 
Jesus är kul, Jesus är kul!

Ja, Jesubarnet, det är julen det.
Jag skall nu tala litet om hur vi ska 

fira julen så att vi firar Jesus. Det kan 
man göra på så många sätt.

Ett sätt är att man har en liten jul- 
krubba nånstans hemma. Den som är 
riktigt händig kan göra den själv. Man 
kan klippa den av papper och rita och 
måla den. Ett litet stall, ett snedtak 
på stolpar och så nånting som Jesubar
net kan ligga i. Och så klipper man Jo
sef och Maria och herdarna och de vise 
män och änglarna och stjärnan och allt
ihop. Man kan också göra ett litet stall 
av träpinnar, som man timrar ihop eller 
knutar om man vill. Och sen kan man 
skära figurerna av trä, men skär dej 
bara inte i fingrarna!

Kan man nu inte göra det där själv, 
så kan man köpa i bokhandeln en sån 
där liten julkrubba av papp, som bru
kar vara grant målad och förgylld vär
re och med ett rött papper bakom där 
man kan ha ett ljus. Men ta helst en 
ficklampa, så du inte gör julbrasa av 
hela huset!

När mina barn var små, skaffade jag 
en sån där träkrubba, som också finns 
att köpa, för jag hade inte tid att göra 
den själv, och den tar jag fram varje 
jul och ställer upp på kakelugnshyllan 
i stora salen, och den får ni gärna kom
ma in och titta på om ni vill.

Jaha, det var ett sätt. Varenda gång 
jag kommer in i min sal ser jag den där 
krubban och det lilla, lilla Jesusbarnet 
som ligger i den, och då tänker jag på 
hur det var den natten, när änglarna 
sjöng för herdarna, och är så glad att 
Jesus kom i världen.

Men det finns andra sätt också. Hur 
har ni det på julafton hemma? När ni 
tänder granen. Sitter ni bara och tittar 
på den och säjer: ” Jaha nu har vi tänt 
våran gran. Ska vi inte släcka den nu, 
så vi får våra julklappar” . Eller tar ni
1 ring kring granen och dansar ? Det 
skall man göra. För julen är glädje, och 
det är väl roligt att ta i ring och dan
sa kring granen. Jag kan aldrig glöm-
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ma när min gamla farfar var hos oss 
om jularna, när jag var liten. Han kun
de dansa han. Men han var låghalt, så 
det gick upp och ner när han dansade. 
Och vi gjorde likadant. Vi knekade med 
ena benet och härmade farfar. Och mor 
sa, att vi fick inte göra så, men farfar 
sa: ” Det får ni visst det” . Och så dan
sade han ännu lustigare med oss, så vi 
skrattade så vi till sist rullade på gol
vet. Oj, vad roligt vi hade.

Men innan vi dansade. Ja innan. Vad 
gjorde vi då? Jo, då sjöng och läste vi. 
Och de var det allra finaste. När granen 
var tänd, så satt vi alla stilla och bara 
såg på den en stund. Men sen tog mam
ma sin bibel och läste för oss det som 
står i Lukas evangelium andra kapit
let, de tio första verserna. När jag var 
så stor att jag kunde läsa, och då var 
jag sju år, så fick jag läsa. Och sen 
läste min bror Ragnar och sen min sys
ter Lisa och sen Magnus och Gun, men 
sen blev det inga fler. Men då satt vi al
la och tittade på ljusen som brann och 
tyckte vi såg allt det som vi läste om. 
Och sen vi hade läst, så sjöng vi. ”Av 
himlens höjd oss kommer är” och ”Ett 
barn är fött på denna dag” och ” Stilla 
natt, heliga natt” och ” 0  du saliga” . 
Ibland sjöng vi en julvisa som pappa 
själv hade gjort till ord av Zakarias To- 
pelius: ” Giv mig ej glans, ej guld, ej 
prakt i signad juletid! Giv mig Guds 
ära, änglavakt och över jorden frid!”

Sjunger ni också hemma? Annars 
skall ni göra det. Barn skall sjunga om 
Jesus, när julgranen är tänd. Det blir 
riktig jul då. Då är han med, så man 
riktigt känner det. Det blir så högtid
ligt, så heligt, så där som man säjer 
ibland när det blir tyst och stilla: ”Nu 
går en ängel genom rummet” . Allt blir

liksom roligare då. Och finare. När Je
sus är med i vår läsning och vår sång 
och våra tankar, då blir han liksom 
gäst hemma hos oss. ”En gäst när oss 
du vorden är” . Och ni vet hur det är, 
när det är främmande hemma. Då är 
det inte som vanligt. Det är fest, och 
alla är snälla och fina och uppför sej 
väl o. s. v. Och har man så sjungit, så 
kan man läsa också. Det borde vara så 
i alla hem, att man tog fram bibeln el
ler psalmboken och läste julevangeliet i 
Lukas andra kapitel. Sånt ska man inte 
vara blyg för. ” Jag blyges icke för 
evangelium” , står det i bibeln. Det hör 
helt enkelt ihop med julen att man lä
ser julevangeliet. Det hör mycket mer 
ihop med julen än julskinka och lutfisk 
och jultomten och alltihop. Så sätt igång 
bara. Ni har väl gått i skolan och kan 
läsa innantill!

Så är det julottan. Tänk, när jag frå
gade mina läsbarn, om någon av dem 
varit i julottan, så hade i n g e n  av 
dem någonsin varit i en julotta. Jag 
trodde inte mina öron, när jag hörde 
det. Mycket får man höra innan öro
nen ramlar av, men då måste jag känna 
efter om jag hade dem kvar.

Åh, julottan! Om ni kom allihop till 
julottan, då skulle ni spränga kyrkan. 
Men även det vore julen värd. Julottan, 
när klockorna ringer redan kl. två på 
natten och kyrkan är fullsatt redan 
klockan fyra. Och när vi sen stämmer 
upp psalmen ” Var hälsad, sköna mor
gonstund” ! Ja då firar vi jul, ty då fi
rar vi Jesus. ”Unga sjunga med de gam
la, sig församla jordens böner kring den 
störste av dess söner” . Det är väl ändå 
höjdpunkten i julen, när vi i Kristi kyr
ka sjunger om Herren Kristus själv och 
talar om honom och ber om ” Guds ära, 
änglavakt och över jorden frid” .

Sist måste jag berätta om Rallar Eng
lund. Det var den sista, som jag trodde 
skulle fira Jesus. Han var svart i synen 
och grov i munnen och hade hårda nä
var. Men han kom till mig en jul i Mal
ung och ville låna 15 kronor. •— Va ska 
Englund ha dem till? frågade jag. — 
Dom ska jag ha till en radio. -—- Men 
en radio får väl inte Englund för fem
ton kronor? —  Jo, det blir första avbe
talningen. —  Men nästa avbetalning då ?
—  Den betalar jag aldrig, sa Englund. 
—Men då tar dom tillbaka radion, sa 
jag. —  Det får dom gärna, sa Englund, 
bara jag får ha den över jul. — Men 
då är ju pengarna bortkastade, sa jag.
—  Och det skall kyrkoherden säja, sa 
Englund. Är det bortkastade pengar det, 
att hustrun och barnen får höra julsång
er och julotta i radio! Nej min själ, en 
jul utan radio, det vill jag inte vara 
med om. Dom får gärna ta den sen, ba
ra jag får ha den i jul.

Forts, ä sid. 7.

Julen, Jesus, Barnen och RaIlar Englund - 
Julbetraktelse för Orsa Skoltidning ao Axel Hambraeus



ORSA SKOLTIDNING

Orsa Skoltidning är här i tillfälle att publicera en novell av den ”nyupptäckte” unge förfat
taren Arne Olsson från Fågelsjö, skogsarbetaren, som med sin roman ” Kall himmel” vann 
andra pris bland 160 medtävlande i den av Folket i Bild i år anordnade omanpristävlingen.

Under de år Ture Torgren gick den 
underliga vägen utanför samhälle och 
gemenskap tänkte han ofta på de små 
grå händelserna några år tidigare. Och 
han tänkte, att han måtte vara bra un
derlig, eftersom hans uppgift i livet 
tycktes vara att gå efter en underlig 
väg och plocka fram underliga händel
ser ur diverse minnesfack. Under många 
år gick han så och bollade med minnen 
som en jonglör, och till slut kom han 
på sig själv med att ofta inte kunna skil
ja på vad som var det ursprungliga min
net och vad som var framväxt av själ
va tankebehandlingen. Det föresvävade 
honom, £tt varje minne förvandlats till 
något som kunde liknas vid novellerna 
i veckotidningar, något han kunde ploc
ka fram och rabbla upp för sig själv i 
brist på annan underhållning. I hans 
uppläsningar till ensamhetens ära före
kom ibland minnesnovellen om den un
derliga julen på Holmen. Först många 
år senare skulle han skriva ner den på 
papper. . .

Svartbäcken hade alltid två vintrar: 
förjuls- och efterjulsvintern. På Vinter
gatan fanns ett tydligt märke, som mar
kerade själva julhelgen; de klokaste 
kunde sedan lätt se på olika tecken hur 
de båda vinterhalvorna skulle gestalta 
sig ur väderlekssynpunkt. Någon gäng 
hände det att spådomarna slog in, mera 
ofta blev dock den lilla byn i skogen 
grymt bedragen av den mäktiga rymd
bron, som i stjärnklara kvällar spände 
sitt valv högt över den.

Det här året triumferade alla de som 
i Vintergatan sett en ovanligt mild och 
snöfattig förjulsvinter.

—  Minns ni va vi sa ! sade de med tri
umf i rösterna och såg ut över myrarna,

där den gulbruna starren rasslade i vin
den långt in i december månad. Här och 
var låg en blåblank isfläck och stirrade 
kallt upp mot de regndräktiga molnen. 
Skogen stod blågrön och luktade kåda 
som om våren. Något liknande kunde 
ingen minnas.

Men med regnet och de milda vindar
na följde arbetslösheten. Långt ute i 
skogarna väntade drivningsposterna med 
rinnande kåda i stämpelbleckorna. Ingen 
snö —  ingen kyla, där basvägarnas 
blanka isränder rätteligen borde ha 
glindrat i kallt snöljus låg nu stenskä- 
ren blottade och luktade källarfukt. 
Hemma i byn gick männen och såg tyst 
upp i den orörliga gråheten, som tvärs 
emot allt förnuft och all ordning lagt 
sig i vägen liksom i ett tjurigt beslut att 
utestänga vintern med arbete och för
tjänster. Stämningen blev olustig, och 
byn verkade gråare än någonsin.

En dag hände emellertid det underli
ga, att kronojägaren kom till Torgrens 
och bjöd på arbete. Ett skifte var 
stämplat på en holme ute i en ganska 
stor sjö utom byn. Nu hade kronojäga
ren, som ibland sade ” vi Kronan” , räk
nat ut, att arbetet kunde vara lämpligt 
för Torgren och sonen, Ture. Skiftet var 
inte stort, de två skulle säkert klara av 
det till jul eller åtminstone till nyår.

—  Så blir det ändå en slant till julen, 
sade kronojägaren i dörren och var stolt 
över sig själv och Kronan, som kunde 
hitta på något så fint. Först hade han 
nämnt huggarpriserna, som låg långt 
under allt som kunde kallas rimligt. Men 
nu blåste underliga vindar över Svart
bäcken, och Torgren var ändå glad över 
arbetet som väntade.

—  Snön slipper vi i alla fall, sade han 
när han gick ut för att plocka fram 
verktygen. Och det hördes på rösten, att 
han var glad.

De uthärdade byns avundsjuka blickar 
under de dagar de använde till att ställa 
sig i ordning. Det var bara tre veckor 
kvar till jul, och Torgren räknade ge
nast ut, att det inte kunde tjäna något 
till att komma hem någon gång under 
den korta tiden. De fick ta med sig mat 
och annat för tre veckor sade han och 
underströk det hela med att berätta om 
olika vintrar, då han legat ute i någon 
koja mycket långa tider.

—  Ranta fram och tillbaka, sade han. 
Det var annat förr .. .

Till slut kom de då iväg. En novem
bermorgon med tungt sus i skogen vand
rade de ut från byn, och de liknade två 
uppståndna grottmänniskor, som i skym
ningen var ute för att söka sig en bo
plats. Ture gick några steg efter fadern, 
och han tänkte på, att nästa gång han 
gick den vägen skulle det vara jul, eller 
åtminstone strax före . . .  De gick sakta 
och krokade kring isfläckarnas förädis- 
ka halka. Granarna stod som sörjande 
människor längs vägkanten, och en 
hackspett flög med vingklapprande bå
gar in i mörkret.

I ljusningen stod de framme vid sjön 
och såg ut över isen, som speglade rym
dens grådager. Långt där ute låg hol
men som en svart, taggig ryggödla från 
en svunnen tidsålder. De vilade några 
minuter och rättade till packningarna, 
innan de började den halkande och ha
sande vandringen över isen. Här och var 
slog fadern med en yxa på isen för att 
förvissa sig om dess bärkraft. Ljuden

Forts, å sid. 6.

fnLbLcc yi yiat!

I g <s t

rF Ö R L O V N I N G S R I N G A R

in och låt oss visa!
r---------------^Allt i Ur, Glasögon, Ringar, 

Smycken och Hedersgåvor
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M E D  O R S A  F O L K D A N S G IL L E  T IL L  IT A L IE N

Har Ni lust att åka till Italien och 
dansa i nästa månad? Frågan låter 
onekligen litet fantastisk, men den är 
faktiskt sann. Den kom per telefon sam
ma dag som vi hade träning och diskus
sionen blev ganska kortvarig. Enhälligt 
beslöt vi oss att försöka åka.

Erbjudandet kom från Svenska Ung
domsringen, som fått förfrågan om ett 
svenskt folkdanslag kunde komma ner 
till Perguia i Italien till en stor folklo- 
ristisk festival och dansa svenska folk
danser. Vi blev ju väldigt smickrade att 
få ett sådant uppdrag att representera 
Sverige, och vi satte till alla klutar att 
ordna resan. På tre veckor skulle pass, 
visum, internationella körkort och car- 
néeh för bilarna ordnas. Vi bestämde 
nämligen att färdas per bil för att 
snabbt och billigt komma fram.

Så kom den efterlängtade dagen. Det 
var söndagen den 20 juli, då vi klockan 
5 på morgonen startade från Central- 
plan. Vi var 17 resenärer, varav två 
spelmän, som i tre bilar fullastade med 
tält, sovsäckar och proviant styrde ko
san söderut. Vi åkte hela dagen genom 
vårt eget fagra land och anlände vid 9- 
tiden på kvällen till Hälsingborg, men 
vi gav oss inte för det. Med färjan åkte 
vi över Öresund till Hälsingör och fort
satte därifrån till Gentofte utanför Kö
penhamn, där vi övernattade i en sko
la. Dagsetappen blev hela 81 mil.

På måndagen fortsatte vi genom Ro- 
skilde ner till Korsör, varifrån vi åter 
fick färja, denna gång över Stora Bält. 
Resan fortsatte över Fyn genom Odense 
och över Lilla Bält-bron ner till gräns
staden Aabenraa, där vi slog upp vårt 
tältläger. Det var första övernattning
en i tält och första gången flickorna 
fick prova konsten att laga mat ute i 
det fria, men allt gick fint, och varken 
sömnen eller hungern var det något fel 
på.

Så kom tisdagen och då beräknade vi 
att åka igenom hela Tyskland fram till 
Schweiz. Men det gick nu inte så bra. 
Vägen var mycket längre och besvärli
gare än vi räknat med, sä när klockan 
var 7 på kvällen hade vi inte hunnit 
längre än till Kassel och hade då åkt 
54 mil. Det blev ingen annan råd än att 
tälta och det gjorde vi utanför staden

Resenärerna vid avresan frän Orsa.

alldeles vid sidan om den stora autostra- 
dan. Flickorna var litet bekymrade och 
rädda för s. k. tyska gangsters, men se
dan vi pojkar lovat att gå vakt på nat
ten gick det bra. Vi hade på dagsetap
pen åkt genom hela norra Tyskland, det 
s. k. Schleswig med städerna Flensburg, 
Schleswig, Rendsburg, Neumiinster till 
Hamburg. För oss verkade den norra 
delen av Tyskland att vara fattig, ma
ger och grå, och när vi åkte genom 
Hamburg fanns ännu många märken 
kvar efter kriget. Det var hela kvarter 
och stadsdelar, som ännu låg i ruiner, 
och en stor del av befolkningen bodde 
i källare eller uthus. Efter Hamburg 
verkade landet vara mindre fattigt ju 
längre söderut vi kom allt var mer ge
diget, och folkets klädsel finare och re
jälare. Liineburg, Braunschweig och

Italienska folkdansspelmän.

Göttingen var de största städerna vi 
passerade innan vi slog läger utanför 
Kassel.

Tidigt på onsdagsmorgonen gick fär
den vidare. Nu fick vi åka på de beröm
da tyska autostradorna, och då gick det 
undan värre. Hastigheten höll sig kon
stant över 109 km i timmen på den yp
perliga ” stradan” , där trafiken är enkel
riktad, och all korsande trafik går på 
broar över eller under vägen. På denna 
härliga väg passerade vi Frankfurt am 
Main, Mannheim, Karlsruhe fram till 
Stuttgart, där vi tog av mot Schweiz. 
På kvällssidan passerade vi så gränsen 
och åkte in i Schweiz, som imponerade 
stort på oss. Vi åkte fram till Ziirich, 
där vi slog upp våra tält för natten. Vi 
hade då under dagen tillryggalagt 65 
mil och var rätt så trötta men passade 
ändå på att bese staden och studera fol
ket innan vi kröp ner i sovsäckarna.

Så kom torsdagen och då skulle vi en
ligt beräkningarna hinna rätt långt in i 
Italien. Färden pä morgonen från Zii- 
rich längs de vackra sjöarna Ziirich See, 
Zuger See och Vierwaldstätter See kom
mer vi aldrig att glömma. Att få åka 
längs bergsluttningarna genom tunnlar 
och se de gröna sjöarna med höga fjäll
toppar runt om var en sann upplevelse. 
Vi hade bestämt oss för att åka genom 
S : t Gotthardstunneln för att slippa åka 
över Alperna, som skulle vara rätt dry
ga enligt vad som påståtts. Så började 
då klättringen uppför Alperna, allt hög
re slingrade sig vägen i hårnålskurvor 
rätt upp, och det gick så bra att vi inte 
stannade förrän vi nått Andermatt, en 
berömd vintersportort. Där kom vi på 
det klara med att vi åkt för långt för 
att åka tunneln och vi beslöt oss för att 
fortsätta över Alperna och efter en rast 
i byn Hospenthal kom vi så upp på top
pen 2.114 meter över havet. Efter att 
ha prövat den tunna luften däruppe, rul
lade vi så vidare, d. v. s. utför. Det var 
samma slingriga väg utför också men en 
annan natur mötte oss på denna sidan 
Alperna. Här blev det med ens varmare, 
ett annat språk talades och naturen var 
helt annorlunda. Vi trodde knappast att 
vi var i samma land, men kartan sade 
oss att det var ännu rätt långt kvar till 
italienska gränsen. Men efter att ha åkt 
igenom de vackra turistorterna Bellin-

Sök ej försäkring när huset brinner!
Fr. o. m. I juli 1952 er hålles följande förmåner eld medlemskap I Orsa Erkända Sjukkassa:

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

ning å och hemresa från sjuk- 
vårdsanstalt, resa till specialläkare 
och sjukhuspoliklinik samt intag
ning å Borrgårdens konvelescent- 
hem.
Ersättning för röntgen-, radium-,

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

kortvågs-, diatermi-, hetluft- och ålder och hälsotillstånd.

Erforderliga upplysningar lämnas av

O rsa Erkända Sjukkassa
Adress: Kv. Hjorteu 4
Tel. 271, kassörens bostad 435 b
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D a n sla g et p å  hem väg.

zona och Lugano med den kända Luga- 
nosjön kom vi fram till gränsen i staden 
Como. Så.var vi då äntligen framme i 
Italien, men vi hade en bit kvar ännu 
och vi fortsatte dagsetappen fram till 
Milano, där vi slog läger utanför sta
den. Ännu en gång fick pojkarna gå 
vakt, då flickorna inte kände sig riktigt 
säkra, men inga gangsters fanns det här 
heller, så natten blev lugn. Av befolk
ningen fick reda på att vi hade cirka 10 
km till Grens villa utanför Milano långt 
var det inte heller till Gunnar Nordahls 
eller Liedholms hem. Men vi hade annat 
att tänka på just då, det var ingen tid 
över till att hälsa på våra fotbollsam- 
bassadörer denna gång. ” Gre-no-li” blev 
nästan vårt lösenord därnere i Italien, 
för bara ordet nämndes så blev med ens 
befolkningen glada och kom och klappa
de om oss för att tala om fotboll, som 
tydligen var ett nationalintresse.

Resan fortsatte på fredagen över Mi
lano, Piacenza, Bologna och Florens 
fram till Perugia, som var resans mål. 
Vi kom fram dit kl. 10 på kvällen, åt
skilligt försenade genom att bromsarna 
krånglade på en av bilarna. Att i en 
stad på 96.000 innevånare hitta rätt, när 
man inte har någon adress utan bara ett 
namn att gå efter är inte så lätt. Vi 
hade tur och hittade pä en av festkom- 
mitterade rätt så snart. Men vi blev inte 
litet snopna när vi vid ankomsten fick 
det intrycket att festivalen blivit fram
flyttad och vi åkt dit ner i onödan. Så 
var nu inte fallet, och så fort det kom 
en pojke, som kunde engelska, klarades 
situationen upp och vi kunde få ” go to 
bed” och sova ut efter strapatserna.

På lördagsmorgonen fick vi reseleda
re inställa oss på sekretariatet och an
mäla vår ankomst. Vi hade litet svårt 
att göra oss förstådda till att börja med, 
då man härnere endast talade italienska 
och franska. Men med en schweiziska

F olkd an sare frå n  Sardinien .

J U L K L A P P A R
köper Ni fördelaktigast från oss.

Stor sortering av 
tofflor och pjäxor

AB ORSA SKOMAGASIN
Orsa, tel. 37

på sekretariatet som kunde engelska 
gick det sedan rätt så bra att klara av 
våra mellanhavanden. Vi fick bl. a. ut
kvittera vårt gage, som var 83.073 lire. 
Det låter rätt mycket, men i svenska 
pengar blir det inte mer än c:a 800 kro
nor. Så var det matdags och maten skul
le intagas på restaurang ” Comunale” 
där alla deltagare i festivalen skulle äta. 
Vi fick där träffa folkdansare från Hol
land, Österrike, Spanien och Sardinien, 
som i sina granna nationaldräkter dan
sade och spelade för oss. Maten var den
na dag och även de efterföljande spa
getti och naturligtvis frukt, som var 
härlig och läskande. Efter en general
repetition på eftermiddagen var det dags 
för vårt framträdande för italiensk pub
lik på kvällen.

Festplatsen var en stor park inne i 
staden, som var smyckad med flaggor, 
blommor och kulörta lampor. Scenen, 
som var uppbyggd i parkens mitt, var 
smyckad med vita och röda blommor och 
badade i strålkastarljus. Konferencier 
var en herre, som hette. A. Gomez och 
var känd som Italiens Sven Jerring, han 
presenterade de olika nationerna och 
danserna med en ” svada” som var ena
stående. De olika nationerna fick i tur 
och ordning visa upp sitt hemlands dan
ser och musik i sina granna dräkter. Al
la danser filmades och dessutom togs 
musiken och sången upp på band. Vi 
skulle dansa ” finale” och det var sent 
på natten som vi fick tillfälle att visa 
upp våra danser. Trots vår resetrötthet

Nya Damfriseringen
Ann-Britt Tysklind

gick danserna bra och publiken tycktes 
uppskatta vårt uppträdande.

Söndagen ägnades åt vila och bad. 
Men innan vi kunde åka till Lago de 
Trasimeno blev vi reseledare uppkallade 
på sekretariatet för en intervju i den 
italienska radion. Den förut nämnde Go
mez intervjuade mig på engelska, vilket 
sedan skriftligt översattes till italienska 
som jag efter en stunds träning fick lä
sa upp i den s. k. intervjun. Efter denna 
episod åkte vi ut och badade, f. ö. vid 
samma sjö där Ingrid Bergman har sitt 
sommarställe. Henne såg vi dock inte till 
utan vi fick nöja oss med vattnet, som 
det f. ö. inte fanns allt för gott om i 
Italien. På kvällen upprepades framträ
dandet i festivalen igen, denna gång med 
nya danser och ny musik.

På måndagen lämnade vi den åldriga 
staden Perugia och fortsatte färden ner 
till Rom, dit vi anlände på eftermidda
gen. Vi passade på att bese en del av 
stadens många sevärdheter såsom S : t 
Peterskyrkan, Collosseum, Vittorinopa- 
latset m. m. Vi tältade i en park mitt 
inne i staden och på morgonen fortsatte 
vi norrut längs efter Medelhavet. Allde
les smärtfritt gick det inte för oss i 
Rom, där resans enda missöde inträffa
de. Det var en liten krock med en bil och 
en zigenargumma, som med sin mulåsna 
sprang på en av bilarna, vilket gjorde 
att vi även fick stifta, bekantskap med 
en polisstation i Rom. Missödena klara
des upp till allas belåtenhet efter myc-

F orts. ä sid. 10.

Läm pliga ju lklappar 
till henne finner Ni hos oss.

Vi ha stor sortering i klänningar, 
underkläder, strumpor, handskar 
och väskor, damhattar och barn
mössor. G ö r  e tt  b esök !

K. J. Dahls Eftr.
Tel. 191, bost. 389, Orsa
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Vi ha
flyttat till

o

Abergs
fastighet

' ä [komna
till vår nya affär, där 
vi fått större plats och 
en modern, praktisk 
inredning. Därmed ha 
vi alltså möjlighet att 
betjäna Er på ett myc
ket effektivare sätt än 
tidigare.

Bje/iglutds
----------  O R S A ---------

Den underliga jnlen._________Forts, fr å n  sid. 3

av slagen gick dova och gungande ut i 
stillheten, och fadern berättade historier 
om att ” slå lakar” på nattgammal is. 
Det var redan fullt ljust när de stelben
ta och med ömmande ryggar steg i land 
på holmen. De klättrade över stenskär 
och ilandfluten strandbråte och hittade 
till slut den halvt förfallna fyramans- 
koja, som nu skulle bli deras hem en tid 
framåt.

De två på holmen arbetade sig igenom 
decembers gråfuktiga dagar. På skiftet 
stod de små risgranarna tätt, deras lån
ga kvistar hängde ned mot mossan och 
bildade gröndunkla rum, där moss -och 
barrlukten hängde som tunga dunster. 
Där arbetet gick fram, täcktes marken 
av mjukt sviktande ris vålar och savgula 
massavedbitar. I mörker lämnade de 
kojan om rnornarna, i mörker vände de 
tillbaka om kvällarna, trötta, ledbrutna 
— några få kronor rikare. I anteck
ningsboken kröp sifferradens vingliga 
tusenfoting sakta nedför sidan, och Tu
re tittade på den om kvällarna och räk
nade ut på vilken linje julafton skulle 
infalla. Men han trivdes bättre än någon 
gång förr i skogen. I kojan hade någon 
tidigare inneboende lämnat kvar en hel 
trave veckotidningar och två häftade 
äventyrsromaner. Hela kvällarna låg 
han på britsens fjädrande och kådluk- 
tande risbädd, led eller triumferade med 
hjältarna i Kongos djungler och Klippi
ga bergens raviner slukade ord, frossa
de i trycksvärtans överjordiska härlig
het. Och eftersom det var bara fadern 
och han i kojan, slapp han kortspelet 
och diskussionerna om politik och kvin
nor. För första gången i sitt unga liv 
hade Ture Torgren ett arbete där han 
helt och fullt kunde längta efter kojan 
och kvällarnas vila. . .

I veckan före jul kunde de med be
stämdhet se, att arbetet inte kunde bli 
färdigt till helgen. De talade om saken 
som två kamrater och bestämde, att de 
skulle söka sig hemöver dagen före jul
afton.

—  Så hinner vi greja lite för helgen, 
sade fadern och såg tänkande ut. Och 
när det i alla fall inte går till ju l . . .

Ture var den gången fjorton år. Han 
kände fortfarande barnets eggande, oro
ande glädje inför julen. De allra sista 
dagarna blev ovanligt långa, och kväl
larnas novelläventyr föreföll tunnare än 
vanligt.

Kvällen före hemfärden kom med 
kraftig storm. Den gick vrålande fram

över ön, kastade sig tjutande in i den 
risiga dvärgskogen och larmade i kojans 
plåtskorsten. De gick ut och tittade. 
Stormen slet i deras kläder. Luften var 
fylld av vinande barkflagor från sko
gen, och ibland kom tunga regndroppar. 
Fadern såg bekymrad ut och sade, att 
stormen tog hårt på isen. Hade de otur 
så kanske de blev kvar på holmen över 
helgen. Men det sista lät nästan som ett 
skämt.

På kvällen låg Ture länge vaken och 
iyssnade till dånet utanför, Han tänkte 
också på julen och på tidigare jular. Till 
slut sjönk han in i en stor stillhet, där 
storm, bräckliga isar och julfirande ba
ra fanns som drömmar . . .

Morgonen rann upp i vit tystnad. Allt 
var täckt av ett tjockt, luddigt snötäcke, 
stora klibbiga flingor föll tätt och lod
rätt ned från en blygrå himmel. Efter 
kvällens storm föreföll stillheten overk
lig, nästan hotande. Fadern gick ned till 
stranden och undersökte isen med en 
yxa. Han gick med fjädrande knän som 
om han smugit sig på ett villebråd, 
ibland drämde han yxan hårt möt isen. 
Efter en stund kom han in och sade, att 
de fick väl ändå göra ett försök, men 
nog såg det otäckt ut.

De var nästan mitt på sjön när det 
hände. Ture kände en underlig kräng
ning under fotterna, så blev snön runt 
omkring på mindre än en sekund blå -— 
ett gurglande ljud, och fadern var med 
ens borta. Det gick mycket fort allt
sammans, hans hjärna hade inte riktigt 
hunnit inregistrera olyckshändelsen när 
fadern frustande och kavande, på nytt 
blev synlig i snösörjan. Rent automa
tiskt hade han tagit några hopp åt si
dan där blev han stående helt ur stånd 
att röra sig. Först när han såg att fa
dern fått upp armarna över iskanten och 
kunde hålla sig upp kom rädslan. Men 
då var den värsta faran redan över ett 
väldigt plask i vaken igen, och sekunden 
efter kom fadern krypande mot honom 
i snön.

—  Att jag skulle gå och drulla dit. 
Nu får vi springa. De sprang sina egna 
spår tillbaka mot holmen. Tung våt snö 
klibbade under skorna, och de flåsade 
av ansträngningen. Ture vände sig om 
en gång och såg vaken, som en bläck- 
plump långt ute i det vita.

Men vid elden i kojan såg fadern 
skämtsamt på olyckstillbudet.

—  Nu fick jag julbadat, sade han och 
kramade vatten ur de upphängda våta 
kläderna. Fast nog hade det varit lika

F orts, d sid. 9.

H A N S  P E T E R S O N S Värdefulla julklappar
finner Ni hos oss.

Bil- § Flygskolor D r a g s p e l - G ita r r e r

Tel. 242 ,  O rsa F io le r  - T o n e t t e r

v ) Sto?' leksaksavdeln irig

Skolorna, Sg?fct  Mus/fe g Hemslöjd
som ge resultat. Tel. 320. Orsa
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M U S I K D I P L O M .
I Skoltidningens majnummer anmäides 

den 209: e diplomtagaren, som alltså full
gjort proven för musikdiplom av första 
graden. Under läsårets sista dagar hann yt
terligare 31 elever med att avlägga godkän
da prov, nämligen:

210. Marianne Martinsson, Hansjö 5
211. Eva Graned, Hansjö 4
212. Mona Eriksson, Hansjö 5
213. Margareta Sjödin, Hansjö 4
214. Ingegerd Hedlund, Hansjö 4
215. Ingrid Eriksson, Hansjö 4
216. Maj-Lis Norin, Hansjö 4
217. Ann-Liss Wilhelmsson, Hansjö 5
218. Lars Svensson, Kyrkbyn 5
219. Astrid Englund, Kyrkbyn 5
220. Kerstin Björklund, Kyrkbyn
221. Monika Ström, Kyrkbyn 5
222. Berit W ickman, Kyrkbyn 5
223. Anita Lorentz, Kyrkbyn 5
224. Lisbeth Persson, Kyrkbyn 5
225. Eva Eriksson, Kyrkbyn 5
226. IXllemor Smids, Kyrkbyn 5
227. Birgitta Östlund, Kyrkbyn 4
228. Lisbet Tuvedotter Olsson, Kyrkbyn 4
229. Ann-Marie Lundqvist, Kyrkbyn 4
230. Lena Axelsson, Stackmora 4
231. Lennart Karlsson, Åberga 3
232. Ingegerd Elings, Åberga 4
233. Sven-Erik Jonsson, Åberga 5
234. Solveig Andersson, Åberga 5
235. Inger Andersson, Åberga 5
236. Tore Bäck, Åberga 4
237. Vivianne Louthander, Skattungbyn 5
238. Lisbet Ersson, Skattungbyn 5
239. Anna-Kisti Ivarsson, Skattungbyn 5
240. Adela Ernstsson, Skattungbyn 4

Av dessa fortsätta nu 9 med mandolin, 7 
med fiol, 7 med piano och 1 med orgel. 3 
elever vänta på plats i ”pianoklassen” och 
4 elever har ännu ej valt instrument.

Under höstterminen har också två prov 
avlagts:

241. Siv Påhlar, Samreal 1
242. Ingrid Tuvedotter Olsson, Kyrkbyn 3 
Siv fortsätter nu med piano och Ingrid

med fiol.

Något extra 
gott till jul 
måste det 
naturligtvis 
vara!

A B E R G S
har allt Ni vill ha i mat-
väg och delikatesser!

Sjunde klassen i Hansjö.
F rä m re  ra d en : H a n s G rossh ed , Iren e L arsson , A n ita  Skoglund, Gulli 

F risk , S olveig  H edlund och K je ll  R osén .
B a k re ra d en : Iv a r  L å n g , G unnar Jonsson, S v e n -E r ik  A n d ersso n , S tig  
N ordahl, O ve E in a rsson , John G u sta fsson , Sune B rosén , K u r t  L in dberg.

Julen, Jesus, Barnen . . .  Forts, fr ä n  sid. 2.

, Nå, Englund fick 15 kronor av mig. 
Sen sa han med en skälmaktig blink
ning: Kyrkoherden har väl inte lite klä
der att dela med sig och kanske lite 
mat också? För en har en hel skara 
ungar, ska en veta. —  Jodå, det blev 
både det ena och det andra. —  Sen sa 
Englund: Nu skall han lova mig en sak, 
kyrkoherden. Han skall komma hem till 
mej klockan tolv på julafton, när jag 
kommer med radion, så vi får inviga 
den.

Jag glömmer aldrig den stunden. I 
den uslaste av stugor nere vid kalla 
älvkanten bodde rallarfamiljen Englund. 
En gråsliten hustru och en massa barn, 
från taniga jäntor i tonåren till små byl
ten, som rullade på golvet. Inga möbler, 
bara madrasser med halm i hörnen. 
Knappt ett matbord. Men på en kubbe 
vid fönstret stod något med ett grått 
skynke över.

Nu låter vi täckelset falla, sa Eng
lund. Han lyfte av skynket, och en ski
nande radio stod där.

Nu skruvar vi på! Och ur den granna 
radion strömmade det ut som stjärnljus 
och änglahymner: O, du saliga, o du he
liga!

Sjung med, sa Englund, det är jul! 
Och han stämde upp med sin rallarbas. 
Och han fick oss alla med, prästen, ung
arna och till sist den gråslitna hustrun. 
Alla sjöng vi julens sånger, alla firade 
vi Jesusbarnets jul:

Krist vare hälsad, 
världen är frälsad,
Fröjda, fröjda dig, o kristenhet!

Jul i Trollberget
Det var julaftonskväll. Snön låg jämn 

på marken. I alla stugor lyste det av jul
ljusen. Men i Trollberget var det alls inga 
ljus. Trollpappan och de sju trollbarnen 
som hette Mamse, Lufse, Rafse, Långsvan
sen, Mulle, Ralle och Turre höllo på att 
kläda julgranen med gamla kastruller, och 
i toppen satte de trollmors gamla nötta 
kjol. Sedan skulle de äta. Först åto de ben 
och lite kött ,sedan kastade trollmor ner 
en liten hårtofs på golvet. Alla barnen 
sprang dit och försökte ta den, ty hår var 
det bästa de visste. Rafse fick  tag i tof
sen och började äta på den. Då flög  alla de 
andra på honom. Turre fick  tag i några 
strån och åt strax upp dem.

Samma kväll var en liten tomtenisse ute 
och delade ut julklappar. Han var sådan, 
att det kom guldpengar av hans hår, om 
man slet i det. Det Var m örkt i skogen, 
och tomten gick vilse. Medan trollbarnen 
grälade som värst, kom tomten fram till 
Trollberget. På en gång slutade trollen att 
slåss, ty de blev väldigt förskräckta. De 
hade aldrig sett en tomte förr. Men det 
hade trollfar och trollmor, och de tog av 
honom hans rock och tog  upp julklappar 
och drog lite guldpengar ur hans hår och 
kastade sedan både tomten och säcken in 
i en m örk skrubb och låste den. Men dä 
såg tomten, att de glömt att ta ur ett 
paket ur säcken, och i det var det en kniv. 
Med den skar han sig igenom väggen, och 
så sprang han hem. Men då trollfar kom 
in och skulle se, hur han hade det, och 
fick se, att tomten inte var där, stampade 
han i golvet så hela Trollberget rasade 
ihop och alla trollen slog ihjäl sig.

K A R IN  PÅHLAR.
Klass 4.
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futUm/lUMIKGfK

L n l j  u d e t till le^äb !

Parfym- och
sjukvårds-
avdelning

öppnad i
OAbergs nya 
fastighet

Bland en jättesortering gedigna 
och praktiska saker skall Ni sä
kert finna en passande ” klapp” 
vare sig det gäller far, mor, sys
ter, bror eller Eder käresta. Vi 
ha den största sorteringen i

Presentkartonger
Manicureetuier

Necessärer

Parfymer

Eau de Cologne

Hårvatten

Puder

Tvålar

För småttingarna

Julgransprydnader
i förnämlig sortering. 
Ovanligt dekorativa.

FÄRG KRITOR och en stor sorte
ring i MÅLARBÖCKER. LEKSA
KER av TRÄ i gediget utförande.

Allt \ papper för fulen:

I Dukar
Servietter 
Hylipapper och 
Remsor 
Granmattor

Ljus
i jättesortiment

Orsa Färghandel
Telefon tre fyra noll
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Den  underliga julen.________ Forts, från sid. 6.

bra utan. Men han blev allvarsam igen 
och sade, att nu såg det mörkt ut med 
deras julfirande, inte hade han lust att 
drulla i på n ytt. . .

Ture kunde inte tänka sig en jul ute 
på den lilla dvärgskogsön. Inte fanns 
det så mycket av fest och glans hemma 
heller, men det var ändå hemma, och de 
hade åtminstone julgran med glitter och 
sockerkarameller. I bland kunde det bli 
något paket också. Allt inom honom res
te sig i en kompakt protest mot tanken 
på en jul ute på ön. Det föreföll honom 
så omöjligt att han hela tiden innerst 
inne var förvissad om att de ändå på nå
got sätt skulle komma hem. Bara fa
dern fått sina kläder torra, skulle han 
säkert hitta på en utväg . . .

Ute gick snöfallet över i plaskande 
regn. Snöytan på sjön blev vattrigt blå, 
ur de risiga granarna föll snön med tun
ga, våta suckar. Det var gott att de åt
minstone hade ett stort lager ved i koj
ans farstu av kluvna granslanor.

Fadern var underligt tyst. Han satt 
med ryggen tätt intill den värmebru- 
sande brasan, han hade svettdroppar i 
pannan —  likväl skakade han till ibland 
liksom i frossa. Efter middagen lade 
han sig och drog fällen upp till hakan.

—  Det var otäckt kallt det där badet, 
sade han. Jag ska ligga tills jag får vär
men i kroppen. . .

Ture började förtvivla. Snart skulle 
skymningen komma, men fadern tyck
tes ha mist lusten för alla tankar på 
hemfärd. Och i morgon var det julafton. 
Regnet fortsatte —  sjön blev allt vatt- 
nigare. Efter en stund hörde han att fa
dern sov. Och så kom skymningen och 
gick över i mörker. Åter en kväll på 
ö n . ..

Natten gick, och julaftons morgon 
ljusnade i kojan. Ture var tidigt uppe, 
gjorde upp eld och kokade kaffe. Men 
fadern sov. Ibland kastade han sig oro
ligt på bädden och ropade någonting. 
På kinderna glödde röda fläckar, men 
pannan var vit och våt. På förmidda
gen började han yra.

—■ Ta bort den! skrek han och kasta
de sig fram och tillbaka. Ta bort den, 
nu är den här — hjälp!

Ture greps av skräck. Nu tänkte han 
inte längre på julen i hemmet. Men två 
gånger var han på väg ut över sjön i 
förtvivlade försök att skaffa hjälp. Bå
da gångerna måste han vända. Snön och 
en god del av isen var förvandlad till

Tjep mer åo issa 
Karis pippörk

Nya Wienerbageriet
Orsa, tel. 198

en smetig välling. Här och var lyste öp
pet vatten igenom.

Skymningen kom, och med den hans 
mest underliga julafton. Skräckens, för
tvivlans, hjälplöshetens julafton på ön. 
Det började blåsa igen. Kojan riste och 
skälvde i de hårda byarna skogen kved 
som i sorg. På bädden låg fadern i 
brinnande feber ■— långa stunder helt 
borta från verklighet och omgivning. 
Ibland tycktes han kämpa mot något 
övermäktigt, då ropade han högt, och 
svetten bröt fram i hans ansikte. Åter
igen låg han orörlig med slutna ögon 
och ryckig andhämtning . . .

Med ångest och bottenlös skräck inom 
sig gick Ture fram och tillbaka i kojan, 
eldade, bläddrade i tidningar utan att 
veta vad han gjorde —  såg ut över sjön, 
där mörkret kom. Nu började man fira 
julen i skogsbyarna — hemma. Tanken 
störtade sig tung över honom, krossades 
till skärvor —  minnesskärvor från jular 
i hans barndom. Granar, tända ljus, vär
me och trivsel, spänd förväntan och 
mycket annat.

Där ute vrålade redan hård storm, 
kvistar och barkstycken slungades hårt 
mot det lilla fönstret. Elden slog in, och 
kojan fylldes med rök. Då och då skar 
faderns feberrop genom larmet. ..

Många år efteråt ryste han fortfaran
de vid tanken på julnatten i den halv
mörka, rökfyllda kojan ute på ön. Varje 
liten sak, varje ljud —  skiftningarna i 
skenet från elden, allt hade bränt sig 
fast i fjortonåringens medvetande så 
fast att det aldrig kunde utplånas. Änd
löst långa timmar en julnatt i mörker, 
i storm, i ensamhet och förtvivlan, det 
var minnena från den underliga julen på 
holmen. Hans mest underliga jul.

Men lika klart stod för honom minnet 
från annandagens morgon när han 
väcktes ur en orolig slummer av att 
grannarna från byn slog upp dörren till 
kojan. Den nästan chockverkande käns
lan av lättnad, av tacksamhet —  av 
glädje över allt förnuft. Minnena från 
den dagslånga, kryssande färden över 
sjön med fadern nedbäddad på en kälke. 
Skvättande snösörja, gungande is, öppet 
vatten. Röster, meningar, ord, som han 
inte uppfattade. Yrsel, drömsyner och 
famlande brottstycken av tankar, men 
längst där inne —  rikt blommande gläd
je och befrielse .. .

Och den heta, alltupplösande gråten, 
när byns grå gårdar äntligen låg fram
för dem i annandagskvällens konturlösa 
gråhet.

RAK-  & F R 1 S É R S A L O N G

Re k omme nde r a s !

julklappen
för Edra barn finner 
Ni hos oss.

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

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

i god sortering!

F i r m a
B arnk läd er
Telefon 219
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Med Orsa Folkdansgille . .  ■ Forts, frän sid. 5.

ket ” tolkande” , och efter ett par tim
mars körning kunde vi ta vårt första 
dopp i Medelhavets salta böljor utanför 
Livorno. Övernattningen gjorde vi i Pi- 
sa, där vi naturligtvis passade på att 
ingående studera det lutande tornet, som 
är stadens stolthet.

På onsdagen gick färden vidare till 
Genua, fortfarande efter det vackra Me
delhavet, där vi passade på att ta oss 
många härliga dopp. På torsdagen åkte 
vi längs Rivieran och de berömda bad
orterna och passerade Monte Carlo och 
Nizza, innan vi rastade i Avignon, långt 
in i södra Frankrike. Vi hade nu lämnat 
Italien bakom oss med sina vinodlingar, 
kloster, katedraler och gamla medeltida 
byggnader för att längs floden Rhone 
fortsätta mot Sverige.

Fredagen ägnades också åt resa i 
Frankrike och efter övernattning i Lån
gres fortsatte vi pä lördagen över Nan
cy ©ch Metz in i Luxemburg. Därifrån 
gick färden vidare in i Tyskland över 
Köln fram till Duisburg, där vi slog lä
ger för att på söndagen fortsätta norr
ut. Efter autostradorna gick färden så 
genom Tyskland till Aabenraa i Dan
mark. På söndagens resa genom Tysk
land mötte vi en buss från Linköping 
och det blev vår räddning med valutan, 
då vår egen var slut och bankerna var 
stängda.

Från Aabenraa gick så färden genom

Biblioteken.
Skolöverstyrelsen har beslutat, att det 

kommunala biblioteket i Morastrand 
skall kostnadsfritt hållas tillgängligt 
för personer bosatta inom ett särskilt 
fastställt område, innefattande bl. a. 
Orsa kommun. ” Därvid skola låntagare 
från alla delar av området äga lika rätt 
att ifrågakomma till erhållande av bok
lån som personer boende inom den kom
mun, där biblioteket är beläget. Undan
tagna från dylik utlåning äro handböc
ker och annan litteratur, som i regel är 
undantagen från utlåning även inom 
den egna kommunen. I fråga om lånetid, 
antal band, som på en gång få hemlå- 
nas, samt övertidsavgift för ej i före
skriven tid återställda boklån skola för

hela Danmark och upp till Jönköping, 
där vi tältade för sista gången. Och på 
tisdagseftermiddagen den 5 augusti var 
vi åter hemma igen.

Vi var trötta men lyckliga och glada 
efter den 715 mil långa resan med alla 
dess upplevelser och minnen. Vi var 
dock alla ense om att det är vackert och 
bra på sitt sätt i alla länder, men vack
rast är det i alla fall här hemma i Sve
rige. Vidare är det bra att få komma 
ut och se hur andra folk har det för att 
uppskatta fördelarna av att få vara 
svensk.

Gege

personer inom området ej gälla mindre 
gynnsamma villkor än för personer bo
satta inom bibliotekskommunen.”

Även i Orsa
finns det många möjligheter att låna 
böcker:

Sockenbiblioteket i H ansjö 
Sockenbiblioteket i Digerbergsskolan 
Sockenbiblioteket i Skattungbyn 
Sockenbiblioteket i Å berga 
IO GT: s bibliotek i samhället 
IO GT: s bibliotek i Mässbacken 
A B F : s bibliotek i samhället

L Ä T  B O K E N
bli Din vän: Din lärare och Ditt sällskap. 
De böcker Du inte kan köpa få r  Du 
låna. Det finns tusentals intressanta 
böcker i biblioteken i Orsa.

Speciallitteratur,
som icke finns i något av orsabibliote- 
ken, finns det möjlighet att få låna ge
nom bibliotekens förmedling. Utan kost
nad för låntagaren kan orsabiblioteken 
rekvirera böcker till låns från landets 
större bibliotek.

Ä V S K I L D A  B Y A R
kan erhålla boklådor. Till skogskojor 
utlämnas också mindre boksamlingar, 
om  någon i kojlaget åtar sig att svara 
fö r  böckerna. Vänd Dig bara till när
maste biblioteksavdelning.

. T i l l  P O J K A R N A

Algots Eoercoat —

lodenjackan med skinn
krage, som blev en succé 
och som .åter linns i alla 
storlekar. Storl. 10 år 
kostar 48: —.

Pojkskjorta
av velvetin, pigga, ung

domliga mönster.
Pris storl. 10 år 1 3 : - .

Slalombyxor
i kraftig militärdiagonal 
i färgerna blått, brunt, 
grått. Pris i storl. 10 år
3 2 : - .

T i l l  D A M E R N A  

Vackra underkläder
bli alltid välkomna. Vi 
ha mycket att välja på.

NATTLINNEN 
Nylon 38:-, 44:-, 65:-. 
Rayon 19:-, 23:-, 29:-.

UNDERKLÄNNINGAR 
med eller utan garne
ringar:
Nylon 19:75, 22:-, 29:-. 
Rayon 1 2 : - ,  14:60.

Hanssons 
vackra strumpor
-  julklapp med tradi
tion. 'Evighetsstr umpan 
av spunnet nylon 1 6 : - .

Nylonstrumpor med fan- 
tasihäl 5:60, 7:20, 8:80.

Till HERRARNA

” E T O N ” heter 
julklappsskjortan!
TiUverkad av högklassig 
engelsk poplin och med 
passform som är oöver
träffad. Priser: 16:25, 
18:50, 22:50.

Den slips
som han väntar på, väl
jer Ni lätt i vårt stora 
urval. Bl. a. ha vi en 
skrynkelbehandlad kva
litet, ” Total Ti c ” till 6:75 
och en rayonkvalitet med 
perlon som inte kostar 
mera än 8:50.

Pyjamas
i Melka Sanfor, goda kva
liteter till 26:50, 29: -  .
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Skolnytt.
NY SKOLTOMT I HANSJÖ.

Preliminära köpeavtal har uppgjorts för 
inköp av viss mark i Hansjö att i framtiden 
användas som skoltomt. Skolstyrelsen har 
ansett, att marken måste förvärvas sna
rast, då den annars säkerligen blir såld till 
byggnadstomter. Kommunalfullmäktige har 
godkänt de uppgjorda köpeavtalen.

MARKKÖP I KYRKBYN.
Också i Kyrkbyn måste viss mark köpas, 

innan det nya skolbygget kan sättas i gång. 
Vid storskiftet undantogs en ”skolhusplats” , 
på vilken Kyrksalen och den s. k. gamla 
skolan på Lillåbrinken ligger. Men den nu
varande folkskolebyggnaden ligger till stör
sta delen på klockarboställets mark, som 
sträcker sig ända mot den blivande Dala
gatan åt öster och alltså upptar hela områ
det mellan Klockargårdens staket och mö- 
belhandl. Petterssons magasinsbyggnader. 
Kunt omkring den förut nämnda skolhus
platsen avsattes också vid storskiftet ett 
dike, som äges av Kyrkbyn skifteslag. Öv
riga delen av nuvarande skoltomten tillhör 
kyrkoherdebostället. Tomten skall även ut
vidgas västerut, så att det blir inte mindre 
än 10.521 m-, som skall köpas från kyrko
herdebostället.

Underhandlingar har nu förts med samtli
ga markägare. Och snart kommer fullmäk
tige att få behandla de preliminära köpe
avtalen.

NYA SKOLAN I KYRKBYN
har kostnadsberäknats till 2.155.000: —  kro
nor. Då ingår också samlingssal och vakt- 
mästarbostad. De statsbidragsberättigade 
kostnaderna är 1.831.000: — kronor, av vil
ken summa 40 % torde erhållas i statsbi
drag. Statsbidraget skulle alltså bli c :a  
735.000: — kronor.

Statsbidrag har sökts redan i september, 
och skolstyrelsen hoppas på byggnadstill
stånd och statsbidragsbeslut i vår, så att 
bygget kan påbörjas i sommar.

I första byggnadsetappen kommer först 
och främst klassrumsbyggnaden. Vi hoppas 
också där få med bespisningen och special- 
rumsbyggnaden. Även bör bostad för vakt
mästaren snarast uppföras.

TERMINSAVGIFT I MUSIKSKOLAN.
Som redan i tidigare nummer av Skoltid

ningen meddelats, upptages en mindre ter
minsavgift av de musikskolans elever, som 
deltaga i den egentliga instrumentalunder
visningen (alltså icke av tonettspelarna). 
Avgiften har av folkskolestyrelsen satts så 
lågt som 5: — kronor och uppbäres av ve
derbörande musiklärare, som sedan har att 
redovisa till kommunens kassa.

Se till att Eder cykel
får den rätta skötseln. Lämna 
in den till fackmannen. Reno
vering, lackering, vinterförva- 
ring.

B. S. B A L T E R
Cykel- &  Rep.-verkstad, tel. 711

SOM NY TILLSYNSMAN
vid Slättbergs skola efter avlidne Nissa 
Erik Ersson har skolstyrelsen utsett hr 
Erik Björns, Slättberg.

BARNEN ÖKAR I KYRKBYN.
1 samband med prövningen av statsbi- 

dragsansökningen för Kyrkbyns nya skola 
har skolöverstyrelsen begärt ny räkning av 
barnen i och under skolåldern inom K yrk
byns skolområde. X Kyrkbyns klasser 1—6 
undervisas nu 35 barn mera, än vad som 
kunde beräknas år 1949. Och i årsklasserna 
under skolåldern finns 39 barn mera. Det 
måste alltså ha varit en betydande inflytt
ning.

MUSIKSKOLAN.
Undervisningen i musikskolan pågår nu 

för fullt. Antalet elever är 280. Av dessa 
deltar 125 i den egentliga instrumentaiun- 
dervisningen. Det är 22 som spelar mando- 
lin (som förinstrument till fiol), 36 fiol, 6 
cello, 3 flöjt, 7 klarinett, 2 trumpet och inte 
mindre än 47 piano eller orgelharmonium. 
Den sista gruppen visar en obehaglig ten
dens att öka på bekostnad av de andra. Av 
förra årets fiolelever har några flyttat från 
Orsa och några slutat av andra anledning
ar; i de flesta fall gäller det 15—16-åringar, 
som erhållit platser och därför inte kan 
fortsätta.

SKOLFILMFÖREN1NGEN.
Ordinarie ombudsmöte med representan

ter för skolstyrelserna i Orsa, Ore och Våm- 
hds hölls den 14 nov. Avgående styrelse- 
damöter omvaldes, och styrelsen består allt_ 
så av fabrikör H elry  Borgquist, Orsa, ordf., 
överläraren Hj. Hedman, Orsa, sekr. och 
kassör, överlärare J. Dalfors, Ore, v. ordf., 
folkskollär. N. A. Holmström, Våmhus, och 
folkskolinsp. C. A. Calleberg, Mora.

Till revisorer valdes kommunalkamrer O. 
Jonsson och bankkamrer Erik Löfgren.

Beslut fattades om inköp av 4 nya filmer: 
”Duktig flicka” (för småskolan), ”1 fäd- 
rens spår” , ”Egypten” och ”Den stora in
landsisen” .

Julklappstips:
Satsbord
Sybord
Fåtölj
Blombord
Sekretär
Mjuk matta

Carl  A. Pettersson

Boknytt.
Axel Hambraeus: SKÄRVOK OCH
HELHET. En predikosamling.
Lindblads förlag. Kr. 6: 25.

”Präster måste fråga mer efter män
niskor än efter kyrkan. Det är inte kyr
kan, som till varje pris måste räddas 
ur tidens storm, utan det är männi
skan.” Så ser prästen, författaren, på 
sin uppgift och kallelse. Man kan inte 
misstaga sig på hans förståelse för och 
medkänsla med sina medmänniskor, sär
skilt människan i nöd, den ofta jäktade, 
splittrade, trasiga nutidsmänniskan. Till 
var och en har han ett inträngande och 
angeläget ärende. Det finns en väg till 
räddning, till lugn och trygghet mitt i 
tidens nöd och oro. Det finns en glädje, 
som når djupare in än någon annan och 
bär över mörka djup. Men människan 
måste få tid. Tid med sin själ. Livet 
måste bli helt. Det som var olyckligt 
och meningslöst måste bli lyckligt och 
få mening igen. Detta kan ske genom 
Honom, som alltid hade tid för männi
skorna.

Man är författaren innerligt tacksam 
för dessa ” bekännelser” , som ha myc
ket att ge åt den som ger sig tid att i 
stillhet begrunda.

R. H.

Stipendiefonden.
Sedan förra rapporten från Stipendiefon

den har några nya stipendiater tillkommit, 
nämligen:

Laila Salander, Hansjö
Inger Wallin, Hansjö
Laila Larsson, Bäcka
Dessa tre har erhållit stipendier i form 

av Hermodskurser, samtliga i Aritmetik.
Säkerligen är det många fler än dessa, 

som vill skaffa sig ökade kunskaper efter 
slutad skolgång. Den som umgås med så
dana planer bör tänka på att just nu är 
den bästa tiden att sätta igång med studi
erna. Rådgör därför med någon lärare eller 
direkt med undertecknad angående lämp
ligt ämne eller passande kurs. Orsa Skol
tidnings Stipendiefond vill fortfarande stå 
till tjänst!

Så en uppmaning till de rätt många som 
lagt undan studierna för en tid:

Tag nya tag! Sök fullborda den kurs som 
Du påbörjat! Då kommer också Ditt namn 
med pä vår Hederslista över dem som kla
rat sina kurser.

SVEN LILJA, Kårgärde, Orsa 
(Tel. Holen 64)

f l

j u l k l a p p a r n a
h(j\S

Albert Andersson
Mode- & 1 landarbetsaHar. Orsa, telefon 4

11



OBSA SKOLTIDNING

FRÅN SKOLBÄNKEN:
Julklappar som vi gör själva

Snart är det jul, oeh jag  har börjat göra 
julklappar. Nu håller jag  på med ett fort. 
Det är gjort utav masonit. Det är portar, 
som går att öppna och stängas, och det är 
ett högt torn på det. Sedan ska jag börja 
göra grytlappar. Dem gör jag  utav strum
por, som jag klipper i ringar och virkar 
på en hel massa taggar. Sedan väver jag. 
Grytlappar skall jag  göra åt mor och alla 
mina fastrar och mostrar. Och åt min ku
sin i Mora skall jag göra ett puzzle.

E R IK  ZETTE R B E R G  
Klass 4.

'v
Mina harungar

I sommar har jag varit i fäbodarna en 
vecka. En farbror hittade en dag två har
ungar. Han tog dem och lade dem på en 
stubbe och bäddade med mossa. En annan 
dag gick vi och tog dem. Jag döpte dem 
till Snipp och Snapp. Först i början gav 
jag dem mat med en sked.

Men när jag  kom hem, köpte jag  en liten 
nappflaska, som var till en docka. Jag 
hade dem i en stor låda inne i köket. När 
jag  gav dem mat var de så ivriga, att de 
sprattlade av fröjd. När de blev större, 
hoppade de ur lådan för mig. Jag låg oeh 
hörde, hur de tripplade och trapplade på 
kvällarna. Jag hade en bur åt dem ute om 
dagarna där jag satt bredvid dem. Efter 
en tid dog Snapp. Pappa tog en låda och 
lade den i. Sen grävde han ner honom. Då 
blev Snipp ensam. Jag döpte om honom till 
Pirre, men det namnet hittade mamma på. 
Han levde länge och blev stor och började 
äta klöver och kål. Men sen dog han med.

ANNA-LEENA LILJENDAHL.
Klass 6.

K ä ra  sk olba rn !

N u  är det Lucia-dags  
igen . D å  v e t  v i här i 
Orsa, att det är skoltid - 
ningsdags också. Och e fte r 
som  det d essutom  sn art är 
ju ldags, är n i så snälla och 
givm ilda, att ni skickar oss  
bidrag i överflöd . A lltsa m 
m ans r y m s  ju  inte i den här 
tidningen. E n  del spar vi  
till nästa n um m er. M e n  tack  
ska ni ha i alla fall fö r  
både u pp sa tser och tecknin
g a r !

Och  så önskar v i er alla 
G O D  J U L  

och
G O T T  N Y T T  Å R !

TECKNING: N u  k o m m er  to m ten  av 

Karin Lif, - klass 5.

Jolbestvi börti tömtskojen
E wa trast firi joli. Dem alld ö gard jol- 

klappa börti skojem, dar tömtkallär bo. E 
wa jett fasli liv, fär dem wistnt uken sö 
skuld åk ajt jolklappa. Men jen dag kåm 
jen litn töm tä uppa sturtömtåm ö fråged, 
um int ån fick  fårå mi jolklappuma, ö ed 
skuld ån fo. Se kåm jolafton, ö lilltömtri 
for iweg. E wa jett sturt lass ån ad tä dra. 
Men ån kåm do fråm i bim tä sist i alla 
fall. Ån deled ajt jolklappa börti gardumå, 
ö se skuld ån gö emåt. Ån djick ö djick, 
men se tickt ån, att e birdo bi sö löngt, ö 
ån wart sö trätt, sö ån lagd si under jenä 
grån. Do såg ån nö sö list til lenger bört, 
ö dö ån kåm dit sö ware Lucia. O skuld 
just gö borta tömtkalluma, sö nu fick  lill- 
tömtn sällskap emåt. Um int Lucia ad kä- 
mi sö ad nug lilltömtn gendji willadn.

K RISTIN A BJÖRKMAN 
Klass 6

Grävskopan och stubben
En gång såg jag en grävskopa. Den skulle 

ta upp en stubbe. Stubben satt så fast. 
Grävskopan lyfte sej så hemskt. Jag trodde 
att den skulle ramla men den ramlade inte 
ändå utan stubben följde med. Grävskopan 
är stark.

LAR S-ER IK  ERIKSSON 
Klass 1.

När vi var i bystugan
Inte i går men förra dan, var jag  i bystu

gan. Där fick  vi rita båtar. En farbror ri
tade en pojke som ramlat i vattnet. Sen 
var det en karl, som stod på land och drog 
upp pojken.

STEN-ÅKE STÅBIS 
Klass 2.

RAMAR och ALBUM i stor sortering.

Julporträttet en

(
1 lu tn in g a r  av kända, konstn ärer.

M od ern a  presen tartilclar i  keram ik.

Tegmans at&nta^
Orsa, telefon 93

omndite ju  L avan . . .

KAMEROR, FILM, BLIXTLJUS.

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

Id A L t t
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En modern jultomte
Det var en jul. Tomten hade skaffat sig 

en flygmaskin, för att det skulle gå for
tare att dela ut julklapparna. Förut hade 
man kallat honom tomten som tar sej så 
sakta fram, för han hade en häst, som 
var så lat. Men nu. när han hade fått flyg
maskin, fick han heta Snabbe.

Det var julafton. Snabbe hade fulla flyg
maskinen med julklappar. Under den fanns 
en lucka, som han släppte ner dem ige
nom. Han stannade mitt ovanför skorste
narna, och så släppte han ner paketen. 
Inne i stugorna blev de väldigt förvånade, 
när det kom julklappar nerrasande från 
skorstenen. De var inte sena att plocka 
upp dem. Och man kunde aldrig räkna ut, 
varifrån julklapparna kom.

M ARG ARETA LILJA. 
Klass 4.

Jett spetsjö
Jen kwäld do Inger wa när wöss, 

sad munna, att wi skuldum gö nido kafé 
ö ta postn. I frågöd Inger, um o wild fi mi. 
Ed wild o. Se djing wi. Do wi kåmum dit, 
to wi postn ö djingum emat. Do wi kåmum 
alvwegst, fing wi sjå nö wajt, sö såg ajt 
sum ön ajsbjenn. Ä birdo gno ettör wöss, 
ö wi gnoddum ö skräktum. Först såg int 
Inger ed, sö o stod kwär. Do o fick  sjå att 
i kajtä, kajt o ö. ” Sjå attamin d i!” sad ik. 
Do såg o attör ö fick sjå deda wajta, sö 
närmöd si. O wart sö rädin, sö o skräktä, 
sö ä ärdöst lönga wega. Do sad Maj-Lis: 
"wen gno ni fär do? Ä wa ju bara ik, sö 
add jett låkon o mi.”

VANJA LOFVARS 
Klass 6.

När vi var i Torsmo
I somras var jag på kolonin. Vi åkte buss 

dit. Det var så lång väg. När vi kom fram, 
regnade det, så vi fick  komma in. Vi fick  
byta kläder och packa ur väskorna. När 
vi gjort färdigt, gick vi ner och drack 
choklad och fick  var sin tårtbit. Dä vi 
hade ätit, gick vi ut och säg oss omkring. 
Det hade blivit så ändrat sen sist. F lickorna' 
fick  ligga i ett ensamt rum, och det fick 
pojkarna också. Tanterna var så snälla mot 
oss. Det dumma var, att vi måste sova 
middag. Efteråt fick  vi gå och bada. Det 
var så skojigt. Det var en läns, som vi inte 
fick  gå utanför. Första dägarna var det 
m ycket vatten i sjön. Sen blev det så varmt, 
så vattnet minskade. Då fick  vi gå utanför 
länsen. En söndag kom Sonja och Elisabet 
ech hälsade på mej och Anders.

M EIT BÄCK.
Klass 4

Vanja Lofvars, klass 6.

När jag var på museum
I höst var jag  i Stocksund. Då var jag på 

Naturhistoriska riksmuseet. Just när man 
kom in genom porten, stod det två stora 
elefantskelett mitt fram för en. När man 
kom lite längre in stod där en giraff med 
hemskt lång hals. Sen såg jag  en flodhäst, 
lejon och tigrar. Längre bort fick  jag se 
en gorilla. Sen gick jag hem.

BIRG ITTA BERGHOLM 
Klass 2

Vår lilla röda stuga
Vi har en lekstuga. Ibland har vi så ro

ligt i den. Vi skall få  en soffa och så skall 
mamma sätta upp gardiner. Vi har ett skåp. 
Min syster Siv har en servis. Vi har stolar 
och bord. D et är tre fönster på lekstugan. 
Vi har en flaggstång utanför lekstugan 
samt en gunga och en sandhög.

GERD BÄLTER 
Klass 1.

Ö nskejulklappen!

TRYCKKOK ARE
Ni lagar då snabbt och enkelt goa 
närande mat och får mycket tid 
över.
Pris: 4 lit. rostfritt .........  —

4 aluminium 62: —
6 .. rostfritt .........  113: —
6 aluminium . . . .  82: —

JÄ R N B IR G ER  AB

lh;>ök uå'i jididfdälli/img l

M / ^ )  Massor av trevliga julsaker och lämpliga julklappar!

^  Orsa Tobaks- & Pappershandel

överlåt därför åt oss att lösa Edra 
julklappsproblem. I vår rikhaltiga sor
tering av goda kvalitetsklappar fin
ner Ni bl. a:

J ^ Ö t  Itt c i t n e

Underkläder i läckra färger, 
Strumpor i silke och yllenylon, 
Morgonrockar, Bäddjackor, 
Nattlinnen, Scarves,
Handskar, Handväskor.

Ltonotn :

Skjortor och slipsar, 
Handskar, scarves, 
Pyjamas, strumpor, 
Underkläder, sportkläder.

Gör Edert julhandelsbesök i 
god tid och välj bland vår stora 
sortering där Ni kan finna
"JULKLAPPAR SOM PASSA 
TILL VARJE KASSA”.

Aug. Larsson
Orsa, tel. 21

Manufaktur, Dam- och Herrekipering
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TECKNING: När vi spelar och sjunger nv 

Vanja Lofvars, klass 6



ORSA SKOLTIDNING

Jul-
$ 0 § F handla
1 JF * hos oss!

Fikon, russin, frukt,
konfekt, karameller.

Lutad och olutad lutfisk

Lundblads Eftr.
Tel. 225, Orsa

Den bestående julklappen 
finner Ni hos oss!

Belysningsarmatur
Golvlampor
Bordlampor
Miniatyrkök
Hower samt Volta
dammsugare

MOBA-OP/A ELEKTP.A .B .
Orsa, tel. 192

ax ju l iaeu.

Lägg en av våra 
vackra JULDUKAR 
på bordet!

Ta Er tid att komma in och se 
dem, även om julbestyren äro 
många. V i ha den rätta duken 
för det glada julbordet.

Emma Olssons Eftr.
Orsa, tel. 125

TECKNING: T o m ten  k om m er  av 

Anna-Lena Ohlsson, klass 6

Tomtarna i stubben
Det var en gång tre tomtar, som bodde i 

cn djup skog. Det var tre pojkar. De hette 
Tom, Tomm y och Tomas. De bodde i en 
gammal, gammal stubbe, som det var mossa 
över.

Det var sorg över hela skogen för att 
prinsessan hade rövats bort. Det var nog 
häxan, Trulletrull, som tagit henne, trodde 
de. Då tänkte Tom, Tommy och Tomas, att 
de skulle försöka rädda prinsessan.

En vacker dag, när himlen var alldeles 
blå, begav sig Tom, Tommy och Tomas ut 
för att söka efter prinsessan. De hade ta
git mycket mat med sig. Snart hade de gått 
två mil, och de var så trötta. De satte sig 
ner för att äta. Det var en stor grotta lite 
längre bort. De tänkte, att det var där 
Trulletrull bodde. De gick dit. Och kan ni 
tänka, där satt prinsessan i en bur och 
grät. Ensam var hon. Tom gick  fram till 
henne. Hon talade om, att häxan var borta, 
och att nyckeln hängde på väggen.

När de låst upp buren, kom häxan. Då 
rusade Tommy och Tomas fram och högg 
henne mitt i tu med sina väldiga svärd.

När de kom hem igen, blev kungen väl
digt glad att återigen få se sin dotter.

GUNNEL PERSSON 
Klass 6.

När mamma höll på att tvätta
När mamma höll på att tvätta, sä kom 

det en kattunge springande över gården. 
Han såg ut som ett nystan. Han ställde sig 
på brunnskanten och hoppade rakt ner i 
brunnen. Mamma sänkte ner en stege så 
att han kunde klänga sig fast vid den. Så 
drog mamma upp stegen, och katten satt 
kvar pä den På så sätt kom katten upp ur 
brunnen.

GUNILLA ERIKSSON 
Klass 3

Julgranen hugges
Då jag en gäng skulle gå ut i skogen och 

hugga en julgran, mötte jag  en räv, som 
sprang omkring inne i skogen. Jag gömde 
mig bakom en tall. Där stod jag  och kika
de, tills räven sprang sin väg. Om en stund 
gick jag  ifrån tallen. Då gick ja g  för att 
hämta en julgran. Då jag  hade hittat en 
fin gran, högg jag ner den. Jag tog den på 
ryggen och gick hem. Det var nätt två ki
lometer dit. När jag kom hem, tyckte far, 
att granen var skaplig så jag fick  en hel 
tia att köpa julklappar för. Jag köpte m yc
ket fina saker för den.

LARS JONSSON 
Klass 4

Stenåldern
Pä stenålderns tid 
var allting så fattigt, 
de gjorde yxor av sten 
och nål och metkrok av ben.

Jägaren var ute i skogen 
på jakt för att få  sig en stek. 
Några andra var på 
sjön i en urholkad ek.

Små barnen sprang 
och lekte på stranden.
De grävde stora gropar 
i sanden.

Farfar satt och gjorde 
skaft till sin yxa, 
farmor satt och lagade 
hans byxa.

Pappa höll pä och 
göra en båt.
Hans son stod bredvid 
och fråga om 
det var svårt.

OLLE ERIKSSON 
Klass 4.

Lillebror
Jag har en bror. Han heter Olle. Han är 

'snart två år. Han har så många bilar. En 
lastbil har jag  gjort själv.

Jag tycker det ä r ' så roligt att snickra. 
Ibland får jag  sköta honom. Det är så ro
ligt. Ibland leker vi mamma och barn. Jag 
är mamma och Olle och min docka är barn. 
Dockan heter Britt-Kari. Olle brukar få se 
efter Britt-Kari. En dag fick  Britt-Kari 
följa  med mej på ett barnmöte. Där fick 
hon en stjärna på ett papper. Det var så 
roligt.

K A R IN  HEDMAN 
Klass 2.

ffnatt ät det jul igen!
MARZIPAN, KONFEKT, PRALINER AV EGEN TILLVERKNING

-------------------------------- '
Beställ redan 
nu vörtlim p an  

ju l tå r ta n  och 
ju lb rö d e t .

Ce~Qe
borgar 

för kvalité.
L________________ /
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Resan till Norge
På midsommardagen skulle Vi åka i tu

ristbuss till Norge på sällskapsresa. Vi var 
trettioen stycken. Den startade vid Missions
kyrkan och stannade inte förrän i Sälen. 
Där drack vi kaffe på Sälengården, och sen 
gick vi och tittade på Gustav Vasastenen. 
Vi såg också en vasaloppssten, där det stod 
skrivet, vilka som hade vunnit pä vasalop- 
pen. När vi stannade nästa gång, var vi 
vid den svenska tullstationen Stöa. Då kom 
tullmannen ut och tittade i våra portmon
näer, för man fick  bara ha 99 kr. 99 öre. 
Sen gick han in i bussen och tittade i våra 
väskor. Så öppnades tullbommen, och vi 
åkte^När vi hade åkt en bit, såg vi en stor 
sten. Där började Norge. Vi fick  fråga oss 
fram till pensionatet i Nybergsund, där vi 
skulle ligga på natten. Norska kungen och 
kronprinsen hade legat på det pensionatet, 
när de flydde för tyskarna.

Nästa dag åkte vi upp på fjällen. Där var 
sjöarna isbelagda, och på somliga ställen 
var det sex meter höga snödrivor efter väg
kanterna, så vi sprang barfota i snön. Det 
tog tre dagar att resa uppe på fjällen, och 
det var roligt att rasta och äta och dricka 
på barfläckarna mellan snödrivorna. En dag 
var det två älgar, som sprang alldeles fram 
för bussen, så de höll på att bli påkörda. 
Sen åkte vi ner till Hardangerfjord. Där 
ligger en stad, som heter Odda, och där 
låg' vi en natt. Överallt var det svenska 
bilar och bussar. Dem hejade vi åt. En dag 
var vi i Oslo. Där såg Vi den nordiska 
dräktparaden. Det var 3.000 personer, som 
gick. Vi såg också Orsa-dräkten. I Oslo 
finns en park, som heter Frognerparken. 
Där var det bara nakna människor uthugg
na i sten. Fy, en så.n park! Jag blev alldeles 
yr i huvudet.

På hemresan var vi till Mårbacka och 
Rottheros. Norge-resan var det roligaste 
jag  har varit med om.

M ARG ARETA LILJA.
Klass 4.

När vi lekte med Tusse
En dag åkte jag  till Sven-Erik. Då kom 

Tusse, och vi lekte med honom. Sen kom 
Bengt. Han sa, att vi skulle gå upp på 
vägen och cykla i kapp. Då gjorde vi det. 
När vi cyklade, kom Tusse efter och skäll
de. Då tvärbromsade Sven-Erik. Tusse blev 
arg och skällde ändå mer. Då blev vi rädda 
och cyklade ifrån honom.

Tusse brukar vara besvärlig m ot små
barn, så de springer in när de ser honom. 
Men han är inte farlig. Han vill bara leka.

GÖRAN PERSSON.
Klass 3.

Je  saga
A wa jen göng jc  gåmmål keling, sö bodd 

börti jena lissla gråa stuga. Uppi fänströ- 
må addo pelagonior ö wajtör gardinor. Ni
do gov addo färggrånno mattor, så o add 
wevi sjöv. Ä wa dåjn firi jolafton. O add 
gart sö fint fär o wäntöd främmånd. O add 
jenå kullu, sö wa d jift börti jen ellör bi. 
Ennös kullor skuld fo wa när momo evör 
joli. Um jolafton kåm kullor. Dem add 
mitji gwött mi si a momo fro munnu sen. 
Ä wart kwäldn, ö tömtn kåm. An fick  jol- 
gretn. Se fick  momo sö mitji jolklappa, sö 
o wart sö glad, sö o nästan grindä. Kullor 
dem fick  mitje dem ö. Se ippnöd dem jul
klappa, ö ed wa sö roli. Ä wart sent ö kullor 
djick ö lagd si. Ä wa sö roli tä wa momo. 
Dagär djing fort ö joli wa evör, ö kullor 
wart twundjigör far emåt.

AN ITA LORENTZ 
Klass 6.

Våra vägar
Friktionsfria vägar kan vara bra på ett 

sätt, t. ex. när man vill åka kälke och 
sparkstötting, men bilåkning blir dess 
värre. Slirningar och krock, på grund av 
att bromsar inte tar något, äro vanliga i 
sådana dagar. Då är det inte roligt för bil
åkarna. Kälkåkarna däremot har nog ro
ligt, då det går så fort, att man nästan 
blåser av.

Snart är dock det roliga slut för kälk
åkarna. Lastbilarna kommer åkande, den 
ene efter den andre, med sand för att san
da vägarna.

Efter sandningen blir det slut med kälk- 
åkning. Då tar bilarna vid.

Några dagar efteråt är sanden säkert av
nött. Om den inte blir avnött, kommer nog 
snön till hjälp. Det börjar nog snart snöa. 
Då blir vägarna så småningom åter hala.

Kälkarna kommer fram, sedan kommer 
sanden. Så fortsätter det om och om igen 
hela den långa vintern.

ANDERS BÄCKAR. 
Klass 7.

Till den rätta julstäm
ningen hör julbordet 
dukat med läckerhe-

jpl
ter av

skinka, lutfisk, julkor o,
julsyltor, sydfrukter och

konserver från

Erikssons l.ivs
Orsa, tel. 233

För långa vinterkvällar blir

en god radio
den bästa underhållningen.

Stor sortering i alla prislägen.

Vinter- & sportartiklar

Cykel- § Biltjänst
Orsa Tel. 156

Julklappsaffären
för Glas,

Porslin,
Keramik,
Hushållsredskap,
Presentartiklar.

Hedströms Bosättning
Orsa, Tel. 761

O M  NI STÅ ^  råd v i l l  v id  val a v  ju lk la p p a r ,

S Å  S Ä ' f T  El ^  i f ö r b in d e ls e  m e d  oss.

Valters Livsmedel, Orsa
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TECKNING: av Maj-Lis Lofvars. klass 5



I år
köper vi kvalitetsjulklappar 
till bill iga priser hos

Hedins Färghandel
Orsa

J UL K L APP S-
t o j - p o r

i stor sortering!

Handla i god tid!

Segers Skoaffär Eftr.

Beställ tid för

Julfrisyren
i god tid.

Välkommen till

Ostbergs Damfrisering
Orsa, tel. 308

OBSA SKOLTIDNING__________________________
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Det väldiga snövädret
Det var natt. Skogen var mörk. Det snö

ade, så det var över en meter. Sånt väder 
hade det aldrig varit. Mitt inne i skogen 
låg en liten stuga. Där bodde tomtefar, 
tomtemor, Nisse, Kalle och Stumpen. Den 
lilla stugan var alldeles täckt med snö. 
Bara taket och översta delen av fönstren 
var framme. Framåt morgonen slutade det 
snöa. Stumpen vaknade först.

Stumpen: ”Vakna Nisse och Kalle! Skyn
da er!”

Nisse och Kalle gnuggade sömnen ur ögo
nen och sa: ”Vad är det?”

Stumpen: "Titta ut genom fönstret, sä 
far ni se !”

Nisse: ”O, så mycket snö!”
Kalle: ”Så mycket snö har det aldrig va

rit här.”
Stumpen: "Nu får vi ha lyset på både 

dag och natt.”
Stumpen gick bort och tog: en liten foto

genlampa och tände den. ” Så ja” , sa han 
sen. Nu vaknade tomtefar och tomtemor. 

Nisse: ”Far, se, vad det är mycket snö!” 
Far: ”Ja, hur ska jag  kunna gå ut och 

dela ut julklappar” . Sen gick han till dör
ren och försökte öppna den, men den satt 
som fastspikad.

Far: ” Stumpen, du som är liten, vill du 
klättra ut genom skorstenen och försöka 
skaffa hjälp.”

Stumpen: ”Det ska jag gärna göra, far.” 
Far: ”Tack ska du ha, Stumpen!” 
Stumpen blev så svart, att han inte kände 

igen sej själv, när han kom upp.
Stumpen: ”Far, skicka upp mina skidor 

genom skorstenen, så jag kan ta mej fram !” 
Far: ”Här är dom.”
Stumpen åkte först till farbror Älg och 

bad honom om hjälp.
Älg: ”Nä, jo, jo, det kan jag väl göra.” 
Stumpen: ”Tack snälla Älg.”
När Stumpen hade fått tio stycken, som 

ville hjälpa honom, åkte de hem och bör
jade skotta.

TECKNING:  Tomten kommer med julklapparna av 
Björn Åström, klass 2.

Svens dröm
Sven drömde en natt, att han gick ige

nom en mörk skog. Då han kom till ett 
berg, öppnade sig bergväggen, och ett stort 
troll kom ut. "Vad vill du här, din lilla 
tom te?” sa trollet. ”Jag är ingen tomte, 
jag är en pojke” . ” Men vad vill du?J’ ”Jag 
är ute och vill ha äventyr” . ”Då kan du 
komma in till mig då” . Sven följde med 
trollet in i berget. Då han kom in i berget, 
fick  han se sex små trollbytingar. Trollet 
sade: "Den här pojken vill ha äventyr sä
ger han.” Då kan han gä ut i skogen. När 
han har kommit till en å ska han få se ett 
djur där. Och på det djuret ska han sätta 
sig. Då springer djuret bort med hon^m.

Sven gjorde som trollet sagt åt honom. 
När han kom till ån, fick  han se en älg
tjur. ” Jag skulle få åka på dig” , sa pojken. 
"Ja, sätt dig på då,” sa älgen.

Så sprang älgen iväg. När de kom fram 
till en stor slätt, fick  Sven se några små ge
stalter. ”Vad är det där för något?” undra
de Sven. ”Det är älvor som dansar. Om de 
kommer fram till dig, så ska du inte släp
pa taget om mina horn. Och inte heller ska 
du svara dem, för då går det dig illa” , sade 
älgen. Snart kom älvorna fram till dem. 
”Vem är du?” Var kommer du från! lät 
det från alla håll. Men Sven svarade inte. 
Sedan sprang älgen och Sven sin väg. Så 
vaknade Sven, för klockan slog halv ätta.

ANETTE ALMELING 
Klass 4.

Stumpen: "Det här blir fint.”
De skottade och skottade men när de ha

de hållit på ett tag sade de: ”Nu vill vi inte 
längre.”

Stumpen: ” Snälla, snälla ni, vill ni inte 
m er?”

Älg: ”Nej.”
Då fick Stumpen skotta själv. När han 

tittade upp över den stora snökanten, stod 
farbror Björn där uppe.

Stumpen: ”Vill farbror Björn komma och 
hjälpa m ej?”

Farbror Björn var en snäll björn och sva
rade: ”Ja då, nog ska jag det” . Så hoppade 
han ner. Han skottade, så han skottade upp 
Stumpen också. När Stumpen kom ned, åk
te han djupt ner i snön. Han kravlade sej 
opp och gick tillbaka. Där hade farbror 
Björn skottat en fin väg. Nere på vägen 
stod tomtefar och tomtemor och Kalle och 
Nisse. Stumpen blev så glad. Och aldrig 
mer snöade det så mycket.

EVA FORSMAN 
Klass 5.

Vid köp av rad io
kan Ni med förtroende vända Eder till oss. Vi ha följande märken i lager:

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

Orsa Cykel- & S p o rta i iä r
Telefon 281, bostaden 383
Representant för A.-5. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg
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L iv l ig t  i Klappbo
Det var den 23 december, dan före dop- 

paredan, och det var livligt värre i den lilla 
stubben mitt inne i storskogen. I stubben, 
som hette Klappbo, bodde tomten Luva 
med sin fru och sina barn.

Luva och tomtepojkarna hade gjort i ord
ning nästan alla julklappar till djuren och 
människorna, där i skogen. Det var bara 
snälla fru Ekorres strykbräda kvar, men 
den hade Lasse lovat göra färdig.

Stina hade nyss varit ute och handlat. 
Men hon hade glömt en sak. Det var ris
grynen. Hur kunde han ha glömt dem, det 
viktigaste av allt? Inte kunde hon gå till
baka till affären. För det första var det 
lång väg, och för det andra hade de redan 
stängt. ”Vad ska vi göra?” sade tomtemor. 
Då gick det upp ett ljus för Luva. ”Om vi 
skulle gå till Mörkberget och låna lite ris
gryn av trollen?” , sade Luva. ”Men dem 
är vi ju osams med, och inte har vi gjort 
några julklappar åt dem heller” , sade tom
temor. "Några julklappar kan vi väl göra 
till. en trollfam ilj på sex personer” , sade 
Luva. Visst kan vi det” , sade tomtemor, 
”men först måste vi ju  bli vänner med 
dem. ”Jag går dit” , sade Stina till sist, ” för 
det var ju jag, som glömde risgrynen” . ”Å, 
vad du är modig” ! sade syskonen, .

Så hände sig att Stina begav sig till 
Mörkberget. ”Hu, så kusligt det känns” ! 
tänkte Stina, då hon stod fram för den höga 
porten, som ledde in till berget. Hon knac
kade försiktigt på dörren men ingen kom. 
Dä knackade hon litet högre, men ingenting 
hände. ”De måste vara väl döva därinne” , 
tänkte hon. Hon knackade med hela han
den, och ett rysligt troll kom och öppnade. 
Det var mycket rysligare, än vad m or hade 
berättat, tyckte hon. ”Vad vill du” ? frågade 
trollet. ”Kan jag  få  låna lite risgryn. Jag 
glömde att köpa, då jag  var till affären” , 
sade Stina. ”Jag ska gå och fråga mor", 
sade trollet.

Nu kom trollmor också. ”Ja nog kan du 
få låna lite risgryn, om vi får julklappar 
av er” . ”Ja, pappa har gjort iordning jul
klappar åt er”, sa Stina. Trollmor gick in 
och hämtade risgryn åt Stina.

Stina sprang hela vägen hem, så glad var 
hon. När hon kom hem, kom syskonen emot 
henne och frågade, hur det hade gått. Hon 
talade om hur snälla trollen hade varit 
mot henne.

Nu kom tomtemor också. Å, så glad hon 
blev, då hon såg Stina och risgrynen. Tom
temor gick in i köket och satte den största 
kitteln på spisen och hällde i risgrynen. 
”Vilken god gröt! Och så mycket det blev! 
Nu kan vi bjuda på risgrynsgröt” , sade Lu
va. BRITTA KNUTSSON

Klass 6.

Gedigna julklappar
för hela familjen finner Ni bäst hos

Nya Järnhandeln
Tel. 252

TECKNING: På jakt av 
Bertil Sigra, klass 6

Orsa marknad år 1952
Alla barn i Orsa brukar varje höst läng

ta efter marknaden. Äntligen kom den da
gen, då de skulle få fara och köpa leksa
ker och grannlåt och allt gott de önskade 
sig så långt pengarna räckte. De kommo 
från alla håll och kanter, både stora och 
små. Men det var inte alls roligt, för det 
blåste och var kallt, så jag  tror att Ysä- 
ters-Kajsa hade kommit till Orsa och läm
nat Närke i fred.

De gamla gula löven virvlade över frukt 
och karamellstånd och dansade runt bland 
skinnjackor och andra varor. Tältdukarna 
smällde ursinnigt i blåsten, och allt emel
lanåt snodde K ajsa om i stånden, så att 
handelsmännen förfärade måste kasta sig 
över sina saker för att hindra dessa att fara 
till väders. Det var synd om ballonggubbar
na, för K ajsa ville fara iväg med dem och 
ballongerna. Där det såldes kålsoppa, var 
det fullt med folk, som frös och ville ha 
något varmt i sig. Och så säg jag en far
bror, som var invalid i högra handen. Han 
satt och spelade dragspel. Han frös också, 
så han måste då och då ta sig en åkarbra- 
sa. Ja, inte var det något vidare roligt hel
ler, så jag tog och for hem.

EVA GRANED 
Klass 5

När Marianne kastade sten 
på Lena

När faster Anna var här, skulle jag  ut 
och skjutsa Lena. Då jag kom upp i backen, 
kom Marianne och frågade, om hon fick 
följa  med. Då sa jag, att Lena skulle sova. 
Dä blev Marianne så arg, så hon tog en 
hand småsten och kastade i ögonen på Le
na. Då sa jag, att om hon inte ville vara 
snäll, så fick  hon en spark, så hon flög 
läng bort i Afrika.

M ARG ARETA NILSSON 
Klass 2.

djupfrusna 
delikatesser
finns nu hos

W I K N E R S  E f t r.
H O L E N

till nytta och glädje

En F Å T Ö L J  
Ett B O R D  
En M A T T A  
En L A M P A

Säkert finner Ni något som 
passar i vår rikhaltiga sor

tering.

Kvalitetsvaror från egna 
verkstäder till konkurrens

priser.

ÖHLINS
ilil.

Telefoner:
Affären på Västeråkern 531 

Verkstaden 538 
Bost. 564
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Jättesortering och alla 
slags nyheter i m eka
niska leksaker.

Välkommen In och 
oälj rätta julklappen!

*

Centralboden
Orsa, tel. 298

Jul
blir

utan blommor 
ingen jul . . .

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

Ärade kunder, som önska an
lita Blomsterförmedlingen, böra 
senast den 20 dec. inkomma 
med beställningar.

Medlem  
av F. B. F.

Lindqvist Eftr. Blomsterhandel
— John A. Levenius —

Tel. Affären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

Tomtefolket ger sig i våg med julklapparna.

Maud Lorentz. klass 2.

När två bilar kör i krock
En dag, när vi skulle köra ut med bröd, 

såg vi två bilar, som hade kört i krock. 
Det var en taxibil och en dricksbil. Dricks- 
bilen blev mest skadad, men på taxibilen 
blev det bara en buckla.

BENGT NYSTRÖM 
Klass 2.

Hästen och tåget
Det är en flicka som är åtta år. Hon he

ter Agneta. När jag var hos henne en gång 
kom ett tåg och så kom en häst. Hästen 
blev rädd så den sprang i diket. Farbror 
slog sig. Hästen skadade sig så den dog.

Jag tyckte synd om den.
INGER CARLSSON 

Klass 1.

När jag var på Skansen
När jag var på Skansen, fick  jag åka tåg. 

Sen gick vi och tittade på aporna. Sälarna 
och björnarna voro också roliga att se på. 
Jag fick  också rida på en häst och en ele
fant. Så köpte vi en varm korv. När det 
var kväll, åkte vi spårvagn hem till hotel
let. LEIF BERGLIND

Klass 2.

En vintermorgon
En vintermorgon gick jag upp kl 5, kläd

de på mig, drack ett glas m jölk och tog 4 
bullar. När jag  hade druckit ur mjölken 
och ätit upp bullarna, gick jag  ut. Klockan 
var då %6. Jag spände på mig skidorna, 
tog stavarna och stäck iväg.

Det var skumt ute. Solen hade ännu inte 
gått upp. Det hade snöat på natten. Snön 
låg som ett vitt täcke fram för mig, där 
jag stakade utför en skogsbacke. Ett en
samt rävspår gick tvärs över den lilla skogs
backen. Jag stannade för att se, om räv
spåret var färskt. Jå, det var inte längesen 
den mickeln sprang förbi. Jag följde efter 
spåret, som ringlade än hit än dit. Det 
var roligt att följa  spåret. Jag följde det i 
flera timmar. Till slut blev jag hungrig, 
men jag fortsatte ändå. En tjäder flög 
upp, och en ekorre smackade i en gran. 
Men till slut måste jag ge upp. Jag vände 
tillbaka i samma spår. Efter några timmar 
var jag hemma, spände av mig skidorna och 
gick in. Mamma frågade, var jag hade va
rit så länge. Jag svarade att jag varit ute 
och spårat, SVEN UHLÉN.

Klass 7.

När vi åkte skidor
En dag var jag och Margareta ute och 

åkte skidor. Vi hade så roligt. Vi åkte efter 
snöstackarna. Först fick  jag  åka. Jag åkte 
så fort. När vi kom hem, så kom en annan 
flicka och frågade om vi ville följa  henne 
till en backe och åka spark. Men vi måste 
stanna hemma och läsa läxan.

INGRID GRANLUND 
Klass 2.

Snön kommer
En morgon, när jag  vaknade, var det 

alldeles vitt av snö ute. Jag blev så glad. 
Jag klädde på mig så fort den dagen. Sen 
gick jag till skolan. När jag  slutat den åkte 
jag lite spark. Sen gjorde jag och Ingrid 
en snögubbe. Den blev så stor. Men en liten 
pojke, som heter Bo, hade sönder den.

M ARG ARETA HAHNE 
Klass 2

Erik Andersson
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förråttar A u k t i o n e r ,  Bo
uppteckningar och Arvskiften.

Ombud för Stockholms, Göteborg» m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 40

Skinn- och pälsvaror,
G arn er och vävn ad er
fördelaktigast från

Filip
Sundberg
Heden, Orsa 
Tel. 388

julklappen av bestående värde är

armbandsklockan
Stort urval hos

Urmakare Gust. Helgeson
Orsa, tel. 399

Bra julpresent - 
förnämlig permanent från

Liljas Damfrlserlng
Orsa, tel. 3 0 6

MÖBELTJÄNST n  B r ä n d  KALK och
Tapetserarverkstad &  Bilsadelmåkeri 
Hinders & Norberg j . v f a j y  KALKSTENSMJOL

Utför allt inom branschen. Kvali
tetsvärd- till humana priser.

^  ay högsta kvalitéer till fordel- 

MED aktigaste priser erhållas {rån

Försäljer möbler, gardiner och
sängkläder. A .-B . SKATTUNGBYNS KALKBBUK
Orsa, tel. 435 a. Barken 5 Mässbacken Telefon 50021
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ORSA SKOLTIDNING

Frelin s Konditori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Värme-, Vallen-, Avloppsledningar

utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

Tapet ser i ng
Rums- och  B y gg n a d sm å ln in g

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

Målarmäst. IVäs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden ilyltad till Slättberg

O m s o r g s f u l l
P e r  m a n e n t n i n g

utföres av

Gully Bohman
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons 
ÅKDONSFABRIK

Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmidc, Svetsningar, Reparationer

§ E e @ L u e $ p s
C@S?IPSf OBI

REKOMMENDERAS 

Telefon 66

L in d ä n g e t s  P e n s io n a t

tlokQmmmd&iab l
Tel. Holen  1

En saga
Det var en gång en pojke, som skulle gå 

ut och gå i skogen. Så kom ett stort troll 
och tog pojken och lyfte upp honom i en 
talltopp. Där uppe satt han och skrek. Och 
rätt som det var, så ramlade han ner och 
slog ihjäl sej. Och sen sprang trollet hem.

TOMMY SEMB 
Klass 2

Mina fåglar
När jag  var hos mormor, så var jag  ute 

och lekte. Så kom en flicka. Och jag följde 
henne hem. D å frågade hennes mor, om jag 
ville ha några fåglar. Jag sprang och frå
gade mor. Hon sa ja, och så sprang jag  till 
flickans mor, och jag  frågade, om det var 
sant.

"Ja då, det får du gärna” , sa hon. Då 
gick vi ut och hämtade dem. Det Var två 
gula undulater!

ANITA ANDERSSON 
Klass 2

Gummiverkstad
B il r in g a r ,  S n ö k e d jo r ,  

B a t t e r ie r ,  Bensin 
och o l jo r .

Orsa Ringcentral
Alf Andersson 

Tel. 299, bost. 555

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Auktoriserad försäljare för 
Masoniie, Wallboard och Plywood

BEGRAVNI NGSBYRÅ

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

Brandts Pensionat
Orsa, telefon 173

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

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

Kallholsfo rs <SnLclcerLfabrLlc
Tel. 500 37 M ässbacken

|ohn P e tte rsso n s
Sadelmakeri, Tapelserareverkstad
Telefon 164

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

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

S k o rep ara tio n er
utföras omsorgsfullt av

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

Lindhs Matsalar
R e k o mme n d e r a s !

Tel. 269 Orsa

Hugos Konditori
Andersson § Ors

Rekommenderas!
------- Telefon 3 1 8 --------

F I R M A

BERTIL JONSSON
OLJONSBYN -  TEL. ORSA 346

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119
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ORSA SKOLTIDNING

J U L P R I S T Ä V L A N
—  Vad är nu detta för historia?
— Jo, ingen historia alls —  snarare 

då geografi. Du kan väl din geografi? 
Älvarna som rinnande vatten, förstås. 
Men vet Du hur Sveriges landskap ser 
ut på en karta?

Ta Dig nu en titt på alla tomtar och 
djur, som träffats här intill. Underliga 
figurer tycker Du! Ja, men det är inte 
att undra på. Han, som ritade dem, höll 
ju på att rita kartor över Sveriges land
skap. Litet slarvig var han kanske, för

en del små landskap ritade han stora 
och några stora gjorde han små. Där 
skulle sedan vara sjöar, älvar, berg och 
städer, men —  hör och häpna —  han 
satte dit ögon, näsor, öron, munnar, 
skägg och annat sådant. Två landskap 
satte han ihop till en tomte, men annars 
blev det en figur av varje landskap. På 
en tre, fyra ställen måste han klottra 
utanför gränserna också, och inte ett 
dugg brydde han sig om, att landskapen 
blev upp-och-nedvända.

En elller ett par städer hade han fak
tiskt satt dit på varje landskap — dem

lyser det nästan omkring —  och så num
rerade han dem. Nu gäller det bara för 
Dig att lista ut, vilka de städerna är. 
Skriv så upp dem i nummerföljd på ett 
papper, sätt Ditt eget namn nederst och 
skicka in det i ett kuvert, märkt ” Jul
tävling” , till Orsa Skoltidning före den 
10 januari 1953. Priset kan komma som 
en försenad julklapp på posten. Vad 
sägs om: 1. Orsa-boken, 2. En trevlig 
bok, 3. Orsa Skoltidning i ett år.

Lycka till!
H—s.

Vi har allt för julbordet!

Julbordet blir 
en fröjd  för
öga och gom 
med färska, 
välsmakande 
speceri- och 
charkutcriva- 
ror från oss.

Broberg O rsa AB
Orsa. tel. 545, 48

Min hund
Min hund heter Raj. När jag fick  Raj, så 

var jag så rädd för honom, att jag  sprang 
och gömde mig. Så kikade jag fram. Då 
kom Raj och hoppade upp på mej. Först 
skrek jag, men sen började jag och Raj 
leka. Nu är han två år. När R a j var hem
ma hos morfar, var han i sjön och skar sig 
i pulsådern. Min kusin Stig sprang till m or
far. Och m orfar ringde till veterinären. Och 
Raj fick  fyra stygn.

EDDIE FRE LIN  
Klass 2

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 93 -  11 dec. 1952) 

utgives av Orsa Lärareförening. 
Red.: Daisy Holton, Hansjö, tel. 290. 

Postgirokonto nr 13 65 58
Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av kr. 1:80. Skriv tyd
ligt namn och adress på girokorlets knpong.

Luma
julgransbelysning
16 ljus 31:— 9 ljus 21:- 
En trevligare belysning finns inte.

Nyhet l

Elektrisk Iuciakrona 
5  ljus 11:50

K oop erativa
Varnhaset, Orsa

Beckmans Tryckeri, Orsa, 1952Upplaga 2.100 ex. Pris 50 öre,


