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ORSA SKOLTIDNING

” Var hälsad, sköna morgonstund” . Så 
skall det snart åter ljuda i upplysta hel
gedomar runtom i vårt vintriga land. 
Julen, den oförlikneliga högtiden, kär 
för gammal som ung, klappar åter på 
hjärtedörrarna med sitt innerliga bud
skap om Fridsfurstens ankomst till jo r
dens ring. Alla önskar att få  fira jul 
med snöihöljda fält och med skogens 
mörka furor klädda i vitt. ”Fall julesnö, 
och susa djupa m o.” Den yttre ramen 
plägar ju  kraftigt bidraga till att skapa 
vad vi brukar kalla en rätt julstämning.

Vid julen händer det ej sällan, att 
tanken får vingar och flyger åstad till 
längesedan svunna år. Julen därhemma 
blir levande.

1 min hemsocken på landet firade vi 
inte julbön i kyrkan, men hemma i 
prästgården samlades familjens medlem
mar till julens vigningsstund, när far 
läste julevangeliet. Senare år brukade 
vi lyssna till radions julbön. iSå tänker 
jag, att man i månget ihem i Orsa och 
Skattunge församlingar på julaftonens 
kväll samlas kring högtidens budskap. 
Kanske julgranen är tänd för  första 
gången, och nu ljuder liksom i Luthers 
hem på 1500-talet reformatorns älskliga 
julpsalm, ursprungligen skriven som ett 
julspel fö r  ibarnen: ” Välkommen var, o 
Herre k är!” . I den stunden sänker sig 
något av julnattens -frid -över hemmet 
och dess invånare.

För säkerhets skull brukade far be 
kyrkvaktaren att knacka på prästgårds- 
dörren, när han ändå hade sin väg förbi 
till kyrkan. D et-var dock ingen .fara, 
att vi skulle försova oss. Kyrkvaktaren 
var vår go-de vän, och vi barn fann alltid 
stor glädje i att hjälpa honom ordna 
i kyrkan till jul med ljus och granar.

Klockan närmar sig fyra. Med ett 
gnissel -öppnas tornluckorna, ”-och kloc
kor den dag ringa in, s-orn Herren oss 
bådat.” Det är en stor, ja  helig stund. 
Mörk vilar natten. Men i översta torn
salen, byggd som ett grekiskt tempel lå
ter kyrkvaktaren ljus lysa ut i natten. 
Tankarna går gärna till ett annat ljus, 
som tändes för längesedan i fjärran Ju
daland. M-an kommer -att tänka på -Sohen- 
kendorfs julsång, -som tyvärr inte fick 
komma med i 1937 års psalmbok:

Lys, morgonljus, på jorden ner!
E j samma gamla morgon mer 
Det är som andra dagar.
Ett ljus gått upp i Österland,
En nytänd sol i helig bra-n-d 
Med glans, den Gud behagar.

Och kyrkklockornas jublande tongån
gar blir lätt till ett ” Ära vare lGud i 
höjden och frid på jorden.”

Snart tändas ljus i bygdens alla hus, 
i ensliga torpstugor i skogsbrynen och
1 präktiga rödmålade bondgårdar ute på
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slätten. Man rustar sig till julottef-ärd.
■— Kl. 5 kallar åter kyrkans klockor. 
Och lyssnar man uppmärksamt, skall 
rnan finna, att från grannkyrfcorna sva
ras det på liknande sätt. Luften gen- 
ljuder av klockklang. Inom kort kom
mer den första bjällran inom hörhåll. 
Man vågar gissa, att det är en av kyrk
värdarna, som är ute tidigt för att hin
na hjälpa till med Ijuständningen i -kyr
kans kronor, stakar och fönsterbågar. 
En halvtimme innan -ott-an begynner tän
des marschaller längs uppgången till 
templet. Det är 'en vacker syn. Kl-art 
flamma lågorna i mörkret, lysande och 
ledande iskar-orna genom -den gamla 
stigluckan från 1400-talet ända fram 
till kyrkans port. Som gen-om ett troll
slag ffylles kyrkbacken av folk. Det -bör
jar svartna i kyrkbänkarna. I -dag har 
båd-e treårsparveln -och -den lilla lingula 
tösen på fyra  år fått följa  till kyrkan. 
Barnens ögon tindrar av -glad förväntan.

A v hundrade levande lågor strålar den 
lilla helgedomen med sina vackert välv
da valv. Sällan fann vi kyrkan så vac
ker s-orn på julmorgonen. Den har j-u 
också då den vackraste prydnaden: en 
fulltalig menighet. Medan vi väntar på 
sammanringningen står det klart, att 
julen -än-d-å trots allt har ett förunder
ligt starkt -grepp -om människohjärtat. 
Kan man våga den tanken, att kristen
domen alltfort är en makt i vårt folks 
liv.

Framm-e i koret saknades inget år -de 
väldiga, julgranarna -med -ljushållare, 
som hölls up-pe gen-o-m svarvade, rödmå
lade trääpplen. Längst fram i -helgedo
men fångar vår-a blickar -den Ijus-om- 
strålade altartavlan. Den bilden är så 
enkel -och lättförståelig, att ett litet -barn 
kan -fatta -den. Inte minst på julens isig-

När det gäller 
sportartiklar. . .
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nade morgon fick den liv -o-cih färg. Bar- 
naögat såg Barnet i Marias -s-k-öte, -her
darna -med stav i h-an-d och djuren i stal
let. Så blev altartavlan till en -predikan 
över juldagens budskap: Jesusbarnet i 
ett fattigt -stall, ” ty -det fanns icke rum 
i härbärget.”

Och nu: ” Unga sjunga med -de gam
la -------- ” Det är -sång, -levande sång -så
som sällan -annars. Vem vill inte stäm
ma in i -denna psalm, som av en lärd 
prost i Strängnäs s-tift fått följande om 
nämnande: ”Det väsentliga i hela kris
tendomen -bjudes här i -sammanträngd 
form. Framför någon annan -av våra 
julpsalmer har ”Var hälsad sköna m or
gonstund” intagit -den -svenska -kristen
hetens hjärta. -En jnl utan -denna psalm, 
det vore ingen riktig ju1. så känner n-og 
många det.”

Julens -texter, kända och kära, ljuder 
nu s-om alltid. Vi får lyssna till Jesajas 
högstämda framtidssyn -om folket, s-om 
vandrar i mörkret, och Lukas enkla 
men trohjärtade berättelse om herdar
nas underfulla syn i B-etlehemsängden. 
Medan julljusen i kyrkan -och -dagslju
sets första -gryning liksom kämpar om 
herraväldet, int-onerar orgeln ” Den sig
nade dag” som här i Dalarna inte behö
ver någon närmare presentation.

Folket strömmar ut ur kyrkan; jul- 
ottegudstjänsten är slut. Visst tyckte 
barnet ibland, att det kunde b-li lite 
lån-gt, men det var ändå en upplevelse, 
som icke miste sin tjusning, -och långt 
efter helgdagarnas slut ringer i öronen 
julens gamla men evigt nya, jublande 
melodi.

N-u står åter jul vid vår -dörr. Vi er
inrar -oss svunna jular, stundom med ett 
leende på läpparna, stundom med ett 
stänk av vem-o-d. -De jular, som gått får 
vi inte tillbaka, men nu får vi -genom 
Guds nåd åter -gå in i julkyrkan och 
lyssna till budet -om den stora -glädjen. 
Vem vill ställa sig utanför? Behöver vi 
inte -allesammans, var vi än bor -och hur 
vi än -har det i yttre avseende värmas av 
-ordet -om Honom, julens Herre, den 
'ende, s-om kan ge vårt liv den lyftning 
oc-h den ledning, som vi innerst trängtar 
-efter. Må barndomsminnena göra våra 
hjärtan veka och varma, men må fram 
förallt julens J-esusbarn bygga sig ett 
tempel i vårt bröst. Sk-ulle inte -också 
vi vilja stämma in i -Sam. Rönnegårds 
innerliga ju lbön:

Ring, kl-oeka, ring, som förr -du gjort, 
ring stigen full till templets p-ort, 
där livets skrankor falla.
Där sk-er änn-u, att -spä-d -och ung, 
den gam-le, re ’n av ålder tung, 
att markens herde, Österns kung, 
de finna Barnet alla.

S. S— n.

L Y S ,  M O R G O N L J U S ,  P Å  J O R D E N  N E R !
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iSedan jag kom till Sverige i april 1945 
har man ofta frågat mig efter våra seder 
och vanor i Holland och ibl. a. har då sam
talet kommit in .på julfirandet. Man har 
uttalat sin förvåning över det faktum att 
vi inte firar jul såsom här i Sverige med 
julklappar, dopp i grytan, lutfisk och ris
grynsgröt.

I Holland är jul mera en kyrklig högtid 
liksom påsk och pingst. Julen betyder för 
oss Kristi födelse. Vi går i kyrkan och 
har det sedan trevligt hemma med litet 
extra gott. Julgranar förekommer visser
ligen, men inte i den utsträckning som i 
Sverige. Holland har ju inte så mycken 
granskog och sålunda är granarna bra dyr
bara. I mitt hem fanns det emellertid varje 
år en stor, rikt smyckad gran så länge vi 
var barn och dessutom ett stall med krab
ban, Jesubarnet, Maria, Josef, herdarna 
med sina får och hundar, de tre vise män
nen med en kamel och alldeles bakom i stal
let en oxe och en åsna.

Den verkligt stora festen emellertid, den 
som håller alla barn i förväntansfull spän
ning i flera veckor är Nikolausfesten, den

Det berättas för barnen att Sankt Niko
laus varje år omkring den 15—20 novem
ber kommer från Spanien med en stor båt. 
I hans sällskap är 'Svarte Piet och hans 
trogna vita häst. På den rider han sedan 
över hustaken och skickar sin dräng att 
lyssna och speja. Barnen får då och då 
ställa sin sko bakom spisen och skriver 
därtill långa brev om allt vad de önskar 
sig. De glömmer förstås aldrig att med
dela att de har varit snälla och har fått 
bra betyg i skolan. Oftast bifogar de 
några morötter, litet hö och en skål vatten 
till hästen.

Nästa morgon är allt detta försvunnet 
och i skon ligger en godsak eller också en 
leksak. Stygga barn däremot hittar ett 
ris. Ibland har Nikolaus med sirliga bok
stäver skrivit svar på deras forev.

Till min hemstad Alkmaar, som ligger 
vid den Nordholländska kanalen, kommer 
verkligen varje år en man, som är utklädd 
till biskop och inte heller saknar det vita 
håret och ett vitt skägg. (Nikolaus är ju 
redan väldigt gammal.) Det är stadens 
myndigheter som ordnar med denna .attrak-

S:t Nikolausfesten
6:e dec. De snälla barn, som har ett gott 
samvete, som själva vet att de har varit 
lydiga och flitiga, emotser festen med glad 
förväntan. De som inte äro alldeles säkra 
på sitt uppförande, lever i två å tre veckor 
i rädsla.

Nikolaus var en katolsk biskop, som levde 
för några århundraden tillbaka i Spanien. 
Han var särskilt de fattigas vän, deras 
lidanden försökte han lätta på bästa sätt. 
Bland de många legender, som finns om 
honom, är det en som berättar hur genom 
hans förbön tre små döda barn blev åter
uppväckta till livet. Därför gäller Sankt 
Nikolaus som den store barnavän, som alla 
barn håller av. Värre är det med kärleken 
till hans dräng och trogne följeslagare, 
Svarte Piet. Vad hans svarta utseende kan 
bero på är inte klart. Kanhända det är 
för att poängtera spanjorernas mörka ut
seende. Eller också är det en påminnelse 
om att det var negrer, som var slavar och 
drängar förr i tiden. De flesta barn tror 
emellertid, att han har blivit så svart ge
nom att krypa in i skorstenarna. Han är 
nämligen den som rapporterar barnens 
förehavanden till iSankt Nikolaus.

Värdefulla julklappar 
finner Ni hos oss.
D R A G S P E L  G ITA R RER , FIO LER , TO N ETTER 
STO R LEK S A K S A V D ELN IN G

Musik § Hemslöjd
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tion för barnen. Han kommer med en båt, 
och när denna lägger till vid kajen, står 
tusentals småttingar och sjunger urgamla, 
välbekanta Nikolausvisor. Han stiger på 
sin vita häst och rider sakta genom hela 
staden, vänligt nickande och .vinkande, me
dan hans dräng går bakom honom och kas
tar nötter, små pepparkakor och sockerfigu
rer bland barnen, som rullar över varandra 
på gatan för att komma åt godsakerna.

Liksom affärerna här i Sverige skyltar 
med juldekorationer, så står i Holland alla 
städer, ja t. o. m. den minsta lilla by då 
i Nikolausf estens tecken. Det finns även 
stora affärer, varuhus o. dyl., som håller 
sig med en egen Nikolaus. Köper en mam
ma varor till ett visst belopp, så får hon 
med sitt barn gå fram till Nikolaus, som 
sitter på en sorts tron. Han frågar barnet 
efter namn, ålder, uppförande o. s. v. och 
sedan får barnet sjunga en visa, medan 
Nikolaus tar fram en present, som är värd 
en tiondedel av köpeumman. Som Ni ser 
har holländarna ett starkt utvecklat affärs
sinne.

Familjer, som har en snäll farbror eller 
bekant, som vill spela Nikolaus, får ibland

Beställ julpermanenten 
i god tid!

Modern hårvård
Skönhetsvård
Fotvård
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Fröken Kåster vid ett hyacintfält.

besök av den helige mannen. Föräldrarna 
vet i förväg om det och uppmuntrar sina 
barn att sjunga, ty: ”kanske Sankt Niko
laus rider någonstans i närheten och hör 
sången!” Efter att barnen har sjungit en 
bra stund, ringer det verkligen på dörren 
och högtidligt intågande kommer bisko
pen, åtföljd -av Svarte Piet. Den eistnämn-

i Holland
de bär två säckar på ryggen. I den vita 
säcken bär han presenterna, som .Sankt 
Nikolaus sedan skall utdela till var och en 
av de närvarande. Den andra, mestadels 
gråa säcken, är avsedd för de stygga barn, 
som han ämnar ta med sig till Spanien, 
där de får straffaribeta, tills de har blivit 

snälla. Nikolaus tar nu plats och ropar 
dem i tur och ordning till sig, förebrår 
dem i mild ton deras fel och svagheter, 
berömmer deras dygder och goda gärningar 
och delar ut presenterna. Efter att barnen 
har sjungit några sånger, tar han avsked.

■Själva Nikolausfesten firas på olika sätt. 
I familjer där det finns stora barn, får 
man presenterna kvällen innan, alltså den 
5 dec., Nikolausafton. Oftast kommer inte 
biskopen själv, utan alla familjemedlem
marna får sina ”surpriser” , överraskningar. 
Det är det enda tillfället på hela året, då 
man inte får ta illa upp när alla ens svag
heter blir besjungna, när man blir påmint 
om alla de gånger, då man har trampat 
i klaveret under årets lopp. Presenterna 
överlämnas inte så utan vidare, utan är 
inslagna på de trevligaste sätt. En sjuk-

Forts. å sid. 18

Julklappar köper Ni 
fördelaktigast från oss.

Stor sortering av  
tofflor och pfäxor.

AB O rsa  S k o m a g a s in
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En musikant
Det var en gång en gosse, som inte 

kunde somna. Pappa och tre farbröder 
spelade stråkkvartett i rummet utanför 
—  Mozart. Barn brukar somna av så
dant. Men den här gossen måtte ha 
varit en konstig prick, en aktiv lyssnare 
di kallar, för han blev alldeles ovanligt 
vaken. Han kunde i fortsättningen 
aldrig glömma vad de spelade och hur 
de spelade. Tonkonstens musa vakade 
vid hans vagga. Det kan tänkas, att hon 
skickade en eller annan av sina åtta 
konstförfarna systrar att vikariera 
ibland, då fadern gav musiklektioner, 
eftersom gossen längre fram  blev så 
mycket annat förutom  musikant.

Gossen drog ut i livet med fiolen 
under armen. Han satt i akademiska 
kapellet under uppsalaåren. Han spe
lade fint. Det tyckte i alla fall en sång
erska i den kör, som samarbetade med 
kapellet. Hon blev hans tionde (hans 
tionde musa alltså).

Det kom en gång en alldeles ny sorts 
komminister till Orsa. Han mässade 
riktigt vackert. (Musans förtjänst?) 
Medan sista psalmen sjöngs, fick han 
i en hast av sig mässhaken och sprang 
med sin fiol runt kyrkan och uppför 
läktartrappan. Sista psalmversen av
löstes av sökande knäpp på strängar 
och ut i kyrkan tonade Bac-h och Hän-
del. Ingen hade bett honom, ingen tac
kade. Han menade, att musik hörde 
med till en rätt gudstjänst. Alltså för
tröttades han icke.

Alla kom. inte i kyrkan. En del kunde 
inte. De var för gamla och för sjuka. 
Komministern flyttade kyrkan till de
ras sängkant. Orgeln kunde han inte 
flytta. Men han hade fiolen, spelade 
för fullt verk och sjöng till som en hel 
kör. Och de gamla och de sjuka, de 
tackade.

Högtidlig söndagsmusik var inte nog. 
Komministern anordnade en rad kompo- 
sitörsaftnar med föredrag (de resultera
de så småningom i en bok: ” Mästare i 
tonernas värld” ), orkestrar (framtrol
lade ur intet) och solister (de kom, 
bara han vinkade). Han gjorde Orsa 
till något av en musikort.

Komministern var en trägen arbetare 
i nykterhetens vingård. Vad hör till ett 
rätt nykterhetsarbete om inte musik? 
Alltså bildade han ”Slipstenens” orkes
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ter. Den vann många själar och tog 
ned avsevärda applådåskor. Någon 
symfoniorkester var den inte, men 
flera sedermera duktiga musiker gjorde 
sina lärospån i den.

Med liv och lust verkade komminis
tern som kristendomslärare i kommu
nala mellanskolan. På frukostrasterna 
tog han gärna med sig hem någon kol
lega med villiga öron. Han satte musan 
vid. pianot och fiolen under hakan och 
spelade Mozart-sonaten obekymrad om 
tidens flykt och skolpinglans pingel 
Det hände, att han kom springande 
(med kollegan i kölvattnet) både tre 
och fyra minuter fö r  sent, medan rek
torn, som spanat genom expeditions- 
fönstret, skåkade sorgset på huvudet. 
Den forne läraren är skolans inspektor 
nu och håller styvt ipå precision och 
pliktuppfyllelse. Man blir förståndigare 
med åren. Fast blir man det?

Naturligtvis hade komministern fan
tasi. Den var mycket livlig. Han ägde 
stugor litet varstans i bygden. Men 
bara en stod på verklighetens fasta 
mark, närmare bestämt i Fyribergs 
fäbod. I sin ägandes stuga åt och dis
kade han och plägade andra slag av 
familjeliv. Fiolen bodde för  sig i en 
lånad stuga. Hit fick ingen fö lja  
honom. Här utövade han sin hemliga 
last: Bachs solosviter för violin.

Sedan den forne komministern spelat 
sig igenom ytterligare två tillvarelse
former, är han åter i Orsa —  som kyr
koherde. Allt fortfarande är fiolen 
hans ständiga attribut, utom när han 
flaxar till posten med brådskande brev. 
Han är en rar fågel och blir väl en 
legend.

Gossen, som drog ut i världen, hade 
ett par handskrivna nothäften i för- 
ningen, faderns sugande brudvals bl. a. 
Sonen gick vidare i faderns spår. På 
sin väg genom livet har han strött 
egenhändigt lagad musik omkring sig. 
Låtarna (stämningsrnättade eller dras

I hemmets lugna vrå.

tiskt utformade) lär vara svåra att 
räkna. Många fäbodar i Orsa och an
tagligen alla i Malung har avlockat 
Hambrcei fiol var sin låt. Vänner och 
bekanta på främmande ort har emel
lanåt per post mottagit låtar, flyhänt 
nedkastade på näversjok. ” Grunubergs- 
låten” , förädlad locklåt, hör till de 
äldsta men står sig gott. Den ingår i 
”iSkattungekvartetten” som i övrigt 
bygger på genuina folk- och psalmme
lodier —  en sats sammanflätar fyndigt 
”Kristallen den fina” och folkvisan ” Ar 
du sett någo klacku get” . Åtskilliga lå
tar har utbyggts till konstfull och lus
tig lek för två eller flera stråkar.

Innehavaren av traktens förnämsta 
notbibliotek (till stor del unikt arve
gods) och gedignaste kunskaper i det 
musikaliska hantverket har naturligt
vis prövat krafterna i den seriösa mu
sikens svåra konst. Han har kompo
nerat åtskilligt för piano och orgel. 
Han låg för ankar en tid i fjo l. Resul
tatet blev återvunnen hälsa plus en 
variationssvit för  violoncell och piano, 
djärv och personlig i språket.

Sångernas antal tävlar med låtarnas. 
Många av dem förtjänade att spridas 
vida. ’Tre nätter hörde jag en fågel 
sjunga” och ” Nu vaggar mitt hav sina 
vågor” går ganska djupt in i lyssnaren.

Musikern Hambrceus har blommat i 
Orsa och givit gåvor åt Orsa, två goda 
skäl för goda orsabor att uppskatta 
honom.

G.

Från småskolan:
Man har kommit till ordet vän, och 

lärarinnan försöker förklara betydel
sen. Till slut säger hon: Det är säkert 
många av er, som har en god vän.

Tveksam tystnad över hela klassen, 
men så räcker lilla Svea från Finnmar
ken upp handen:

Jo, fröken, jag har en vän. Han betet 
Axel Hambraeus.
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KYRKOHERDE Axel Hambraeus 
60 år

Axel Hambrceus har således kommit 
till mogen ålder. Vid det nya halvsek
lets begynnelse åker han in i den ål
dersgrupp, som i vissa antikens stater 
medförde inträde bland samhällets 
” äldste” eller i ” de vises råd” . Jag är 
dock inte viss pä, att Axel Hambrceus 
känner sig över hövan tilltalad av tan
ken på att sitta i en karmstol i lag med 
särskilt förståndiga gråhårsmän och 
låta årens visdom skvala. Och vi hans 
vänner har väl inte heller någon större 
åhåga att pressa ner honom i någon av 
det välordnade samhällets förtroende
stolar för att sedan bänka oss omkring 
honom och lyssna till välgrundade 
samhällsmaximer och beprövade lev- 
nadsråd.

För Axel Hambrceus vill vi ju helst 
tänka oss såsom den e v i g t  u n g e .  
Vi äldre minns honom kanske klarast 
som den unge Leksandsadjunkten eller 
nyblivne Orsakaplanen, som med ett 
kast på huvudet skakar en ostyrig hår
tofs ur pannan och som med en yng
lings charmfulla iver och soliga leende 
förfäktar sina meningar. Mogna eller 
omogna —  det är inte så kinkigt! Här 
är personligheten det väsentliga, det 
avgörande, det högsta —  här såsom 
överhuvudtaget i historien enligt ett 
berömt Geijersord.

Naturligtvis är Axel Hambrceus som 
vi andra märkt av år och mödor. Det 
är nog lite slitigt att vara kyrkoherde 
i Orsa och författare och musiker och 
föreläsare och hemmamänniska på 
samma gång. Ännu mindre menar jag, 
att han icke skulle ha utvecklats och 
fördjupats, förändrat tankar och fått 
sin horisont vidgad under alla dessa 
år. Men g o s s e l y n n e t  har han väl 
mer än de flesta fört med sig till sex
tioårens gräns. Och det är vår förhopp
ning att han i det stycket skall förbliva 
sig lik också när ” gråhåren nalkas” . 
Vi vill i det fallet inte ha honom myc
ket annorlunda.

Det är sant: det är alltid lite
k r å n g l i g t  med sådana där själv
ständiga frilansar. Särskilt krångligt blir 
det, när man skall stoppa in dem i något 
visst fack i de färdigställda hyllorna, 
som vi håller oss med fö r  att få ord
ning på tillvaron. Hambrceus är en god 
förkunnare med stark etisk och social 
ådra och han har själasörjarens intresse

Forts, a sid. 18.

r  ~  ~ ^
Den 1 januari 1950 fyller kyrkoherden Axel Hambraeus 60 år. 

Orsa Skoltidnings redaktion ber härmed att få framföra sin hyllning 
till församlingens herde. Vi vill uttala ett hjärtligt tack för allt vad 
Axel Hambraeus i ord och toner har givit oss av sitt varma hjärta 
och sin inspirerande personlighet, inte blott som präst utan även 
som lärare, diktare, kompositör, kollega och kamrat. Ett särskilt 
tack rikta vi till kyrkoherden i hans egenskap av Skoltidningens ofta 
anlitade medarbetare, den där alltid är redo, när hjälp behövs.

Vi hoppas, att han skall i rikt mått få sin födelsedag sönskan om 
vänskap och sympati uppfylld!

______________________________ _____________________________________J

Husförhör i Torrval.
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ORSA SKOLTIDNING

Med anledning av den förestående 
60-årsdagen liar Orsa Skoltidning gjort 
ett besök hos kyrkoherde Hambraeus 
och bett honom önska sig något till 
födelsedagen. Födelsedagsbarn bruka 
ju få  önska sig något till sin dag.

Kyrkoherden sitter länge tyst och 
funderar bakom slutna ögonlock. Så 
säger han: Jag tror jag är som Budda, 
jag har inga önskningar. Jag har slutat 
önska.

Men en eldsjäl som kyrkoherde Ham
braeus har säkert många önskningar, 
och de kommer så småningom fram  i 
alla fall. Han fortsätter:

Ja, för  egen del har jag redan av 
mina släktingar önskat mig en fin 
kikare.

Men annars är min stora önskan att 
alltid få  möta människor med vänskap 
och sympati. Att få  mötas av vänskap 
och sympati och att alltid kunna möta 
människorna med vänskap och sympati 
det är mitt livs stora lidelse, kan jag 
säga. Det är sorgligt när vänskapen 
försvinner hos människor och när vän
skapen mellan människor dör.

Jag har i hela mitt liv få tt så oänd
ligt mycket vänskap av alla människor. 
Vänskap och oförtjänt uppskattning 
har jag fått erfara i alla församlingar, 
där jag varit, inte minst i Orsa.

Visst har jag  fått erfara motsatsen 
också, men så ovanligt litet jäm fört 
med all positiv uppskattning. Till och 
med vågstycket att komma tillbaka till 
en plats när man är äldre har gått bra 
tack vare vänskapen.

Att jag trivs så bra med orsaborna 
beror nog på att de liksom jag själv 
har en så romantisk läggning. För trots 
alla försök till merkantilism med skogs- 
affärer och annat, så är orsafolket ett 
—  i god mening —  lättsinnigt eller 
lättsinnat och romantiskt folk.

Visst trivdes jag  biand leksandsborna, 
som är ett så ovanligt fint folk. Och 
i Malung sen! Malungsborna är så 
otroligt duktiga. Men orsaborna är ro
mantiska. Tänk ibara på Skoltidningen! 
Något så blådårigt som att ha en egen 
skoltidning skulle säkert inte gå på 
många andra platser. Men här går det, 
därför att orsaborna inte är enbart 
krasst materialistiskt inställda. De kan 
ge sig tid mitt i jäktet. De är roman
tiska. Därför trivs jag så bra bland
dem.

Det är sant, att man här hos både 
barn och vuxna ofta finner en rent 
skrämmande råhet på bottnen. Utan ond 
mening finns den där som något med
fött. Och i det sammanhanget vet jag, 
vad jag innerligt önskar mig här i Orsa 
—  en folkhögskola.

De gamla romarna hade ett ord för 
uppfostra, som hette erudire. Det be
tyder ta bort råhet. Och det är just 
vad folkhögskolan gör. Den ger kultur, 
bildning och vidgade andliga intressen. 
Även om inte alla går i folkhögskolan, 
verkar den dock som ett salt i bygden. 
Redan en kort tids kontakt med Ma
lungs folkhögskola lärde mig inse just 
en sådan skolas oändligt stora bety
delse för en bygd. Nu skulle jag  vilja 
kalla Malung Dalarnas Atén. En direkt 
obligatorisk påbyggnad på folkskolan 
med 7-8-9 klasser kan nog aldrig ge 
detsamma som en skola, dit ungdomen 
kommer frivilligt vid 17— 18 år eller

ERIK A N D ERSSO N
Uiför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förräiiar A u k t i o n e r ,  Bo
uppteckningar och Arvskiften. 
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 4 0

senare. Därför önskar jag en folkhög
skola här i Orsa.

Jag sa, att jag trivs bra här i Orsa 
—• som privatperson ja. Men det är 
svårt att vara präst här. Det var myc
ket lättare i Malung. Vad som alltid 
g jort de kyrkliga förhållandena mer pro
blematiska i Orsa än ipå andra håll är de 
många frikyrkliga rörelser, som fun
nits och alltjämt finns här. Därvidlag 
har dock en kolossal förändring skett 
bara på den tid, jag känt till Orsa. 
Jag var här som komminister 1917—  
1930 och kom sedan igen som kyrko
herde 1942 efter 6 år i Malung och 6 
år i Uppsala. På den tiden har den mot
sättning, som funnits mellan sekteris- 
men och kyrkan, nästan helt försvun
nit.

Att sä få människor går i kyrkan får 
väl i någon mån tillskrivas de stora 
avstånden inom socknen. Men i en stor 
kyrkby på över 1000 invånare borde nog 
det kyrkliga intresset kunna vara 
större.

Men är det svårt att vara präst, så 
är det i alla fall roligt att vara lärare 
och få undervisa. Samvaron med bar
nen ger så mycket. Jag har alltid hyst 
en speciell kärlek —  klockarkärlek —  
till skola och lärare. Min far var ju 
klockare. Han var mycket musikalisk, 
så därifrån har jag ärvt mitt intresse 
för musiken. Min lust att läsa och att 
själv skriva ihar jag  i stället från min 
mor. Hon läste otroligt mycket. Jag 
förstår inte hur hon hann. Och tänk, 
hon är över 80 år nu men skriver allt
jämt punktligt svar på de brev som 
jag varje vecka skriver till henne. Med 
en så underbar mamma kan ju  inte 
jag få känna mig gammal än, fast jag 
fyller många år, slutar kyrkoherden sin 
lilla födelsedagsintervju.

D. H.

a  yr

VÄRDEFULLA JULKLAP
PAR MS TH0RM

K o m  i ei o c h  I åt  os s  v i s a !

UR, GULD, SILVER, NYSILVER, TENN, BRONS, KRISTALL, ROSTFRITT STAL

F Ö R L O V N 1 N G S R I N G A R ,  G L A S Ö G O N ,  K!  K A R E

Armbandsur Askfat
Pendyler Borstar
D Å BrickorKor dur

Bestick
Köksur Bägare
Väckarur Etuier
Lampetter Fat
Urarmband Karotter

Karaffer
Ljusstakar

Armband Matsilver
Broscher Salladierer
Knappar Serviser

Kedjor Skrin
Skålar

Ringar Serviettringar
Smycken Speglar
örhängen Vaser
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ORSA SKOLTIDNING

Axel Hambraeus -
k a m r a t e n  och v ä n n e n .

I egenskap av kyrkoherde i Orsa och 
Skattunge församlingars pastorat är 
Axel Hambraeus pastor loei, d. v. s. den 
som i sista hand har ansvaret för och 
uppsikten över det kyrkliga arbetet 
inom pastoratet. -Skulle man tala med 
de sista prästlönesakkunnigas förslag, 
så innebär detta, att han som kyrko
herde skall vara chef och initiativtagare. 
Men den som fått vara hans medarbe
tare vet, att chefskapet i detta fall är 
av det mer ovanliga slaget. (Någonting 
av överordnad finns icke hos honom. 
Detta kan säkert alla hans komminist
rar betyga. Jag skulle vilja se den si
tuation, då han kommandovägen söker 
få  en sak utförd. Hellre gör han det då 
alltid själv. Hos få  människor torde väl 
den yttre auktoritetens väg så ha er
satts av kamratskapets och vänskapens 
linje. Detta är en sanning om kyrkoher
den i Orsa, som nog icke bara hans präs
terliga medarbetare utan även hans fö r 
samlingsbor lärt sig uppskatta och vär
dera. På denna vläg har han kommit 
oss alla nära på ett sätt, som till sist är 
det enda riktiga, även om det säkert 
många gånger kostat honom själv både 
möda och tålamod. Men att kyrkoherde 
Hambraeus här trampar den kristna 
kungsleden till människors hjärtan, är 
det väl ingen som tvivlar på.

En kyrkoherdes andra uppgift skulle 
bestå i att vara initiativtagare. Det or
det kan ha så många betydelser. Axel 
Hambraeus förverkligar den uppgiften 
på sitt speciella sätt. Han gör det genom 
att skänka inspiration. Som den sällsynt 
levande och positiva människa han nu 
oåterkalleligen är, sätter han sina med
arbetare i gång inifrån. Jag tror, att ett 
ord fattas i hans livs ordbok —  ordet 
omöjligt. Med ssin strålande fantasi och 
uppslagsrikedom finner han alltid utvä
gar. Hans liv har aldrig fått stelna i 
schablon. Han går aldrig fram med mall 
genom livet. Personligen känner jag 
mycken tacksamhet för de stunder vi 
under min Orsatid fick sitta på tu man 
hand och prata om andeliv och försam
lingsliv. Kanske kände vi oss aldrig ®å 
verkligt befryndade, som när vi i förtro
liga stunder fick tid att gå på djupet. 
Hela hans syn på de verkligt djupa frå 
gorna i livet var på samma gång så 
klart kristen och mänsklig, vänskapligt 
mänsklig. Att kunna förstå och som vän 
hjälpa vidare är sannerligen en nåde
gåva, som säkert många märkt hos kyr
koherden i Orsa.

När han nu snart passerar en mil
stolpe på sin livsväg, är det nog många 
som vill tacka honom för  vad han haft 
att ge. Till den skaran sällar sig också 
hans medarbetare i gärningen. Det är 
så roligt att få  överräcka en tacksam
hetens blomma till en vän och kamrat, 
medan han ännu kan ta emot den. Vi 
hoppas att han, fantasiens och poesiens 
mästare, skall kunna förnimma något av 
dess doft också ur den vardagliga pro
sans rader. H elm er Fält.

Sjunde 
klassen i 
Hansjö.

Främsta raden från vänster: Folke Eriksson, Per-Albin Ståbis, 
Willy Mårts, Ingrid Lång, Inger Elofson, Anna Stigs, Kerstin Strid.

Mellersta raden: Conny Björklund, Nils Hansson, Bertil Hansson, 
Ivar Andersson, Inga Levenius, Siv Åsenlund, Göta Åström, Barbro 
Kihlman.

Bakre raden: Harald Sigra, lärarinnan fru Karin Elin, Anna-Greta 
Florén (skymd), Jörgen Emretsson, Gunnel Svensson, Ingrid Jons
son, Ingrid Westblom, Birgit Helander.

Ej med på kortet: Barbro Ståbis.

PÄRLUGGLAN OCH TALGOXARNA.
När vi hade slutat skolan i går, såg lä

rarinnan och jag en hel hop talgoxar, som 
jagade en pärluggla, så att hon stack 
huvudet in i en starholk för att få vara i 
fred. Men talgoxarna satt utanför och

Skinn- s pälsvaror
samt vepgarner \ olika färger

köpes fördelaktigast 
hos

FILIP SUNDBERG
Heden, O rsa . Tel. 388

skrek, så att pärlugglan flög till ett annat 
träd och satte sig. Till sist for hon över 
på andra sidan landsvägen, men talg
oxarna följde efter och skrek allt vad de 
orkade. Och sä såg vi den inte mer.

Bengt Åke Norin. Klass 3.

Gedigna ju lklappar 
åt hela fam iljen från

Nya Järnhandeln
Telefon 252

Åter en JU L VÖRTLIMPOR, KAFFEBRÖD, BAKELSER, SMÅBRÖD — allt 
i högsta kvalitet. Höj julglädjen med Eder favorittårta!

med härligt Beställ Edert julbröd redan nu.

gott bakverk C H O K L A D  -  K O N F E K T  — M A R Z I P A N

från C  G
C E - G E

V .  B B

Bageri, Konditori, Telefon 38

Besök oår julutställning!
-•‘-»C •»'ev •<»« ••

Massor av trevliga julsaker och läm pliga ju lklappar

ORSA TOBAKS- S PAPPERSHANDEL
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TRIVSAMT

0t k
Goda idéer förenade med 
rytm och proportion får 
Ni alltid när Ni tar del 
av vårt möbelurval.

Uppslag på en prak
tisk bokhylla, en vil
sam gungstol, en be
kväm fåtölj eller ett 
prydligt bord ger en 
titt på möbelurvalet 
hos oss.

a jjfV å t lV å - t a n

Carl A. Pettersson
M öbleringsaffär, O rsa

r
BA RN M Ö BLER
BAD RU M SSKÅP
BLO M PA LLA R
BLO M SPA LJÉER
DRAPERIER
D A M V Ä S K O R
FILTAR
G A RD IN ER
HU SM O RSSTO LAR
LÄ SLA M PO R
M A TTO R
NECESSARER
PIEDESTALER
R A D IO B O R D
SPEG LA R
SPELBO RD
SYSKRIN
ST ICK FÅ TO L]ER
S Ä N G M A T T O R
T ID N IN G SK O R G A R
T E V A G N A R
V Ä G G H Y L L O R

V*

Vacker, konstnärlig

keram ik

Praktiska, trevliga

reseffekter
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Första anblicken av London, när man 
kommer med båttåget från Tilbury, är 
ganska beklämmande. Smutsiga, fall
färdiga bus, inpyrda av röken från 
tusentals fabriksskorstenar. Men som 
oaser i denna tristess ser man välskötta 
små trädgårdar, ofta bara ett par kvad
ratmeter i omfång, men trots allt träd
gårdar med dignande rosor, som väcker 
avund hos varje svensk trädgårdsod
lare. —  Dessa trädgårdar symboliserar 
en av engelsmännens främsta egenska
per —  en varm omtanke om allt le
vande. Det har ju  t. o. m. gått så 
långt, att vi ibland driver litet med 
deras kärlek till djuren. Vi får visio
nen av gamla engelska ladies, lika 
skinntorra som fanatiska djurskydds- 
tanter. Och det är sant, att huvudföre
målet i en engelsk fam ilj är älsklings- 
hunden eller katten (eller ihelst ett dus
sin dito), och att traditionella ” tea- 
parties” och moderna ” cocktailpar- 
ties” (fö r  t. o. m. de traditionsbundna 

1

koleld, svala sovrum och ett kök, som 
i svenska ögon är ett under av obe
kvämhet oclh urmodighet —  och så en 
trädgård förstås med rosor. Därför kan 
man inte förundra sig över t. ex. Lon
dons vidsträckthet. City med sina kon
tor och West End med sina affärskvar» 
ter oclh sina nöjesetablissemang saknar 
nästan .helt hyreshus. Londonborna sö
ker sig mot utkanterna, ett utslag av 
ytterligare en nationalegenskap —  indi
vidualismen. —  Och gör v i en återblick 
på den engelska historien, finner vi, att 
en kamp förts —  ända från Magna 
Chartais tid till dagens dato —  fö r  and
lig och materiell frihet. Betecknande 
för deras individualism på det andliga 
området är deras tolerans mot vitt 
skilda idéer, de må vara politiska eller 
religiösa. Se på talarna i Hyde Park 
Corner, som utan polismaktens ingri
pande fritt från sina upphöjda frukt- 
lådeestrader kan deklarera sina åsikter. 
Där finner man en gestikulerande kom-

Engelska sydkusten, ett paradis 
för badande.

vädret till senaste cricketmatchen, 
men personliga upplevelser och känslor 
tiger man med. Är det denna i mitt 
tycke beundransvärda självbevarelse-

GLIMTAR från ENGLAND
engelsmännen har fallit o ffer för vissa 
nymodigheter) ofta urartar till veri
tabla ” petdogparties” , då de bortskäm
da små hundarna medföres, förevisas 
och vederbörligen beundras. Men en
gelsmännens kärlek till djur är äkta, 
liksom deras omtanke om hemmet och 
den egna torvan, det må nu vara en 
magnifik park med välklippta gräs
mattor och ansade häckar ute på lands
bygden eller en sådan där liten ” bak- 
trädgård” i Londons East End.

”My home is my castle”  (m itt hem 
är min borg) säger engelsmannen, och 
han har en naturlig avsky fö r  hyres
hus. Nej, ett eget litet hus skall det 
vara —  av sten eller tegel med brutet 
tak och höga skorstenar, ett hemtrev
ligt vardagsrum, uppvärmt av en stor

munist, rödare än vanligt i sin upp
hetsning, sida vid sida med en fridsam 
frälsningssoldat.

Det talas mycket om den engelska 
reservationen, en viss kylighet och  be
härskning i uppträdandet. Det är sant, 
att engelsmännen knappast ” torgför 
sitt hjärtas lust och kval” . Sällan 
eller aldrig kantstöpes personligheter 
i umgänget. Man diskuterar allt från

Köp NYTTIGA julklappar!
Skor, Pjäxor, Tofflor, Bottiner m. m. i

Segers Skoaffär, tel. 232

drift, som är grunden till detta reser- 
vationsrykte ? —  En engelsman är ju 
oerhört artig och vänlig. (En frukt av 
uppfostringssystemet.) Svensken är 
egentligen stelare på ytan, men när han 
tinat upp, skänker han nog lättare bort 
sitt förtroende.

Helt visst uppfostras engelska barn 
till artighet och behärskning, d. v. s. 
barnen i de för landet så typiska inter
natskolorna (pUblic schools) uppfostrar 
varandra. Det är en hård men nyttig 
skola, där sportsmannamässig ärlighet 
sättes över allt annat. Uppfostrans 
huvudmål är att dana personligheter — 
” gentlemen” . Boklig bildning kommer 
först i andra hand. —  Gentlemanna- 
begreppet inrymmer många egenska
per, men i korthet kanske man kunde

Som i gamla goda lider!

Vaxduken för julbordet
nu i en sortering som aldrig tidigare. Svensk, fransk och pap- 
persduk i 57, 115 och 138 cm. bredder. Plastic-duk i vackra 
färger, 115 cm. bred.

ny hel!
Handtryckt G a l o n d u k  i glada mönster. Färgäkta och otroligt 
slitstarkt. Spricker ej och tål värme upp till 80 grader.

Allt i papper för julen: dukar, servietter, hyllremsor, erepepapper m. m.

O R SA  FÄ R G H A N D EL Y. F e rn e m a n  • Telefon 340
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Populära jul
klappar

en populär affär!
-5»^ i»-?» •i!

Det ä r lätt att välja
julklappar hos Berglinds. Vårt urval är så stort, 
när det gäller skjortor, s lip sar, p y ja 
m as, strum por, han d skar m. m.,
att Ni kan vara övertygad om, att den, Ni ger 
julklappen från OSS även kommer att uppskatta 
den.

Har Ni julklappsbekymmer - och vem har väl 
inte det - titta då in i vår affär och välj bland 
de 100-tals lämpliga artiklarna.

Här ge 
Er några tips!

Skjortor i ren bomull med fast krage från 
kr. 10:75. V i ha även skjortor med Bold 
Look-krage och skjortor med 2 lösa kra
gar i en mängd trevliga mönster.

I slipsar och rosetter kunna vi erbjuda 
en jättestor sortering.

H andskar.
Fårskinnsfordrade......................... kr. 28:50 pr par
Nappa, flanellfordrade från « 12 :—  « «
Mocca, insida av kalvskinn « 23:35 « «

Vi vilja även fram h å lla
vår konfektionsavdelning, som alltid gjort 
sig känd för att tillgodose de högst 
ställda krav på passform och kvalité.

Pyjam as i ren bomull från kr. 21:- och i 
flanell från kr. 18:-. Enfärgad poplin kr. 24:-.

Strum por i helylle från kr. 4 :45. I helylle 
med konstsilke från kr. 3 :05. Vi ha även
helyllestrum por med nylonför- 
stärkt häl och tå .

★

U nderkläd er.
Lahmans ren bomull 
Macco « «

från kr. 4:90 
« « 8:35

P r a k t is k a  ju lklappar äro  
alltid v ä lk o m n a  julklap
par. Köp därför herrarnas  
ju lklappar hos

B&igLutds
O rsa, telefon 5
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definiera det med —  kultur och sports- 
mannaanda.

Kultur ooh tradition vilar över hela 
det engelska samhället, över dess insti
tutioner, över dess byggnader och över 
dess seder och begrepp. Befolkningen 
är rörande rojalistisk. Domarna i hög
sta domstolen bär ännu sina pudrade 
peruker. Studenterna i Oxford och 
Cambridge, de båda äldsta och mest 
kända universiteten, bor i medeltida 
college-byggnader och måste fortfa 
rande vid måltiderna ikläda sig sina 
svarta slängkappor ( ” gowns” ), och  vid 
högtidliga tillfällen sättes kronan på 
verket i form  arv en lustig flat hatt 
med lång tofs ( ” cup and saucer” ). —  
Mycken traditionsbundenhet synes dock 
löjligt ogrundad, t. ex. oviljan mot 
centraluppvärmning i husen. I stället 
föredrar man kolbrasan, . obekvämt, 
men utan tvekan hemtrevligt. Och i 
London får man bekväma sig med att 
skumpa omkring i taxibilar från sek
lets barndom, om man inte vågar sig 
ner i den underjordiska järnvägen eller 
upp i en svajande tvåvåningsbuss. —  
Ja, i stort som i smått vilar en atmosfär 
av tradition över England, som fyller 
en ömsom med häpnad, ömsom med 
oförställd vördnad och beundran.

I samband med den engelska konser
vatismen kan jag dock inte underlåta 
att göra den reflexionen, att landet i 
hög grad ännu lever kvar i ståndssam
hällets dagar. Klasskillnaden är mar
kant, och kontrasten mellan fattig och 
rik, eller rättare mellan gentleman och 
icke gentleman, är stor. Tidsandan och 
inte minst kriget har gjort sitt till att 
bygga över klyftan, men skillnaden 
finns. En arbetares levnadsstandard är 
betydligt lägre än i Sverige. Landet är 
litet och tätt befolkat, städerna stora 
och speciellt arbetet i kolgruvorna 
omänskligt tungt.

Nog av reflexioner omkring det 
engelska traditionsbegreppet! Låt oss 
i stället övergå till det stora national-

Svajdnde tvåvåningsbuss.

Engelska studenter uppklädda i ”gown 
and cup and saucer” .

intresset, sporten! Idrott av alla slag 
står främst på skolbarnens program, 
och att få  representera universitetet i 
någon idrottsgren är för studenten en 
större ära än alla examina i världen. 
Och här har vi ett intresse, som fö r 
enar alla, hög som låg, gentleman eller 
inte. Vinterns fotbollsmatcher följes 
med samma intresse som sommarens 
cricketresultat, och varje engelsman 
utövar minst ett par idrotter. Cricket 
har förresten blivit kallat engelsmän
nens religion, och det är med verklig 
glöd som denna sport omfattas. Men 
man idrottar inte för att vinna utan för 
sportens egen skull. Förlorar man, tar 
man nederlaget som en god sportsman 
med ett leende, och ”rent spel”  är 
idrottens heligaste regel.

E fter dagens arbete läskar man sig 
med ett stop öl på ”puben” . Där träf
far man sina vänner och diskuterar allt 
från dagsläget till sista boxningsmat- 
chen. Men trots ölet ser man sällan 
eller aldrig berusade —  något man i 
sanning uppskattar. Ölet är national
dryck tillsammans med téet, som för
resten inte ar ” five o’clock tea” utan 
serveras klockan fyra  på eftermidda
garna.

Nu till den engelska naturen. Trots 
londondimma och dito smuts, har jätte
staden London sin säregna charm. 
Stora, vackra parker finns, där man 
tror sig ute på riktiga landet. De kallas 
inte för  inte Londons lungor. Och 
ingenting är stämningsfullare än att i 
skymningen vandra från Tower Bridge 
längs Themsenstranden mot Paria- 
mentshuset, när ljuset från lanternorna 
glittrar i floden och Big Bens urtavla 
lyser som en måne.

Reser man söderut från London fin
ner man en bördig åkerbruksbygd med 
många stora herrgårdar, vars saga dock 
numera oftast på grund av skattesyste
met är all. Sydkusten med sin nästan 
tropiska växtlighet och sina vidsträckta

Forts, å sid. 18.

Bra julpresent - 
förnämlig permanent

fiåm
LILJAS DAMFRISERING

O rsa, tel. 306

Att göra en blomstergrupp går ej lika 
kuickt som att ta ner ett paket bit
socker från hyllan. Beställ därför 
ju lb lo m m o rn a  i god tid från

E. WIkners Blomsteraffär
Tel. 228 eller 305

Beställ
V O R T L I M P A N

i god tid hos

NVA WIENERBAGER/ET
Tel. 198, O rsa

■TN\ \  Ju lk lappar till Henne och Honom V ä g g u r , P e n d y le r
LC7j J P  köpes fördelaktigast hos K ö k su r , V ä c k a r u r

/  f  O  b  å c m
J / \ .  \  O rsa, tel. 125

 ̂ IkTije j u l k l a p p  i  e l e g a n t  p % e i e n t j ö % p a c A n m g >

€/ Hr V \ j  T l/ut/
G U S T .  H E L G E S O N

Telefon 399
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OBSA SKOLTIDNING

har
'klappen’ för alla!

Vad en dam alltid drömmer om är en flaska un
derbar parfym eller eau de cologne. Finnes i är 
i större sortering än någonsin. Och så förstås ett 
förtjusande borstgarnityr i nylon.

Åt herrarna vilja vi särskilt rekommendera en 
elektrisk rakhyvel, rakningen blir ett nöje och går 
dubbelt så fort. Får han även en praktisk neees- 
sär blir julen en verklig fullträff.

Julen blir ändå ingen riktig jul, om inte köksbor
det får en glänsande ny vaxduk. I mönster och 
färger är sorteringen just nu på toppen. En ny 
vaxduk gör hela familjen glad.

För dem som ritar och målar går ingenting upp 
emot ett praktiskt målarskrin eller staffli, en hand
bok i konstmålning blir också en välkommen gåva.

De levande ljusen förhöjer väl om något julstäm
ningen. Vi har en god sortering i både ljus och 
stakar av hög kvalité.

Till sist, en riktigt trevlig jul önskar

Hedins Färghandel
Telefon 155, Orsa
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ORSA SKOLTIDNING

S T R Å K E N T Ä V L I N G E N
”Ni är en engelsk nybyggarfamilj (far, 

mor, guvernant och två barn), som flyr 
undan de blodtörstiga vildarna på Tahiti. 
I urskogen vimlar det av vilddjur och fient
liga spejare, och ni måste över många 
strida åar, där krokodiler lurar i vassen.

De som flytt före er har lämnat spår 
efter sig. Följ dem! Om ni ser någon 
hjälpbehövande, så hjälp så gott ni förmår!

Så småningom träffar ni några vänliga 
fiskare, som visar er vägen till ’Det fred
liga landet’. Där spankulerar vilda kal
koner på stranden. Skjut en kalkon och 
tillred en måltid!”

Ungefär så löd brevet, som deltagarna 
i stråkentävlingen fick vid starten. I vår 
tävlingsgrupp var vi fem flickor, en från 
Stockholm, en från Kullen, två danska och 
jag från Orsa.

Vi smög försiktigt stigen fram, först 
far och guvernanten, sedan mor och vi barn. 
Plötsligt kastade sig far ner på marken. 
En spejare! Vad skulle vi göra? Han stod 
vakt vid en flod, som vi måste över. Far 
smög sig fram, överföll spejaren och band 
honom till händer och fötter med starka 
knoprep.

Men hur skulle vi komma över floden 
med de vilda krokodilerna? Vi hörde redan 
vildarnas tjut bakom oss. Då såg vi, att 
ett jättestort träd låg stjälpt över floden, 
och försiktigt balanserande på det nådde 
vi andra stranden. Vi drog en suck av 
lättnad över att ingen hade .blivit kroko
dilmat och smög vidare.

Men längre fram hade tydligen någon
ting förskräckligt hänt. På spåren såg det 
ut som om en vild strid utkämpats. Tänk, 
om våra vänner blivit överfallna! Vi smög 
om möjligt ännu försiktigare och aktade 
oss noga för att trampa på torra kvistar 
eller att på något annat sätt dra uppmärk
samheten till oss.

Det' var lätt att spåra våra vänner, ty 
de hade avsiktligt försökt lämna så många 
spår som möjligt efter sig. Av en kull- 
sparkad karljohanssvamp eller en bit av 
en klänning kunde vi dra många slutsat
ser. Spåren ledde till kusten. Där tog de 
slut, och vi visste inte, vad vi skulle göra. 
Då upptäckte mor röksignaler på en ö långt
borta.------------ Någon behövde hjälp. Mor
och far klädde av sig, tog varsin dolk mel
lan tänderna och simmade med dödsförakt 
bland alla hajarna ut till ön.

Vi andra gömde oss bland buskarna och 
såg, hur far skar av repen åt en man, som 
stod bunden vid ett träd. Far fick ett mor

Se till att Eder cykel 
får den rätta skötseln!

Renovering, lackering och 
vinterförvaring. Lämna in den 
till fackm annen!

B. S. Balters Cykel- £ Rep.-Verkstad
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiinmimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiimiiii 
L o k a l: And. O lssons gård  i Sam hället

H A N S  P E T E R S O N S

Bil- & Flygskolor
Telefon 242 , O rsa

iotn tje teu iitat.

semeddelande med sig tillbaka. ”Följ stran
den åt söder!” läste vi.

Djungeln var så tät, att vi fick hugga 
oss fram genom snåren. Hela tiden aktade 
vi oss för de farliga huggormarna, som 
finns i massor på Tahiti. Längre bort satt 
två fiskare i sin båt. De hade fått upp 
många typiska tahitifiskar, t. ex. torsk, 
rödspotta och gädda.

”Kan ni säga oss, hur vi ska gå för att 
komma till fredliga områden?” frågade 
far. Han talade naturligtvis hottentottiska.

”Ni ska gå två mil åt öster, sedan åt 
söder. Då kommer ni till två trånga bergs
pass. Dem måste ni igenom, och sedan är 
ni framme” , svarade de snälla fiskarna.

Trötta fortsatte vi vår långa vandring 
till det fredliga landet.

När vi äntligen kom fram till bergspas
sen, var vi alldeles slut. Moskiterna hade 
stungit våra bara kroppar förfärligt och 
vi försmäktade nästian av törst. Men där 
fanns vatten i en brunn. Bergspassen var 
mycket svåra att komma igenom, men när 
det hade lyckats, såg vi en underbar syn. 
Det fredliga landet låg i en dalsänka, och 
där fanns massor av villebråd. En båge 
var lätt att konstruera, och med den sköt 
vi en kalkon på 10 meters håll. Den stekte 
vi sedan över glöden av vår lägereld.

Om någon utan fantasi gått tävlings- 
sträckan, skulle han säkert inte finna den 
märkvärdig. Floden var nämligen en still
sam liten å och krokodilerna halvruttna 
stockar. De arga infödingarna var snälla 
ledarscouter, hajarna var vanliga svenska 
fiskar, och fiskarna hade varsin pinne med 
ett snöre och en kork. De svåra bergspas
sen utgjordes av trånga bilringar, som vi 
måste krypa igenom, och villebrådet slut
ligen var hönor, som vi plockade och stekte 
på en pinne.

Ulla Skommar. Klass 3. O. S. R.

Julklappsfrågan /&*..
med en förstklassig förstoring från våra  porträtt- och seriekartor. 
Spar ej till rusningen! Kom i tid, kom i dag!
Ramar och album i stor sortering. K a m e ro r , f i lm , b l ix t l ju s .  
Inramningar. Stor sortering ramlist i moderna färger och profiler.

M ålningar av  kända konstnärer.
Moderna presentartiklar i keram ik.

T e g m a n s  F o t o m a g a s i n
O rsa, telefon 93
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ORSA SKOLTIDNING

F R Å N  S K O L B Ä N K E N
EN GLAD JU L

önskar Orsa Skoltidnings red. alla 
skolbarn i Orsa. Nu får ni snart 
jullov, och vi hoppas, att ni får 
verkligt trevligt hela lovet. Vi vill 
påminna er om ett par saker att 
sätta på önskelistan i år, och det 
är en vanlig mjuk blyertspenna och 
ett ritblock. Vinterkvällarna är 
långa, och ni tycker väl om att rita? 
Eller har ni lagt bort den trevliga 
sysselsättningen om kvällarna nu 
för tiden? Vi misstänker nästan det, 
för vi får teckningar från så få 
skolor Ull skoltidningen. Och många 
av teckningarna som vi fått visar, 
att ni och ritpennan är alltför lite 
bekanta med varann. Därför är vårt 
råd till var och en av er-' Försök 
att bli mer bekant med din ritpenna 
i jullovet! Kanske du så småningom 
kan bli riktigt god vän med den. 
Och då ska du tro, att ni kan ha 
trevligt tillsammans, pennan och du.

JULAFTON.
Tomtenisse var nu tio år, och på julafton 

skulle han få ge julklappar till de fattiga 
i torpet vid skogsbrynet. Det var tid att 
ge sig i väg nu, för klockan var sex. När 
han kom in i torpet, vart där stor glädje. 
Nu skall jag tala om, vad de fick. Alla 
barnen fick varsitt par vantar och sockor. 
Dessutom fick Lisa en tröja, och de mindre 
barnen fick leksaker, som de blevo mest 
glada för. Nu var det tid för tomtenissen 
att traska iväg till sitt hem, nöjd och glad 
för det han uträttat.

Inger Helgeson. Klass 4.

NU KOMMER VINTERN.
Vita flingorna falla,
och stormarna tjuta så kalla.
I skolan läser man läxor.
Nu får jag börja ha pjäxor.

Skidor får vi åka snart, 
men än så länge är det bart. 
Vi ska göra gubbar små, 
deras hatt ska vara grå.

Hästen far till skogen.
Han slipper nu dra plogen.
Han drar istället ved, 
som vi ska elda med.

Sjön fryser till is.
Då är det skönt att ha en spis. 
Vid spisen gör vi mat. 
och äter sen på fat.

Sonja Grahn. Klass 6.

TECKNING: LU C IA  O C H  S T JÄ R N G O S S A R N A  av 
Gerd Thorell, klass 3.

Bränd KALK och 
KALKSTE\'SM)ÖL
av högsta kvalitéer till fö rde l
aktigaste priser erhållas från

A .-B . SKATTIMGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 21

LUCIA.
Det var en gång en tomte, som hette 

Pelle. Och han var tomtepojke åt tomtefar, 
som ger barnen julklappar. Men så hände 
det en kväll, när tomtefar eatt och gjorde 
julklappar, att det knackade på dörren. Vem 
är det?

Det är Lucia.
Vad vill du mig?
Jag bara undrar, om jag kan få låna sju 

ljus till min ljuskrona?
Ja, det kan du ju få, men kom in då!
När Lucia kom in, sade hon, att det var 

Luciadagen i morgon, och hon ville så gärna 
ha ljusen till dess.

Ja, men jag har inga ljus hemma nu. Men 
jag ska säga åt Pelle, att han åker och 
hämtar dem. Hör du, Pelle, kom hit ett 
tag! Vill du åka och hämta de där ljusen, 
som tomte-Nisse lånade?

Här är ljusen nu. Vem var det, som skulle 
ha dem?

Det var Lucia.
Och Lucia fick ljusen, och dagen därpå 

gick hon med ljuskrans i håret.
Snipp snapp snut, så var äventyret slut.

Birgitta Jonsson. Klass 4.

TOMTARNA.
En kväll skulle vi fara och hämta hö. 

Vi for genom en skog. O, vilket prasslande! 
Men vad var det där? Mitt emot oss stod 
en tomte. Men han stack i väg som en 
råtta. Efter en stund åkte vi förbi en stuga. 
Då tittade vi in. På golvet satt fem tomte- 
nissar. De gjorde julklappar, men när de 
fick syn på oss, bar det i väg in i bakugnen. 
Snart var vi framme vid ladan. Där lastade 
vi på höet och for hem. Det var en rolig 
kväll.

Äke Haga. Klass 4.

Pälsar, Kappor, Ulslrar
K om  in , s e  o c h  p r o v a  d e m !

Våra pälsleverantörer: AB  Moresco och AB
Svenska Pälsvarufabriken IlONja lör att Ni får 
en i alla avseenden lackmässigt utförd päls.
Ni kan därför med fullt förtroende anlita oss 
när pälsköpet blir aktuellt. I lager finns: Persian,
Bisam, Murmel, Elektr. k., Föl, White/coat, Bore- 
gos, Lincoln, Kalv, Spets k.
Till Er, som ännu ej köpl vinlerkappan:
Just nu har vi större sortering än någonsin tidi
gare under hösten. Pigga modeller i goda tyger 
med och utan skinn. God sortering även i större 
nummer: 46, 48, 50, 52.

AUG. LARSSON, ORSA
Telefon 21 - Manufaktur - Damkappor - Herrekipering
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Mina flygturer.
En dag, då Erik Hulin var hos mig, var 

det passagerarflygning nere yid sjön. Då 
sade jag till Erik: ” Ska vi fråga hemma, 
om vi får flyga?” Om Erik fick flyga, då 
skulle också jag få flyga. Och det fick han. 
Vi gick ner till sjön, köpte biljetter och 
satte oss i. Flygplanet ägdes av Skandina
viska Aero A.-B. Det var vår första flyg
tur.

Andra gången flög jag med Ahrenbergs 
Ju 52 :a, som är tremotorig. Då var också 
Erik och jag opp. Det var ett fint plan med 
röda sitsar och med lampor i taket. Det 
var det största jag har åkt i.

Tredje gången åkte jag gratis med 
Stockholms-Tidningens reportageplan Vi
king II. De sade i skolan, att om man gick 
till bokhandeln och skrev på en lapp, så 
kunde man vinna en flygtur. Man fick ba
ra skriva namn och adress. Några dagar 
efteråt stod det i tidningen, att jag hade 
vunnit.

Fjärde gången fick jag flyga gratis med 
en tandläkare. Det var i Orsa flygklubbs 
Cub. Alla flygturer var roliga, men nog 
var den första mest intressant.

Lars Munters. Klass 4.

MIN FLYGMASKIN.
Jag har en flygmaskin. Det är en två

motorig'. Den är röd. Jag leker med den 
om dagarna. I morgon ska Nisse och jag 
till Japan.

Bert Pettersson. Klass 2.

TECKNING: T O M T E M O R  K O K A R  R IS G R Y N S G R Ö T  av 
Kaisa Backlund, K ass 4.

EN JUL.
En jul när det var snö så kom tomten. 

Han kom på vägen och hade en lykta i 
handen. Jag stod i fönstret och tittade på 
honom. Han hade en stor säck på ryggen. 
När han kom in blev vi så rädda för honom 
bara för att han hade så långt skägg.

Han tog en stol och satte sej bred
vid julgranen och började dela ut jul
klappar. Min lilla syster Lisbet tordes inte 
ta julklapparna som hon fick utan jag 
fick gå och ta dem åt henne. Hon fick en 
fin fågel som man skulle blåsa i. Hon blev 
så glad. Sen fick tomten gröt av mamma. 
Då folev han så glad.

Jag tror att det var Ingvar.
Monika Östlund. Klass 2.

A. K O C K S
RAK- & F R I S É R S A L O N G  

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

TOMTEN OCH JULKLAPPARNA.
Det var en gång en tomte, som hade fas

ligt bråttom med julklappar. Han arbetade 
dag och natt. Tomten bodde långt bort i 
djupa skogen. En morgon, när han steg upp 
och skulle gå till hästen för att lasta på 
julklapparna, var hästen sjuk. Då var det 
ingen annan råd än att han fick dra släden 
själv. Å, tänkte han, hur ska det här gå 
till ? När han hade gått en bit in i skogen, 
stjälpte släden med julklapparna. Tomten 
blev så ledsen, att han nästan började gråta. 
Då var det en trollunge, som kunde konsten 
att trolla. Trollet sa: Hokus pokus! Då 
åkte julklapparna på sin plats igen. Där 
satt de, tills tomten kom fram till ibyn. 
I byn var gråt nästan på alla barn, därför 
att tomten hade dröjt så länge. När barnen 
hade fått sina julklappar, dansade de kring 
granen. Så var det slut på den julaftonen.

Ulla Abrahamsson. Klass 4.

Hos mormor.
En sommar åkte mamma och jag till 

mormor. Hon bor i Ljusdal i en grå stuga. 
När vi kom fram blev mormor så glad så. 
Jag var alltid för mej själv. Jag spelade 
kula och bollade. Varje morgon gick jag 
och handlade. Men några dagar innan vi 
skulle åka hem, fick jag en lekkamrat. 
Mamma måste nästan jämt vara inne hos 
mormor, för mormor hade hjärtfel. Men 
nu är mormor död.

Gunilla Johansson. Klass 2.

________________________ORSA SKOLTIDNING

s  * * <s>

Hanssons har många bra förslag till nyttiga fufklappar.

Strumporna . . .
den klassiska julklappen till damerna.
Konstsilke......................... 4:90, 5:75
Natursilke.................................... 7:90
H e ly lle .................. 6:70, 8:10, 8:90

Nattlinnen 
och underkläder
finnas i mycket vacker sortering. 
Garnityr, charmeuse 12:50, 15:-, 18:50 
Nattlinnen. . . . 11:75, 16:50, 19:-

För sportutrustningen
ha vi mycket att välja på: Algots skid- 
dräkter och skidbyxor i både dam- och 
flickstorlekar.
D rä k te r............................. från 6 6 :-
Anoraks, d a m ..........................29:50

trevliga modeller 
Skjortan och slipsen
väljer Ni lätt hos oss. Vi ha åter full 
sortering av Merkurs kvalitetsskjortor. 
Med fasta kragar 13:50,16:25,19:50 
Med 2 lösa kragar . . . 1 6 :-, 17:50 
Slipsar . i . . . . . . . . från 5:50

Idealisk julklapp  
till ungdom arna - 
t r ä n i n g s o v e r a l l s ,
som finnas i en utmärkt tvättbar och 
färgäkta kvalitet i storlekar från 8 år 
och större.

Pyjam as
är en omtyckt herr-klapp. Nya mönster 
i Melkas krympfria, erkänt goda kva
litet, 22:50.
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NÄR KARIN TRÄFFADE JULTOMTEN.
En gång var en flicka, som hette Karin, 

ute och åkte skidor. Hon skulle till en 
backe, som låg inne i skogen, men råkade 
komma vilse. Det snöade, så att spåret 
efter henne snart försvann.

När hon åkt en stund, hörde hon någon, 
som grät. Hon åkte dit och fick se en 
tomte, som satt på en kälke. Karin frå
gade, vad det var för fel. Tomten sade, att 
kälken tippat, och att alla julklapparna 
ramlat ner i snön. Det hade nu snöat så 
mycket, att han inte kunde hitta dem.

Karin började gräva undan snön, och 
rätt var det var, hittade hon några. Efter 
en stund hade hon hittat allihop. Tomten 
blev så glad, att han lovade Karin en 
riktigt fin julklapp. Då hon talat om för 
honom, att hon hade gått vilse, visade han 
henne vägen hem. Men då hon kom hem 
och berättade, vad hon sett, var det ingen, 
som trodde henne.

Greta Kvarnström. Klass 5.

Svalan.
Det var en gång ett svalpar, som satt 

och diskuterade o:m vilken lägenhet de 
skulle ha. Far satt på en gren och läste i 
tidningen om byggnadstillstånd och rit
ningar. ''Skall vi bygga stugan under tak
åsen i år också?” "Ja, det kan vi väl göra 
då.”

"Vi skall väl ha elektriskt ljus?” — 
"Det var klart!” — "Vi eka väl ha bad
rum också?” — "Ja, det ska vi ha.” — 
"Vi tar flygmaskin till Sverige i år.” — 
"Ja, det gör vi.”  — "Nu går vi till flyg
fältet.” På vägen mötte de en annan sval
fru. "God dag, frun, det var vackert vä
der i dag.” "God dag, vart ska ni då?” 
—- "Vi skall resa till Sverige.”  — "Då blir 
jag med.”

När de kom fram till flygfältet, stod 
där en flygmaskin, som skulle till Sverige. 
Inne i flygmaskinen kom en flygvärdinna 
och hade mygg och flugor att sälja. Fär
den gick långsamt. När de kom fram, var 
deras bröder och mötte dem. Svalparet 
byggde en stuga och fick många ungar.

Bo Nilsson. Klass 3.

DE SNÄLLA TOMTARNA.
Det var en gång en tomtefamilj. Dom 

hade så bråttom för enart var det jul. Sen 
kom julafton. Det var ett väsen i stugan. 
För alla julklapparna skulle vara färdiga. 
Nu blev det kväll och tomtarna skulle gå 
och dela ut julklappar. När de kom till en 
liten stuga knackade de på. Var så god och 
stig på sade någon. Då kom tomtarna in. 
Här har vi en julklapp till far, sa lill-Nisse. 
Ska vi dansa? sa tomten Russ. Ja, ja, får 
vi? sa alla tomtarna. Då sa Greta: Nej, 
jag vill ha mera julklappar i stället. När 
de hade daneat, försvann tomtarna. Men 
säcken stod kvar i stugan.

Anita Hansson. Klass 2.

Julen firas även i år med

Skinka
Lutfisk
Julkorv
Julsyltor
Risgrynsgröt
Russin, nötter, fikon,
plommon, äpplen,
apelsiner, vindruvor,
Konserver m. m. m. m.

Gör Edra ju lk ö p  hos

AB J. A. B R O B E R G

När jag åkte till Veino.
En dag åkte jag till Veino. Veino hade 

varit och hälsat på mig. Nu skulle jag 
åka till henne. Det var vackert väder, när 
jag åkte till Veino. När vi kom fram, stan
nade bussen. Vi steg av. Bussen åkte vida
re. Vi gick bra mycket. Men nu var vi 
framme. Vi gick förbi hönsgården. Jag såg, 
att hönsen åt. Nu gick vi in. Jag hälsade 
på Majbritt och tant Anna. Sen lekte jag 
och Veino på gården. Vi lekte hela dagar
na. Vi matade kossorna och hönsen. När 
jag varit länge hos Veino, måete jag åka 
hem. Jag och Veino stod och väntade på 
bussen. Jag sa adjö till Veino-, Sen klev 
jag in i bussen. Jag vinkade åt Veino. Sen 
for jag -hem.

Salme Pekkinen. Klass 4.

När jag var i Korsnäs och i Fleräng.
Mamma, pappa och min bror Sune skulle 

fara till Häggsjön och fiska. Då fick jag 
fara till mormor och morfar. Jag och en 
flicka till lekte jämt tillsammans. Vi båda 
samlade frimärken. Ibland gick vi och frå
gade polackerna, om vi fick frimärken, och 
ibland kunde vi få många fina och ibland 
inga. När jag hade varit hos mormor och 
morfar två veckor -kom mamma, pappa, 
Sune och Erik, min yngste bror, och då 
skulle vi fara till Fleräng. Det ligger -utan
för Gävle. Gården där vi bodde låg vid -en 
sjö. Jag var den enda flickan, men jag ha
de roligt ändå. Jag sparkade boll med tre 
stycken pojkar. En hette Jan. Han var nio 
år. En hette -Stig. Han var tolv år. Den 
tredje hette Lasse och var ejutton år. 
Ibland var jag ute och rodde. Jan och jag 
hade så roligt, för vi -lekte, att vi åkte last
ångare till olika länder. Vi var nere och 
badade vid havet ibland. Vi var också på 
Furuvik. Där var så roligt. Erik var så för
tjust, när han fick rida på en p-onnyhäst, 
och när han -kom hem, sade han så här: 
"Min ida ponnyhäst i uluik” . Han kallar 
sig själv för min. Vi fick se furuviksbar- 
nens luftcirkus. Det var så roligt. När vi 
hade varit där två veckor, for vi hem.

Mariann Lögdberg. Klass 4.

J u l k la p p a r n a
som Edra barn gillar, finner Ni hos oss.

S p o r t  k lä d e r  na står 
alltid först på önskelistan, 
vilket finns i största sor
tering för både pojkar 
och flickor i yllegabardin.

*
Kappor, kostymer, trenchcoats, rockar.

Gör oss ett besök, det lönar sig.

Trevliga ylleklänningar. 
Blusar o. kjolar för alla 
åldrar. Koftor och jum
pers. Sockor och vantar. 
Strumpor o. underkläder 
m. m.

B a r n k l ä d e r ,  O r s a ,  t e l e f o n  219
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Höken och Linus.
Mitt inne i storskogen hade en hönshök 

sitt ho. I det fanns två ungar, som jämt 
skrek efter mat. Hökmamman fick stän
digt flyga på spaning efter rov för att 
mätta dem.

En. dag flög höknior över skogen till Stor
byn. Där fanns massor av höns. Dagen 
förut hade hon nästan fått tag i kyckling
en Kalle, som spatserade omkring med sin 
mamma.

Men just då kom husbonden ut på går
den, och då var det bäst att akta sig. ”1 
dag ska jag nog ha bättre tur” , tänkte hök
mamman. ” Se där! Vem är det tro ? Jo, 
det är ju kycklingen Linus, kusin med 
Kalle. Honom ska jag ta” , tänkte hon, 
och så dök hon ned och tog Linus i nac
ken. Så bar det av hemåt med honom. Han 
skulle bli mat åt hökungarna. Snart låg 
Linus nere i hökboet och beskådades av 
två par hungriga ögon. ”Vakta honom väl! 
Jag skall flyga bort ett slag” , sade mam
man. ^

När ungarna var ensamma hemma, blev 
det ett fasligt kiv om vem som skulle äta 
upp Linus. De båda hökungarna började 
slåss. Då tog Linus ett skutt ur boet och 
hamnade rakt på farbror Knutte Räv, som 
gick förbi.

Farbror Knutte märkte ingenting, och 
eftersom han gick åt det hållet, där Linus 
bodde, satt Linus kvar på ryggen.

Nu tog farbror Knutte en annan väg. 
”Bäst att hoppa av” tänkte Linus och så 
hoppade han. Men se, där stod ju mamma 
och tittade efter honom!

Det blev ett kärt återseende. 'Glada begav 
de sig hemåt.

Monika Louthander. Klass 5. 

MIN KATT.
Vi hade fått katten av vaktmästarn. Den 

var svart. På bröstet var den vit och på 
tassarna också. Han var skär på nosen. 
Det var en unge. En dag. tog han en råtta. 
Han kastade den upp i luften och fångade 
den. Men vi tog den på en spade.

Rutger östlund. Klass 2.

Vår tama kråka.

Vi har haft en kråka, som nu flugit 
ifrån oss. När kråkan var hemma hos oss, 
fick hon mat av oss. Hon badade i en liten 
vattenpöl. Då skrattade vi åt henne. På 
kvällarna låg hon i en låda. I lådan hade 
vi hö. Somliga kvällar var hon borta, men 
på morgonen kom hon igen. Vi har foto
graferat henne, när hon badade och när 
hon satt på mammas huvud. När hon satt 
på cykeln, tog vi också kort på henne. Vi 
hade henne i två och en halv månad. Sen 
flög hon bort.

Tore Jonsson. Klass 5.

Något extra gott 
till jul måste det 
naturligtvis vara .

Charkuteri - Nr 1 - kontroll

Åbergs
h a r a llt  Ni v ill ha 
i m atväg och d e lika tesse r.

I Skavåsen.
En lovdag var Evy och jag till Skavåsen. 

Buster, vår hund, följde. Vi åkte spark. 
Matsäck hade vi med oss. Vi skulle vara i 
Skräddars stuga.

Det var så svårt att hitta nyckeln. Men 
till slut såg Evy den oppe i en knut. Vi 
låste opp och gick in. Termometern visade 
— 3° inne. Jag gick ut efter ved och gjorde 
upp eld. Det började brinna på en gång.

Så gick vi efter vatten. Källan var inne 
i skogen, en liten bi från stugan. Vi satte 
på kaffepannan. Medan den kokade, satte 
vi oss bredvid spisen och läste och eldade. 
Snart kokade kaffet, och vi drack. Vi satte 
oss och eldade igen. Termometern steg 
sakta men säkert. Snart var det så varmt, 
att vi kunde sätta oss var vi ville utan att 
frysa.

Evy kokade choklad. Jag hade med mig, 
så jag behövde inte koka något. Buster 
var hungrig. Vi gav honom av våra smör
gåsar. Han åt också ett ägg.

Sedan plockade vi ihop tidningar, som 
var i en soffa. Dem skulle vi ta med oss 
hem till pappersinsamlingen. Det blev två 
stora buntar. Vi städade. Jag torkade 
damm på några hyllor, som var pä en vägg. 
Evy städade i skåpet. Jag torkade golvet.

Då allt var färdigt, fick Evy höra, hur 
det surrade i ett hörn. Hon ropade på mig. 
Jag gick dit och tittade. Då sade Evy: 
”Nej, här bakom är det” . Hon pekade på 
en bild, som var uppsatt på väggen. Jag 
tog ett vedträ och slog till. Så tog jag en 
sticka och petade under bilden. Jag peta
de fram en fluga. Det var den, som hade 
surrat så. Märta Wik. Klass 6.

En semester.
En dag for jag och mamma och pappa 

till Hudiksvall. Vi åkte klockan två på dan 
och var framme tio på kvällen. Nästa dag 
gick vi till svandammen och tittade. Sex 
stora vita svanar med långa halsar kom 
upp på land och ville ha anat av oss.

En svart svan åt ur handen på mig. Se
dan såg vi två små ankungar, som var så 
fina. Fiskmåsarna dök under vattnet efter 
fisk. Sedan gick vi hem dit vi bodde..

Karin Hedberg. Klass 4.

Va rför inte något i 
artistmaterial till ju lklapp?

Ett målarskrin, ett staffli, en skissbok eller en palett; se där några 
goda tips för den målningsintresserade.

För de små ”konstnärerna” ha vi en god sortering färglådor, färg
kritor, målarböcker, modellera m. m.

Se våt jutuistättning!

O IS Å  FÄ R G H A N D EL  • Y. F e rn e m a n  • Telefon 340
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Forts, från sid. 5. Glimtar från England. Forts, frän sid.  1 1Kyrkoherde . . .
för själarna och förmåga att osökt upp
nå kontakt med dem. Men man är inte 
lika säker på, att han har den rätta 
uppskattningen av kyrkan med stort K 
eller av den nyaste teologins nya front
ställningar. Han är präst, men har 
kuraget att i sin prästmötespredikan i 
Westerås domkyrka bekänna, att det 
här är det första prästmöte han som 
präst bevistar. Vid 59 års ålder! Han 
är en sadelfast nykterhetsman, god 
folktaildare, öppen för sociala reform
strävanden, fördom sfri bedömare av 
våra samhällsförhållanden. Men på 
samma gång vill han att folk ska vara 
fromma, läsa Bibeln, sjunga ur Psalm
boken och gå i kyrkan. Han slukar inte 
med hull och hår den flitigt utnyttjade 
traditionella historieuppfattningen om 
Orsaprästens andel i ibaptistförföljel- 
serna på 1850-talet. Men på samma 
gång har han säkert ingenting emot, 
att det citeras i kyrkhistoriska avhand
lingar, att han har sina bästa vänner 
bland de gamla gudfruktiga baptis
terna !

Men låter man bli att försöka pressa 
in honom i några trånga fackhyllor, 
blir han inte alls så krånglig längre: 
e n  f r i  k r i s t e n  i p e r s o n l i g -  
h e t, från vilken godhet och hjärte
vinnande älsklighet och ungdomlig 
glädje strömmar en till mötes. iDet hör 
till kyrkans rikedom, att också sådana 
okonventionella och svårplacerliga 
människor kan bära kappa och -krage! 
Och till och med mässhake —  utan nå
gon större människofruktan!

Och om jag nu skulle önska Orsa 
församling någonting särskilt gott med 
anledning av dess kyrkoherdes förestå
ende 60-årsdag, så kunde jag inskränka 
mig till tre enkla ting:

1) att han i största möjliga utsträck
ning lösgöres från sådant arbete, som 
sliter tyngst på hans krafter, fö r  att 
han i stället mera helt och med odelad 
glädje må kunna ägna sig åt den rent 
andliga sidan av sitt ämbete.

2) att alla de som brukar öva bönens 
heliga gärning hädanefter ville taga 
sig före att 'bedja Gud mera regelbundet 
för sin kyrkoherde.

3) att han finge glädjen att se ska
rorna tätna omkring predikstol och 
altare —  inte såsom ett vänskapsbevis 
mot honom personligen, utan av d e t  
skälet, att man börjar finna v  a r 1 i- 
v e t s  k ä l l o r  ä r  b e l ä g n a .

Då skulle förvisso präst och försam
ling få  gemensamt glädjas med Guds 
änglar och alla faans heliga.

Orsa Allhelgonaafton 1949.
Samuel Gabrielsson.

När det gäller julklapps- 
köp av elektriska artiklar

finnes största sortering hos

MOPA-QE/A ELEKTP.A.ÉT

sandstränder erbjuder härliga tillfällen 
till bad. Här är luften fri från ifaforiks- 
rök, likaså västerut i Cornwall, där 
naturen är kargare och befolkningen 
mestadels livnär sig av fiske.

Reser man norrut från London, t. ex. 
över Cambridge, en medeltida gröns
kande idyll vid den lilla floden Cam, 
hamnar man så småningom i Englands 
industricentra, ” Midlands” . Stad vid 
stad, fabrik vid fabrik. Hela naturen 
är svart av koldamm. Längre norrut, i 
Sjödiistrdktet, kan man dock andas ut 
på nytt i en leende, naturskön bygd. 
Oclh när det gäller naturskönhet kan 
jag inte nog rekommendera Skottland 
■—- och även Wales. Men skottarna och 
walesarna är ett självständigt släkte, 
som alla vet, och vill inte räkna släkt
skap med det övriga England, så efter
som det här lilla kåseriet skulle handla 
om England och dess innebyggare, får 
väl Skottland och Wales bli ” en annan 
historia” , som Kipling säger.

Naturligtvis har kriget satt sina 
djupa spår i England. Detta örike, som 
nästan uteslutande är beroende av im
port för sin livsmedelsförsörjning, lever 
ännu i  stor knapphet. Men det skulle 
inte falla en engelsman in att klaga 
eller grubbla över vad som varit. Han 
vill se framåt med optimism och lugn 
—  alltför stort lugn, kanske det ibland 
tycks. 'Livet går vidare i sin gamla 
rytm. Trots yttre störningar odlar 
engelsmannen fridsamt sin trädgård, 
eldar sin kolbrasa, sysslar med sin 
favoritsport och dricker sitt ” five 
o’clock tea” klockan fyra.

BIRGIT LILJEGREN.

Ä ra d e  o rs a b o r !
För att ytterligare öka vår kund

service öro vi nu i tillfä lle  från vår 
f r y s a n l ä g g n i n g  

erbjuda Eder d j u p f r y s t a  bär 
och grönsaker samt dessertglass. 

Kom in och gör ett provköp! 
Priserna äro låga.

VA L TE R S  L IV S M E D E L
O rsa , fel. 106

Wikner § Co Eftr.
Diversehandel, Holen

Mera välsorterad nu 
än någonsin. Även 

leksaker, vadmal, 
byxor m. m.

Rekommenderas!

S:t Nikolausfesten .  .  • Forts, från sid. 3.

sköterska kan t. ex. få dem i ett stort bäc
ken av papp, fuliklistrat med staniolpap- 
per. En flicka, som snart ämnar gifta sig, 
kan få en fullstor docka, utklädd till brud
gum, som bär presenterna gömda på sig 
eller också får hon rulla av ett helt nys
tan för att på slutet hitta en ettöring som 
början av hushållskassan. En syster till 
mig, som fick hålla diet och var tvungen 
att äta mycket frukt, fick en underbar 
fruktkorg, men upptäckte så småningom 
att alla frukter var urholkade och innehöll 
en papperslapp, som det stod skrivet på 
var hon kunde hitta sina presenter. Hon 
skickades både till vinden och källaren. 
Mestadels är presenterna åtföljda av långa 
dikter.

I familjer med småbarn får de sina pre
senter på Nikolaus-morgon efter att ha 
ställt skon bakom spisen kvällen innan.

iSå är alltså Nikoiausfesten den stora 
familjefesten i Holland, som ingen kan 
undandra sig. Vuxna känner sig som barn 
på nytt, och ibarnen lever i glad spänning, 
utom förstås de små rackarungar som fruk
tar straff. Joke Köster.

LÄMPLIGA JULKLAPPAR!
Hattar, mössor m. m.
Stilfulla handarbeten i stor 
sortering. G arner.

Albert Andersson
O rsa, Mode- & Handarbetsaffär

Lämpliga ju lklappar
till kmm

finner Ni hos oss.
Vi ha stor sortering i 
KLÄNNINGAR, UNDERKLÄ
DER, STRUMPOR, HAND
SKAR och VÄSKOR.
Qöt ett betiih!

K. J. Dahls Eftr.
Tel. 191, bost. 389, Orsa

REKLAMERBJUDANDE/

Kulspetspenna
i elegant utförande. 
Pris kr. 1:75.

Koop. Ovan Siljan 
Varuhuset, Orsa
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Frelin s Kondilori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Värme-, Valten-, Avloppsledningar
utföres av
Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T a p e tse r in g
Rums- oeh B yggnadsm ålning

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

Målarmäst. IVäs Per Andersson
Telefon 67

'Obs! Verkstaden flyttad till Slättberg

G.  A S P L U N D S  
Bokbinderi, Orsa

f. d. Rob. Thollanders

OmvnpjJl PERMANENTNING
utföres ar

Gnily Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. C arlssons Å kdonsfabrik
Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott juldricka
frän

Sioråbro Bryggeri, tel. 189

L i n d ä n g e t s  P en s io n a t

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

Tel. Holen 1

CBestälL julperm anenlningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS 
Telefon 66

G Ä STER .
Det är rena slumpen som gör, att de 

två tyskarna sitter med oss i trädgården 
denna vackra sensommardag. De är 
fulla av ibeundran inför vår vackra 
orsabygd. Den ene gör jämförelser med 
sitt Sydtyskland oeh finner likheter. Vi 
andra sitter och fiskar upp tyska ord 
och. vändningar ur minnets djup. Hitler 
förstörde ju det språket så grundligt 
för hela vår känsla ooh uppfattning, att 
vi nu måste ta oss själva i kragen och 
slå fast: Det språket är dessa männi
skors kära modersmål, liksom svenskan 
är vårt. Dessutom har det ju  talats av 
sådana som t. ex. Goethe och Beethoven. 
—  Den tyske pojken fram för oss ser ung 
och blyg ut, har ett fint oeh vänligt 
ansikte. Småningom får vi veta, att han 
redan är färdig läkare, att han folev 
sårad i Kaukasus 1942, att de årslånga 
sjukhusvistelserna gav honom möjlighet 
att studera.

Han talar om sitt arbete, om de 
många muskelinflammationerna, som 
de tyska läkarna dagligen få r att be
handla. Han berättar lugnt småleende 
om sin oerhört långa arbetsdag, ooh vi 
förstår väl, att den semester han nu har, 
är ganska välbehövlig. —  Hans kvinn
liga kamrat studerar vid ett tyskt uni
versitet. ”Men jag har inte råd att bara 
studera” , säger hon. Jag arbetar sam
tidigt ined hushållsarbete oeh hjälper 
mina föräldrar” . Det märks också här. 
Helt självfallet griper hon in oeh hjäl
per till med dukning och disk. ” Jag kan 
inte uttrycka hur underbart det känns 
att bli mottagen så här i ett hem oeh 
bli behandlad som människa ooh jäm
like” , säger hon. Någon svarar: ” Vi
människor är ju  alla bröder —  eller 
borde vara det” .

Just då kikar gästen nummer tre, en 
rödhake, fram ur äppelträdet invid -oss. 
Jag säger: ” Den här rödhaken är väl 
söt och anspråkslös. Den kryper under 
bärbuskarna så snällt och äter upp bara 
de nedfallna och halvmultnade krusbären 
och vinbären. Den brukar sätta sig helt 
förtroendefullt på min fot, då jag  sitter 
vid busken och plockar bär.” ■— Röd
haken sätter sig på en stör och ser på 
oss. Tjip, tjip ! Ooh så slår den sig lugnt 
ner på en bärrik gren oeh kalasar 
öppenhjärtligt. Verklig åskådningsun
dervisning! Alla brister ut i skratt. 
Nåja, ät du, lilla rödhake! Det är dig 
väl unnat som tack för sången i våras.

E. G.

Lindhs Matsalar
Tel. 269 Rekommenderas! O rsa

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN -  TEL. ORSA 346

Ĉ êlatn.meyicLeKCi\S !
Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor m. m.
Lager av Masonite, W allboard , Plywood

Kallho lsfo  PS <SaldcerLfabrllc
Tel. 37 M ä s s b a c k e n

HUGOS KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  
--------T e le fo n  31 8 --------

John P e tte rsso n s
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad
Telefon 164

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

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

SkofeparaiioHcr
utföras omsorgsfullt ar

M. W i k s t r ö m
G:a Grewgérden (mitt emot Missionskyrkan)

Gummiskodon och Cykeldäck
r e p a r e r a s !

KIIV G CENTRALEN
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs
TRUNNA -  ORSA 

Telefon 690

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

taridut* Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, in
packningar, saltingnidningar, massage m. m. 

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Lislverk,
Auktoriserad försäljare för 
Masoniie, Wallboard och Plywood
B E G R A V N I N G S B Y R Å

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA
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ORSA SKOLTIDNING

Julpristävling.
Här har vi nu den sedvanliga julpris

tävlingen, som är avsedd att ge Orsa 
Skoltidnings läsare sysselsättning på 
lediga stunder under julhelgen.

Det gäller att med ledning av ibilder
na hitta namnen på 12 välkända per
soner, döda och levande, svenskar och 
utlänningar. Flera av personerna är 
det nog lätt att hitta, under det att 
andra bereder en hel del huvudbry. Men

ge inte tappt fö r  den skull! Det finns 
ju böcker att slå i och pris att vinna!

Lösningen insändes till Orsa Skol
tidning senast den 15 jan. Priserna är 
10 kr., 5 kr. och Orsa Skoltidning för 
ett år. A. R.

Skolnytt.
Orsa lärarkår

har till sin representant i folkskolstyrelsen 
för åren 1950—1953 omvalt folkskolläraren 
Alfred Lustig med lärarinnan Märta Karls
son som suppleant.

Herr Finn Erik Hansson.
och överläraren har erhållit skolstyrelsens 
uppdrag att göra utredning och inkomma 
med förslag till åtgärder med anledning av 
det stora antalet nybörjare i Kyrkbyn och 
Hansjö nästa läsår.

Nybygge vid Kyrkbyns skola.
Handlingar rörande lokalbehovsprövning 

vid Kyrkbyns skola har nu ingivits till 
skolöverstyrelsen. Skolstyrelsen anser, att 
det i framtiden kommer att behövas 8 nya 
klassrum här, varav 1 eller 2 för hjälp- 
klassundervisning. Vidare behövs naturkun- 
nighetsrum, handaribetssal, läkarrum, bib
lioteksrum, expeditionslokaler för distrikts- 
överläraren, rum för skolfilmarkiv, metall
slöjd m. m.

Skolstyrelsen har även beslutat ingå till 
de kyrkliga myndigheterna med begäran att 
få köpa tomtmark i Kyrkbyn. Nuvarande 
skoltomten arrenderas av kyrkorådet. Men 
skall nybyggnad med statsbidrag kunna bli 
av, måste kommunen först äga tomten.

Barnbespisningen
har under loppet av oktober kommit i gång 
i Holen, Kallmora och Åberga. Och skol
styrelsen har vidare beslutat, att så snart 
sig göra låter sätta i gång även i Skattung- 
byn.

De gamla skolorna,
som nu stå obegagnade, komma med sä
kerhet i de flesta fall ej mera till använd

ning. Skolstyrelsen har därför beslutat, 
att utbjuda Orsblecks skolhus till byamän
nen på samma villkor, som kommunalfull
mäktige nyligen fastställt för överlåtelse av 
Hedens skola. Och Stackmora västra små
skola skall försäljas till den högstbjudan
de. I denna by finns nämligen förut by
stuga, varför byn knappast kan ha intresse 
av byggnaden.

Lärarinnan Märta Larsson
i Kyrkbyn har erhållit anstånd med avsked 
t. o. m. 30 juni 1951, så att hon får följa 
den första klass hon nu har genom hela 
småskolestadiet.

8t i ylad ju l
får Ni efter att ha gjort 
Edra inköp hos

H e nn in g  Bro berg
L i n d ä n g e t

Mlä% {imwi Hl det meita cw det Hi bökel.

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 8 1 - 9  dec. 1949) 

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

Postgirokonto nr 13 65 58
Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av kr. 1:40. Skriv lyd- 
ligt namn och adress på girokorlets kupong.

Julfestanslaget.
Skolstyrelsen har medgett, att det sed

vanliga anslaget till julfest för skolbarn 
får användas till mindre julfester ute i 
skolorna.

Musikundervisningen.
Den egentliga instrumentalundervisning

en har nu kommit i gång på allvar i vårt 
distrikt. Musikläraren Karl Jönsson från 
Mora undervisar flera fiolgrupper, en man- 
dolingrupp och en cellist. Kantor Berglöf 
har en grupp blåsare, och kantor Sunner- 
heim är i full verksamhet med både fiolis- 
ter och blåsare i socknens norra del. Mu
siklärarinnan fru Bölling har hand om pia
nister och orgelspelare. Fortfarande vän
tar många elever på instrument. Det är 
skada, att de ska vara så dyrbara och i 
vissa fall svåra att få tag i. Om det nu
varande intresset står sig, måtte det i alla 
fall eka bli musik i orsabygden om några år.

Orsa lärarförenings årsmöte
hölls i Skattungbyns skola den 4 okt. Efter 
inledande andakt av kyrkoherde Hambraeus 
talade stiftsadjunkten Lennart Åkerlund 
intressant och medryckande över ämnet 
Människovärdet och Trons artiklar. Vid 
de följande årsmötesförhandlingarna om
valdes styrelsen: Hanna Belin, ordf., Märta 
Karlsson, Daisy Holton, Sven Lilja och 
Erik Bjarling. Det blev också omval av 
redaktör för Skoltidningen: Daisy Holton, 
och red.-kommitté: Elna Granholm, Hjal
mar Hedman, Axel Rosén och Erik Bjar
ling.
Folkskollärare Alfred Lustig, Nederberga,
omvaldes till lärarkårens representant i 
folkskolstyrelsen för kommande fyraårs
period vid sammanträde med Orsa lärarkår 
den 4 okt.

Upplaga 2000 ex. Beckmans Tryckeri, Orsa 1949 Pris 35 öre.


