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Komminister H e l m e r  Fält:

DEN STORA GLÄDJEN
” Se, jag bådar eder en stor glädje.” 

(Luk. 2: 10). Vem av oss känner icke 
dessa ord? De ha blivit oupplösligt 
förbundna med julen. Orden äro som 
bekant riktade till herdarna därute, 
som höllo vakt om natten över sin 
hjord. Dessa herdar drogo enligt be
rättelsen till Betlehem och funno ett 
litet barn, som hade kommit till jor
den i ett stall. Men underligt nog var 
det just här, som julens glädje fick sitt 
centrum och sitt djup: omkring ett
barn i ett stall. Det var ju inget märk
värdigt i yttre mening. Det mest 
märkvärdiga var måhända den stora 
enkelheten. Men där föddes den nya 
glädjen.

Är det inte underligt, hur mycket 
av glädje, som bara de gamla tradi
tionerna bära med sig i juletid. Jag 
tänker här på någonting så enkelt som 
barnets glädje, när det första advents
ljuset tändes. Det är i det lilla ögat en 
spänning utan gräns, som utlöser en 
lika oförställd glädje, när tändstickan 
strykes och ljuslågan brinner lugn och 
klar. Bara ett ljus —  och en stor bar— 
naglädje. Och när vi vuxna och i frå
ga om glädjeämnen oftast så bort
skämda och kräsna människor ser 
barnet i ett sådant ögonblick, gripas 
också vi av glädjen —  den nya gläd
jen.

Nog ha vi väl alla märkt, att gläd
jen låder vid allt, som har med julen 
att göra. Och ingen känner detta så 
starkt som den, vilken har barn om
kring sig sådana ögonblick. Barnets 
glädje smittar och gör den vuxne på 
något underligt sätt infekterad av 
glädje. Där finns ju ingen anledning 
i vanlig mening att glädja sig. Vi ha 
vare sig vunnit högsta vinsten eller 
fått löfte om en utomordentlig fram- 
tidsplats. Världen till det yttre är sig 
tämligen lik. Men varför glädjas vi 
då? Kanske är vi som dårarna, som 
le för jämnan? Nej, saken är bara 
den, att vi snuddat vid Glädjen, den 
stora glädjen. Vi ha sett den i ett bar- 
naöga, vi ha smittats av den. Den har 
på något oförklarligt vis gripit oss. Vi 
känna, hur den värmer, hur den lik
som låser upp vårt livs många lås och 
hämningar, hur det stela, uppstrama
de, som vi så ofta bära på —  tvångs
tröjan omkring själen —  lossnar, och 
fram ur vårt livs trånga bur kilar en 
liten lärka med en pärlande drill i 
strupen. Världen har helt plötsligt 
fyllts av liv, vår, sol och fågelsång.

Vi kunna få uppleva något sådant 
inför julens evangelium. Men vi

komma aldrig dit genom att i skeptisk 
och överlägsen kritik ställa oss mot 
evangeliet. Vi uppleva över huvud 
aldrig det största i livet genom att 
överlägset plocka sönder det. Inför 
det största i tillvaron måste vi ha nå
got av barnets inställning — vi måste 
helt enkelt uppleva det, vi måste v i 1- 
j a uppleva det, vi måste v i l j a  smit
tas av glädjen. Detta är något av en 
naturlag i andens rike: blott ge
nom att släppa till sig själv får 
människan uppleva något stort. Så 
är det ock med julens budskap. 
För att få någon ny glädje av 
julen, måste vi v i l j a  fira den. Detta 
betyder att gå in för att fira. jul — 
medvetet. Det betyder att vara inställd 
på att öppna sig: att vilja glädjas, att 
vilja, som ett barn se en verklighet med 
herdar och änglasång, stjärna och 
Betlehem. krubban, barnet —  och und
ret. Det betyder att läsa julevangeliet, 
sjunga julpsalmerna, tända ljusen där 
hemma och leva igenom julen. Det 
skulle förvåna mig, om vi då icke kun
na höra änglasången i vår egen nejd. 
Då få vi lära känna något av julens 
nya och rika glädje.

En ny glädje. Kanske har livet och 
händelseutvecklingen redan låtit oss 
skymta den. Vi ha annars varit på 
väg att glömma de enkla och näralig
gande glädjekällorna. Det är som om 
iivet för de allra flesta blivit alltmer 
konstruerat och komplicerat. Vi ha 
kommit bort från den omedelbara 
glädjeupplevelsen inför det enkla och 
näraliggande. Glädjen skulle vara ar
rangerad, den skulle vara raffinerad, 
den skulle frambringas genom konst
ruerade medel. Så gingo vi på jakt 
efter glädjen, så försökte vi organise
ra. fram glädjen, arrangera den, ska
pa konstgjorda glädjekällor, som till 
sist växte ut till industri.

Men jämsides med detta hände sig, 
att vår egen förmåga att uppleva och 
känna glädje avtrubbades. Den blase
rade kulturmänniskan är ingen lätt- 
road varelse.

Men nu har händelseutvecklingen 
börjat öppna våra ögon för mycket 
som var glömt. Vi ha. börjat se det 
näraliggande. Vi ha upptäckt vårt 
eget land. Vi ha upptäckt, hur mycket 
av värde, vi ha inom våra egna grän
ser. Vi ha upptäckt våra hem, ja, vi 
ha börjat upptäcka vårt gamla krist
na arv. Och mången, mången har 
känt en ny glädje över allt detta. När 
stormarna rasat ute i världen, ha vi 
känt oss glada och tacksamma över att

det förunnats oss att få ha våra hem 
och de våra i ro och trygghet. När 
andligt förtryck och barbari firade 
triumfer, då kände vi oss glada och 
tacksamma för varje gång våra. kyrk
klockor ringde i ett kristet och fritt 
iand. Så ha våra ögon än en gång 
börjat riktas mot det näraliggande, 
mot det centrala i livet, mot de ting 
som i själva verket betyda något för 
en människa. Och det är här vi börja 
förstå den stora glädjen i livet. När 
jag skriver dessa rader, sitter jag i ti
digt advent i mitt hem med de mina 
under samma tak. Vi ha haft advents
ljuset tänt, vi ha med barnaögon sett 
på adventskalendern. Vi ha sjungit 
a dventspsalmerna. Vi ha hört evan
geliet och upplevt gudstjänstens hög
tidliga gemenskap. Och nu sträcka vi 
oss efter jul. Vi längta efter att få 
uppleva den högtiden med barnets 
okluvna sinne, att se den heliga histo
rien med barnaögon, glädjas åt den 
med barnahjärtan. Vi vilja höra ju
lens händelser tolkas i de gamla psal
mernas skära poesi:

Det är en ros.utsprungen 
Av Jesse rot och stam.
Av fädren ren besjungen 
Den står i tiden fram,
En blomma skär och blid.

En jungfru födde ett barn i dag, 
Det vi skola prisa och ära.

Och vi vilja höra dem förtäljas i 
evangelistens gamla, verklighetsan- 
knutna ord: ” I)et hände vid den tiden, 
att från kejsar Augustus utgick ett på
bud att hela världen skulle skattskri- 
vas.”

Och då känner jag, hur den. stora 
äkta glädjen som en pärlande lärk
drill vill stiga upp ur mitt inre. Vad 
är julen allt? Ja, den är mycket. Men 
först och främst är den budskapet om 
Honom, som vill visa oss Gud och 
öppna himmelen över våra liv. Tradi
tion, poesi, psalm evangelium förtätas 
till verklighet:

Han kommer till vår frälsning sänd, 
Och nådens sol av honom tänd, 
Skall sig ej mera dölja.
Han själv vår herde vara vill,
Att vi må honom höra till 
Och honom efterfölja,
Nöjda,
Höjda 
Över tiden 
Och i friden 
Av hans rike
En gång varda honom like.
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Vad den yttre ramen beträffar finns 
ingenting att tillägga. Det är inte alls 
omöjligt att vi såg en smula dävna ut 
efter nattvaket och därför strax blev 
genomskådade av den skarpögde kloc
karen. Enligt uppgift av domkyrkovi- 
cepastor Axel Hambraeus, på den ti
den komminister i Orsa, stod försam
lingens dåvarande kyrkoherde Johan 
Gabrielsson, Ur-Gabben kallad, i pre
dikstolen och texten han utlade var 
med all sannolikhet II. årgångens af
tonsångtext, hämtad ur Psaltarens 103 
kap.-8— 18 v. Vid orgeln satt försam
lingens kantor ■ Erik Lindeberg.

Hambraeus vilken också var när
varande vid tillfället i fråga skriver i 
ett brev: 'Församlingen var icke tal
rik, helt naturligt till följd av det 
vackra vädret. Man hade sjungit en 
psalm och kyrkoherden hade hunnit 
halvvägs i sin predikan, där han 
dundrade mot modern otro och seder
nas' upplösning, då församlingens 
uppmärksamhet togs i anspråk av 
trenne herrars intågande i helgedo
men. Kyrkoherden, som hade god 
syn, såg genast vilka de voro, och ehu
ru han icke var buskablyg av sig, kom 
han ett ögonblick bort i sina tankar. 
Möjligen hade hans ord fallit annor
lunda. om han varit beredd på såda
na åhörare, nu samlade han sig dock 
och dundrade färdigt på den inslagna 
vägen. Men när amen vart sagt och 
en psalm sjungen, gick han ned och- 
hälsade gemytligt furstesonen och 
hans drabanter välkomna’.

När 'Hösthorn’ sedermera kom ut 
rådde bland litteraturkritici till en 
början skilda meningar om de tre 
sångarnas identitet, man gissade hit 
och dit eller försökte tyda dem som 
symboler . . .

Beskrivningen förefaller lika fullt 
så rakt på sak den gärna kan vara.

Den försto såg ut som en midsommar
stång,

förty han var smäcker och rak och 
lång.

lian sjöng som från ovan med furst
ligt dån,

och sannfärdeligen var han en ko
nungason.

O. s. v.
Bilden av Zorn är inte mindre träf

fande. Den har tecknats med äkta 
karlfeldtsk must och bredd så att man 
ser den myndiga gestalten livs levan
de framför sig.

Dermanentning
och övrig hårvérd bör ufföras 
med sakkunskap, yrkesvona och
framför allt äkta  o l j o r .
Allt defia iillförsäkras Eder hos

Ericsons Damfrisering
Orsa Tel. 208

Tiflsbeslällning Ii 11 Jul lie Igen önskvärd!

Den andre var diger och röd och het
och såg' sannerligen ut som en större 

profet,
eller ville man finna en pfalagreves 

plym
på lians hatt som ett krön åt hans 

ampla volym.
Men hans sån-g flög lätt och ljus som 

en fjäril
kring altarets heliga tyg och käril,
den steg efter pelarn till korets valv
och låg som en lärka bredvid duvan 

och skalv,
den for som eu smekning, förstående, 

len,
över gammalt guld och liljor i sten.
Så sjöng han konstens och skönhe

tens lov
som en Hiram av Tyrue i Saloinos 

hov.

Diktens treclje sångare är givetvis 
skalden själv. Förklädnaden genom
skådades lätt. I några få men ytterst 
expressiva rader tecknar han sitt 
trygga självporträtt, återgivande någ
ra av de i djupaste mening fundamen
tala dragen i den självmedvetne, folk
käre och rotfaste Fridolins väsen.

Den tredje var mera av landets typ, 
lägre till växten, men intet kryp, 
spände sitt bröst, simulerade buk, 
som fogdar och gelikar hava för bruk. 
Men hans hjärta var fullt av somma

rens lust,
•och hans röst var frodig av sol och 

must,
än hög, än låg, som stundom man 

hör,
då kyrkovärdar sjunga i kör.
Han stod som för hela fädernestam- 

men
och drillade långt på bönernas amen 
Så sjöng han med andakt och fyrväl- 

digt ljud
som en åkermäns son till åkrarnas 

Gud.
Detta är Karlfeldt opp i dagen, må

lad med kläm och must såsom det hö- 
ves när han själv håller i penseln.

När Karlfeldt stod i Orsa kyrka var 
han redan medveten om sin fasta po
sition i diktens värld och han kunde 
utan överdrift skriva att ’han stod 
som för hela fädernestammen’. Myn
dig, säker och ursvensk. Både man
nen och hans verk växte ytterligare 
med åren tills de erhöll den resning

Köp n y t t j a  julklappar!
Skor, Pjäxor, Tofflor, Bottiner m. m. i

Segers Skoaffär
T e l e f o n  2 3 2

som endast kommer de gudabenådade 
till del. Att hans hjärta också var 
fullt av sommarens lust kan den som 
var med intyga. Han föreföll spelan
de glad, sorglös och tillgänglig trots 
att han befann sig i en period av ska
pande. Det fanns både sol och must 
såväl i tal som sång. Varken Zorn el
ler jag hade några röster att skryta 
med utan det var Fridolin som fick 
klämma i för oss alla tre. Det gjorde 
han så att den manliga, en smula liår- 
da stämman ekade under valven och 
menigheten för andra gången vände 
sig i bänkarna för att se vem det var 
som sjöng med sådan eftertrycklig 
övertygelse. Jag tror Karlfeldt aldrig 
var medveten om att han den gången 
föll in i psalmen så ljudligt, han stir
rade rakt framför sig och gjorde in
tryck av att dväljas långt bort i värl
dar, dit ingen förmådde följa honom. 
Kanske formade han i det undermed
vetna redan någon strof av den bli
vande dikten som väntade att klädas 
i ord. Säkert är att han drillade läng
re på bönernas amen än någon annan 
i församlingen såsom det anstår en 
försångare och kvrkovärd, mån om 
sitt anseende. Med en sådan pålitlig 
person kände han sig helt visst på nå
got sätt befryndad eftersom kyrkovär- 
den skymtar även i ett annat själv
porträtt, det från Svenska akademien.

Zorn och jag följde med den som
marljusa psalmen —  on av psalmbo
kens mest rättframma och innerliga 
—  så gott vi kunde. Vi greps av den 
trohjärtade stämningen runt omkring 
och menighetens allvar, av orden och 
musiken, av solstrålarnas spel i det 
ålderdomliga gudshuset. Och vi kän
de lyckan av den djupa samhörighe
ten med allt detta och med landet runt 
omkring, dess 'fagra blomsterängar 
och åkerns ädla säd, de grönskande 
örtesängar och alla gröna träd’ som 
det stod i den allra äldsta psalmboken. 
Det blev en högtidsstund i kretsen av 
andäktig allmoge i den ursprungligas
te av dalamiljöer.

Och prosten steg ner och kom ut på 
gången

och sade: Tack för den märkliga
sången!

O. s. v.
Efter gudstjänstens slut tog vi oss 

en hastig titt på kyrkans sevärdheter 
varefter vi tågade ut 'efter längd och

Fira julen som vanligi!

med A
l, V 11 . i

a e 1>^‘1 pA från

B r o b e r g s  Livsmedel
Tel. 4S — 2.33
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rang, och menigheten följde på sten 
som sang’. Fru Zorn tyckte nog att 
vi dröjt oss kvar bra länge därinne.

Nu slogs hastigt en kompakt ring 
av intresserade åskådare kring bilen. 
Nyfikenheten var stor och man hörde 
en och annan förnumstig anmärkning 
om det besynnerliga åkdonet.

Det stod en vagn utan hästar vid por
ten,

en sådan var aldrig skådad i orten.
O. s. v.

På den tiden var en motor inte lika 
lättstartad som nu varför det dröjde 
en stund innan den kom i gång, men 
i gengäld förde den sedan lika mycket 
oväsen som den värsta racer. Putt
rade, spottade, smällde och rök. Kret
sen omkring den vidgades snabbt, 
man ryggade förskräckt några steg 
tillbaka och betraktade med oförställd 
häpnad det flåsande vidundret som 
betänkligt störde en gassig helgdags- 
aftons frid.

Ett moln slog upp kring den frustan
de kärran

och folket sade: De fara till Herran.
Så långt slapp vi dock fara den da

gen. Vi fortsatte den avbrutna färden 
till S-kattungbyn, Zorn visade och fö
reläste om sina gamla timmerknutar 
varefter vi utan vidare äventyr åter
vände till Mora. Påföljande morgon 
lämnade jag Dalarna.

När jag sedermera råkade Karl- 
feldt talade vi ofta om midsommarn 
där oppe och var överens om att just 
på så sätt och i en sådan omgivning 
bör årets ljusaste fest firas. Men han 
antydde aldrig på minsta sätt att han 
gjort en dikt om kyrkobesöket. Inte så 
litet överraskad läste jag den första 
gången åtta år senare i Hösthorn, men 
då vilade Zorn redan hos sina fäder. 
Han hade inte heller fått ta del av dik
ten i manuskript (enligt uppgift av 
fru Zorn).

Få år därefter var även skalden 
borta för alltid.

Av de tre kyrkobesökarne är endast 
tn kvar. Det har synts mig angeläget 
att i en anspråkslös dalmålning hug
fästa de yttre omständigheterna vid 
diktens tillkomst. Och när jag nu slår 
opp texten, som den dagen utlades 
från predikstolen i Orsa, står följande 
rader att läsa:

” En människas dagar äro såsom 
gräset, hon blomstrar såsom ett bloms
ter på marken. När vinden går där
över, så är det icke mer, och dess plats 
vet icke mer därav.”

Q Bränd KALK och
KAlKS™ SMI01

^  av högjfg kvalitéer till fördel- 

c>o'“'> aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKATTUNGBYIVS KALKBISUK
Mässbacken Telefon 21

Orsa Skoltidning
10 ÅR

Tio år är i vanliga fall ingen hög 
ålder. Men för en tidning som Orsa 
Skoltidning måste vi säga det vara 
ganska duktigt att kunna leva så 
länge. De, som startade tidningen, 
kunde väl knappast ha tänkt sig detta.

Att Orsa Skoltidning är något ena
stående, måste vi väl vara överens om. 
Jag tänker då inte på innehåll och re
digering. Jag tänker på det förhål
landet, att Orsa socken i 10 år haft sin 
egen tidning. Finns det någon mer 
socken i Sverige, som haft det?

ORSA SKOLTIDNING

Jubileet skulle egentligen ha firats 
i våras. Det första numret utkom 
nämligen i april 1931. Det såldes i 787 
ex. och gav en vinst på 180:33 kr. För
säljningssiffrorna ha. sedan stadigt 
ökat under åren. Och de senaste num
ren ha sålts i nära 1400 ex. Till detta 
kommer de fasta prenumeranterna I 
fråga om behållningen står sig i alla 
fall det första numret gott. Under sis
ta året har den varit i medeltal 100 
kr. pr nummer. Då medräknas ej det 
speciella Barnens Dagsnumret, som i 
år gav 333 kr. Men denna behållning 
delas ju med Barnens Dag.

’ ’Tidningens ändamål är att be
främja skolan och dess arbete. Genom 
artiklar av lärare och barnens för
äldrar vill den medverka till samar
bete mellan dessa. Den vill uppmunt
ra barnens arbete genom att låta tryc
ka de bästa uppsatser o. d., som bar
nen åstadkommit. Den vill utvidga 
och befästa kännedomen om hembyg
den ..

Så formuleras tidningens program 
j dess första nummer. Och alltfort föl
jes det programmet: Skolan, hemmet 
och hembygden. Tidningen har ibland 
även gjort utblickar till andra länder 
och världsdelar, men då har det näs

tan alltid varit anknutet till hembyg
den på så vis, att det varit en orsabo 
i förskingringen, som skrivit om sitt 
nya hemland, eller en orsabo på resa, 
som skildrat ett främmande land eller 
en främmande trakt.

Kanske det också skulle kunna på
stås, att tidningen mer och mer blivit 
en sockentidning än en skoltidning 
med åren. I så fall intet ont i det. 
Tvärtom!

Tidningen har även under de gång
na åren utgivit inte mindre än 12 ar- 
betsblad om Orsa. Detta har skett ge
nom att göra särtryck av artiklar om 
hembygden och dess arbetsliv. Dessa 
särtryck ha gjorts på lösa blad, pas
sande att sätta in i barnens arbetsböc
ker, samt försetts med lämpliga arbets
uppgifter. Bland de sista årens ar- 
betsblad kunna nämnas ” En rund
vandring i Orsa kyrka” , ” Skattunge 
kyrka 100 år” , ” Underliga träd i våra 
hagar” , ’ ’Bark i brödet” och ” Flott- 
ning” . —  Ävenså lät Skoltidningen 
redan år 1932 utarbeta och trycka en 
särskild karta över Orsa, så att varje 
barn skulle få sin egen sockenkarta 
vid hembygdsundervisningen. Denna 
karta har innevarande år följts av en 
ny, som utgör en bearbetad förminsk
ning av den föregående och tryckts i 
format för arbetsboken. Så har Skol
tidningen velat bidraga till att ge bar
nen en bättre undervisning om hem
bygden.

När tidningen nu firar jubileum, 
känna vi, som nu handha tidningen, 
ett stort behov av att tacka alla dem, 
som hjälpa oss att hålla tidningen vid 
liv. Ett tack till -alla författare, som 
endast få en mycket blygsam ersätt
ning för sitt arbete! Ett tack till skol
barnen. som alla dessa år varit dukti
ga medarbetare och lika duktiga för
säljare! Och ett tack till annonsörer- 
na, som alla nummer hjälpt oss till en 
vinst på tidningen! Nu vill jag inte 
påstå, att de gjort något barmhärtig- 
hetsarbete för -det. Orsa. Skoltidning 
måste väl anses vara det bästa tänk
bara annonsorganet, om man vill nå 
orsafolket. För någon annan tidning 
med så stor upplaga finns säkert inte 
inom Orsa. Och Orsa Skoltidning kas
tas inte bort lika fort som en dagstid
ning.

Orsa Skoltidning har även rönt en 
smickrande uppmärksamhet utåt. I 
vårt ” klipparkiv” lcan vi se, att tid
ningen varit omnämd och att uppsat
ser ur den återgivits i ö-ver hundra 
svenska tidningar. Och prenumeran
terna på andra orter bli allt flera. Of
tast är det väl lärare, som blivit in
tresserade av vår tidning och prenu
merera på den. Vi tacka för detta in
tresse!

Och så hoppas vi på fortsatt intres
se från alla håll, så att vår tidning 
måtte kunna leva vidare.

Ej. H—n.
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Hur skoltidningen började.
Jaså, skoltidningen är nu tio år gam

mal. Jag tar fram det första numret ur 
mina gömmor. Det slutsåldes nästan di
rekt och är sedan dess mycket svårt att 
få tag på. Ja, det stämmer! Det för
sta numret kom ut till påsken 1931. 
Det är ett ganska ofullgånget försök till 
tidning, bl. a. i hög grad präglat av spar
samhet. Klichéer var för dyra. Första si
dan prydes av ett linoleumsnitt, som vi
sar utsikten över Oreasjön. Men gadden 
finns där — bredvid landskapsbilden står 
i marginalen en stor fågel i skört och glas
ögon och vid hans sida en kunskapsla- 
pande fågelunge, vilket väl ska föreställa 
läraren och barnet. Och den gadden har 
tydligen burit tidningen framåt genom 
åren.

Idén till tidningen framlades av dåva
rande läraren i Slättberg, Einar Nord
land. Han framlade sin plan först inför 
Orsa Lärareklubb, de manliga lärarnas 
sammanträdesform, och sedan för Orea 
Lärarförening, som omfaitar de flesta lä
rarinnor och lärare i Orsa. 1 lärarför
eningens protokoll den 1 maj 1930 står 
det bl. a. »Folkskolläraren E. Nordland- 
höll ett särdeles medryckande och intres
sant anförande om Startandet av en 
skoltidning för Orea. Efter diskussion 
bestämde mötet, att en kommitté skulle 
tillsättas».

Ja, kanske det hela hade avstannat med 
kommitténs u t r e d n i n g .  Men nu fanns 
lärareklubben, där diskussionen kunde 
fortsätta. Det fanns också i Orsa vid 
denna tid en hel del lärare och lärarin
nor, som voro unga och hade överskotte
energi nog att taga hand om tidnings
uppgiften. Ovannämnda kommittéutred
ning framlades märkligt nog i lärare
klubben, som tog sig före att välja redak
tionskommitté för det första numret. Val
da blevo Einar Nordland, Karl Wenn
berg, Lisa Lorenz, iHanna Belin och un
dertecknad, Erik Göransson. Dessa gav 
ut det första numret, som nämnt till pås
ken 1931.

Bland de ovannämnda framträdde sär
skilt Karl Wennberg. Han blev nämligen 
den, som sedan skulle göra’t. Han var

vid denna tid tämligen nyss inflyttad 
från Våmhue till Kallmora. Jag hade 
gått i samma klass som han genom se
minariet, och jag visste, vad han dugde 
till. Jag ville ha honom med i kommit
tén, men han var motspänstig. Han var 
rikssekreterare inom S. G. U. vid sidan 
av sin läraregärning och hade därför ont 
om tid. Han trodde nog inte heller i bör-

Första ord. redaktionskommittén.

jan så starkt på möjligheten av en skol
tidning. Till slut lät han sig övertalas 
och blev med. Han märks inte så mycket 
i första numret, men sedan blev det han, 
som övertog arbetet och ansvaret i åtta 
år framåt.

Ramen för skoltidningens verksamhet 
uppdrogs redan i första numret och sät
ter sin prägel på detta. Där finns en arti

kel om Orsa, nämligen ett radioföredrag 
av A. llambrams, där står en uppsats 
om Hemmet — skolan — barnet, och där 
finns Barnens egen avdelning, skolupp
satser och barnvereer. På frågan »vilka 
reformer anser Ni böra genomiöras i 
folkskolan?» har en del målsmän avgivit 
svar, som sammanförts under rubriken 
Föräldrarna ha ordet. Numret innehål
ler även en dikt samt ett kåseri i den hu
moristiska stilen av Einar Nordland.

En tidning måste ju leva på a n n on- 
s e r. Så även vår skoltidning, som bru
kar innehålla sådana för 300—400 kr. i 
varje nummer. Det är mest ortens egna 
affärsmän, som gör reklam för sina va
ror. I början var det nog så, att annon- 
sörerna ansåg det vara välgörenhet från 
deras sida, men jag tror, att en om
svängning i tänkesättet sedan skett, så 
att de nu betrakta det som god affär att 
kosta på en annons i en tidning, som in
te kastas bort genast utan ligger kvar i 
hemmet och läses då och då under ett 
par veckor efter utgivandet.

När Or s a  L ä r a r e f ö r e n i n g  sam
manträdde den 1 maj 1931, hade alltså 
inte endast en utredning gjorts om en 
skoltidning utan ett nummer hade redan 
utkommit. Utredningen föredrogs av un
dertecknad, Göransson, och utmynnade i 
en del förslag: Tidningen skulle utgivas 
av Orsa Lärareförening och i fortsätt
ningen utkomma med ett nummer i ter
minen, redaktionskommittén skulle bestå 
av tre medlemmar, tidningens kassa skul
le vara skild från föreningens kasea men 
revideras av föreningens revisorer, re
daktionen skulle få ersättning för resor 
och porton, och slutligen skulle den even
tuella behållningen avsättas till en sti
pendiefond för Orea folkskolor. Förening
en beslöt att antaga dessa förelag och 
valde Karl Wennberg, Liea Lorenz-Ihr- 
mark och Erik Göransson till redaktions
kommitté. Denna fick sedan i flera år ta 
hand om arbetet. Wennberg blev redak
tör och ansvarig utgivare. Och så hade 
Orsa Skoltidning startat.

Erik Göransson.

Presentkartonger / ät Lettcvc ocL Åamet

—  EJVf IDEALISK JULKLAPP

Största sortering i

H e d in s  F ä r g h a n d e l ,  O rsa ,  te l .  1 5 5
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OBSA SKOLTIDNING

FR Å N  SK O LB Ä N K E N
VINTER.

Nu vita flingor falla, 
och nätterna bli kalla.
Och sjön den fryser till,
så vi kan åka skridsko, om vi vill.
Över nejder vida
vi åka fram på skida.
Och i backen kälke åka vi, 
när vi från skolan blivit fri.

Lena Warrol, klass 5.

N Ö DÅR EN 1866 OCH 1867.
Jag har läst en bok, som heter Barnen 

från Froetmofjället. Där talas det om 
nödår. Men det var inte bara i Norrland 
det var ont om mat utan ockeå i Dalarna.

Min mormor har berättat för mig, hur 
det var. Barnen fick följa med ut i sko
gen och dra hem bark. Det var den bark, 
som satt närmast veden, som skulle ta
gas till mjöl. Den skulle läggas i blöt, så 
att kådan skulle dras ur. När den legat 
i vatten länge nog, torkades den föret i 
eden och sedan i bastun, så att den skul
le bli riktigt torr. Sedan maldes barken 
till mjöl.

Innan de kunde göra bröd, måste de 
blanda barken med rågmjöl. Men det 
fanns inte någon handelsbod i Ore, så 
mormors far och några andra karlar åk
te häst till Falun. Först åkte de till Fu
rudals bruk och lassade på stångjärn. 
Färden gick genom Boda och Rättvik. 
Stångjärnet sålde de och fick pengar, så 
att de kunde köpa råg. Mormors far köpte 
en halv tunna råg, en halv tunna ström
ming och en säck salt. Rågmjölet skulle 
räcka hela vintern. Potatisen hade frusit 
så tidigt, så den vart inte större än hjort
ron.

Året 1867 blev det litet bättre. Men en 
dag på sensommaren såg det ut att bli 
frost. Då iick barnen gå ut och dra ris. 
Riset lade de i hörnen av rågåkern. Så 
gick mormors far och tände på riset, så 
att röken skulle svepa över rågen. Sedan 
tog mormors far och mormors mor ett 
rep, som räckte tvärs över åkern. Det 
drog de efter rågen, så att den kom i 
svajning. Då frös den inte.

Mormor har också berättat, att de gjor
de bröd av agnar och råg. Barnen tyckte, 
det var gott, för de var vana vid det sura 
barkbrödet.

Göran Granlund, klass 4.

För 90  roliga uppsatser och 
lika m ånga trevliga teckningar 
tackar E r Red,.!

Fortsätt att vara lika flitiga, 
sÅ kommer Ni säkert att få en 
riktigt

G od J ul!

TECKNING: På ja k t i skogen av
E rik  Forsgren, klass 4.

F LYG H A VER I.

En dag, när jag kom hem från skolan, 
sade mamma, att en flygmaskin hade 
ramlat i sjön. Jag rusade ner till sjön, och 
där låg den verkligen. I detsamma kom 
två bilar. Pappa kom ner till karlarna, 
som voro i bilarna, och frågade, om han 
skulle hjälpa till att draga flygmaskinen 
i land. Men en av karlarna sade, att det 
inte gick med vanliga båtar, utan man 
skulle ta bogserbåten Siljan. När jag näs
ta dag kom hem från skolan hade Siljan 
redan dragit i land flygmaskinen. Gert
rud var så rädd för flygmaskinen. Hon 
sade: »Tar den där flygmaskinen mej?» 
Men jag sade, att hon inte behövde vara 
rädd för den. När de åkte bort med flyg
maskinen, följde pappa med. Då sade 
Gertrud: »Nu tog flygmaskinen min
pappa.

Ulla Back, klass 3.

ERIKS JU LK LA PP AR .
Några dagar före jul hade Erik varit 

med far in till staden. Där såg han allt 
möjligt, som han ville ha till julklapp. 
Där var bilar, flygmaskiner, tåg, tomte
luvor, skidor och allt vad han kunde ön
ska sig.

På natten drömde han, att det var jul
afton. Ilan stod på en stol och höll på att 
tända ljusen i granen. Nu kommo far 
och mor in med julklapparna. Han fick 
en flygmaskin, som flög själv, en bil och 
ett par riktiga rör. Han drömde, att han 
nästa dag var ute och åkte skridskor på 
tjärnen, som var i skogen bredvid huset, 
där han bodde. Det gick så bra, så det 
hade aldrig gått så bra någon gång förut. 
Men så var det öppet, så att vattnet syn
tes på ett ställe. Han tänkte, att han 
skulle se, hur nära kanten han kunde gå. 
Han gick och gick, tills det bara var en 
halv meter kvar. Plötsligt knakade det 
till, och vips låg han där i vaken och 
skrek. Han skrek i sömnen, så att han 
vaknade. Men då var det morgon, och 
mor gick och städade. Han satte sig upp i 
sängen och frågade, var mor hade lagt 
alla leksakerna. »Vilka leksaker?» und
rade mor. »De där jag fick i julklapp», 
sade Erik. »Inte kan du väl ha fått några 
julklappar än», sa’ mor, »det är ju julaf
ton först idag». Då förstod Erik, att han 
drömt. »Men skynda dig upp nu, frukos
ten väntar!» sade mor.

På julaftonekvällen fick han av pappa 
ett par skridskor och mycket annat, som 
han hade önskat sig. Nästa dag, när han 
skulle åka skridskor, fick pappa lov att 
följa honom till tjärnen, så rädd var han. 
Det gick inte alls eå fint att åka som i 
sömnen. Det fanns inte heller någon vak, 
och allt gick bra.

Siv Pahlm, klass 6.

TECKNING av Margareta Carlsson, klass 5.

Kupongfritt köper Ni fördelaktigast 
hos

Orsa Fisk- & Viltaffär
Tel. 180

ERIK A N D E R S S O N
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förrättar A u k t i o n e r ,  B o 
uppteckningar o ch  Arvskiften. 
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 4 0

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren Aksel E. Roseen 
Tel. 2 53
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ORSA SKOLTIDNING

GÅVOR OCH GENGÅVOR

Nu väljer vi julklappar åt hela familjen, men 
i år gäller det mer än någonsin att välja prak
tiska och nyttiga saker. Här ger HANSSONS 

några bra förslag.

Till damerna kan man ge ett vac
kert klänningstyg, underkläder, 
strum por och handskar. Ett sti
ligt klännings siden  kan Ni köpa 
hos Hanssons till 8:50, 1.0:50, 
12:80. Ett klänningstyg  i hel
ylle i en bra kvalité i 130 cm. 
12:—, 14:20, 16:—.
Ett eller två par strumpor, kar- 
tongförpackade, finnas i konst- 
silke till 3:95, i ylle och tråd till' 
4:90, helylle 7:90 och i natursilke 
till 6:25 och 7:40 per par.
Städroc/car med lång eller kort 
ärm 9 : - ,  10:50, 1 2 :- .

Ljuvligt mjuka kvalitéer o. vack
ra färger i nattlinnen  och under
kläder. Garnityr 9:75, 12:25, 
16:—. Nattlinnen 9:75, 14:—, 
2 6 : - .

Kvalité till varje pris!

Den mest kräsne

herre blir glad att få en skjorta  
och slips av Merkurs fabrikat. 
Hanssons har bra skjortor med 
fastsittande krage till 9:50, 11:—, 
12:50 och 14:— kr. Skjortor med 
två lösa kragar 12:—, 14:50,19:—.

I slipsar ha vi en speciellt för 
julen upplagd sortering i moder
naste mönster i prislägen från 
kr. 2:25 till 7:50.

Pyjamas -  bra julklapp

Välj en pyjam as  i vår stora sor
tering av sådana! Kvalitetsut- 
förande, med tvättbar resår och 
tvättäkta garneringar.

1 4 : - ,  16:—, 1 8 : - .

Ett ställ underkläder är en prak
tisk och välkommen julklapp. Vi 
ha en slitstark kvalité i inter- 
lockstickning till 11:80 för helt 
ställ. Lalnnanns 8:10, 13:20.

Ett par eleganta

handskar i kalvskinn kosta 14:50, 
i fodrad nappa kr. 9:50, 10:75. 
Bussiga skidhandskar för små 
och stora karlar: 3:75, 5:—, 6:50.

Kvalité till varje pris!
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HOS FAR B R O R  M JÖLNAREN.
En dag gick vi till kvarnen. När vi kom 

dit så var kvarnen stängd. Men farbror 
var så snäll, att han satte i gång maski
nerna bara för vi skulle få se. Det dund
rade, eå golvet darrade. Det kom" en stor
råtta och skrämde oss.

Inga-Britta Lundell, klass 2.

TECKNING: Julafton hos tomtarna.
Alice Mattsson, klass 5.

TOM TEFARS 500-ÄRSFEST.
Tomtefar skulle ha ett kalas, ty han 

fyllde 500 år.
Han bjöd till kalaset Tomtarnas Ko

nung, hane fru, trettiosex troll, sjuttio
åtta stora tomtar och fjorton små tom
tar. Kalaset skulle gå av stapeln på jul- 
aftonskvällen.

Det började med att Tomtefar hälsade 
alla hjärtligt välkomna, och sedan sjöng o 
små-tomtarna en sång för födelsedags
barnet. Sedan bjöds det på risgrynsgröt. 
Tomtefars drängar hade en vecka förut 
gått omkring och tiggt ihop risgryn, ty 
det som de själva hade att taga ut på 
ransoneringskorten förslog ju ingenting. 
De hade tiggt ihop sextiosex kilo risgryn. 
Kanelen hade de också tiggt ihop.

När de hade ätit risgrynsgröten, fingo 
de kaffe. Det hade cle bara behövt rosta 
och koka, ty oroetat kaffe hade de hamst- 
rat, innan det blev ransonering. De hade 
också hamstrat rostat kaffe, men när de 
öppnade säcken och kokade av det, kän
de de, att aromen hade gått ur det. Där
för hade de fått ett sjå med att rosta kaf
fe, en hel vecka före kalaset.

Sedan lekte de ringlekar, tills klockan 
blev tre på natten, men då började det att 
rycka i ögonlocken på gästerna, så att de 
måste taga farväl och gå hem.

Anna Snabb, klass 6.

Snön kominer . . .
Köp Edra Skidor, Stavar och 
Bindningar hos undertecknad. 
S k i d o r  val las !

Haraid Ericssons Slep. Verkstad
Telefon 156

OM  K A T T E N  OCH HUNDEN.
Vi har en hund, som heter Happy. De, 

som bor i nedre våningen, har en katt, 
som heter Pelle. Pelle är nyfiken på 
Happy, när mamma går ut och går med 
honom. Pelle bar varit uppe hos oss 
många gånger och nosat på Happy. En 
dag kom min kusin och hämtade Happy, 
för min farbror skulle gå på jakt med 
Happy. Men min farbror fick ingenting 
den gången. Då farbror var på jakt, så 
sprang Happy bort. Men Happy jagade 
räv ensam. Då åkte farbror hem. Då var 
det så blött. Det snöade så mycket. Och 
Happy frös så hemskt. Happy var sk 
blöt, så blöt, när han kom hem. Nu har 
Happy varit hos farbror i tre veckor. 
Happy mår så bra nere hos farbror. Hap
py vill ut ,och jaga var dag.

Gerd Eskilsson, klass 2.

JAK TEN  I SK O L A N .
Det var på en rast i skolan, då hörde 

vi, att Boj var ute i skogen och skällde. 
Vi sprang dit, för vi tänkte, att det var 
drev. När vi kom fram, eå såg vi att det 
var en ekorre i en gran, som Boj skällde 
på. Lennart klättrade upp i granen. Men 
just som han skulle ta i ekorren där up
pe i toppen på granen, så hoppade denne 
i ett långt skutt till en mindre asp. Sen 
hoppade ekorren ner på backen, och just 
när han skulle till att kliva upp i en an
nan gran, fick Boj tag i honom där och 
ruskade honom. Sen bar vi ekorren till 
skolan, och där såg vi på honom. Han var 
varm länge, så vi tänkte, att han skulle 
leva, men sen blev han så stel, så han 
dog. Han var brun, den ekorren.

Erik Forsgren, klass 4.

med praktiska
JULKLAPPAR
Irån

Hansjö Konsum

TUFS OCH TOFS P Ä  Ä V E N TY R .

Bergs katt Sessan hade fått två små 
kattungar. De voro mycket behändiga 
och lekfulla. Allt som rörde sig, voro de 
vips på. När tant Berg skulle sy på sy
maskin, fick lion lov att stänga in Tufs 
och Tofs i garderoben. För annars hade 
nog kattungarna varit i symaskinen.

Tufs var gråvit, och Tofs var svartvit. 
De voro alltid tillsammans. En dag, då 
de sutto ute på trappan, sade Sesean till 
sina ungar: ”Jag skall gå och föreöka 
fånga några råttor. Men spring nu inte 
bort! Ni ser, att dörren är öppen, så att 
ni kan springa in, om det kommer någon 
hund” . — ”Är alla hundar farliga, mor?” 
frågade Tufs. Sessan svarade: ”Nej, inte 
äro alla hundar farliga, men de flesta äro 
det. Slaktarns hund t. ex. är nog inte att 
leka med. Nej, nu måste jag nog springa. 
Sköt om er väl, barn!" — ”Jadå”, svarade 
de i korus.

Men bäst de sutto där, sade Tofs: ”Vad 
det skulle vara roligt att gå ut i världen 
och träffa andra kattor. Nog för att mor 
varnade oss, men vi behöver väl inte gå 
så långt”. — ”Det tycker jag också”, sade 
Tufs. "Kanske vi hinna hem, innan mor 
kommer hem också”.

Så gingo de ut i världen. Men de hun- 
no inte långt, förrän de eågo något mörkt 
komma rusande mot sig. De förstodo, att 
det var en hund. Oh, vad förskräckta de 
blevo! De sprungo hemåt, eå fort de kun
de. Tufs klättrade upp i ett träd med en 
sådan fart, att han blev alldeles yr i hu
vudet. Tofs kröp in i några tjärade rör, 
s.om lågo i ett dike. Det dröjde en bra 
stund, innan hunden sprang sin väg, eå 
Tufs och Tofs kunde springa hem. De 
sprungo med hjärtat i halsgropen, och 
tassarna lade de på ryggen.

När de kommo hem, hade Sessan just 
kommit med sitt byte. Då hon eåg, att 
Tofs var alldeles nertjärad, sade hon med 
en röst, som var fylld med både oro och 
förargelse: ”Var ha ni varit?” Då omta
lade de hela historien om mötet med hun
den. Därefter bådo de sin mor om förlå
telse. När de slutat, sade Sessan: ”Jag 
hoppas, att detta blir er en läxa. Men ni 
gör väl inte om det?” — ”Nädå, det gör vi 
inte”, svarade kattungarna. — ”Nåja, nu 
gå vi och ber matte tvätta av dig tjäran, 
Tofs” .

Därefter blevo de snälla och lydiga 
kattungar. Och så fort de tänkte på en 
hund, började deras hjärtan att klappa 
fortare.

Kerstin Nordström, klass 6.

Permanenta (L- Ået t i l l  y/U !

Omsorgsfullt ar bete
utföres av

Annie Lööf, Sandhed, tei. 361
V ar v ä n l i g b e s t ä l l  i g o d t i d!
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ORSA SKOLTIDNING.

Stot ]ntmadmd
hos Ang. Larsson, Orsa
Vi vilja särskilt iramhålla vår r ik h a lt ig a  s o r t e r in g  av 

K V A L I T E T S K L Ä D E R  iör Itamer, Herrar och Barn.

Herrkostymer i mörka kamgar
ner, för krig skvalité. 135:—, 
145:—, 175:— 190:—. S. k. 

\ standard prislägen: 100:—, 
123:— .

Herrutstrar: Kul. helylle, pris
lägen: 135:—, 180:—. Stan
dard prisl. 100:—, 110:—.

'0'verrockar: svart o. blå, prisl. 
från 88:—.

Gossulstrar: Kul. o. enfärgade.
Gosskostymer: Kavajkostym o. 

sport med golfbyxor.
Trench-coats.

Herrekiperingsartiklar: Hattar, 
Mössor, Skjortor, Slipsar, P y
jamas, Underkläder,' Hängs- 
len, Livremmar, Kragskyd- 
dare, M a n sch e ttk n a p p a r , 
Plånböcker.

Sportkiäder för Damer, Flickor, 
Herrar och Gossar. Stort 
urval av Jackor, Byxor, Ylle
koftor och sweaters, Vantar, 
Strumpor, Mössor, Scharfes, 
Sockor, Golfstrumpor.

Herrstrumpor: Helylle i stor
sortering. Kul. o. enfärgade.

Sportstrumpor: Herr och Dam. 
Vita och kulörta.

Raggsockor: Herr, Dam o. Barn.

Dampälsar: Bisambuk, White- 
coat, Föl, Kid-clou, Elktr. 
Kanin, Kalv m. fl. 

Damkappor med o. utan skinn- 
garnityr.

Damulstrar: Kul. o. enfärgade. 
Ptyschkappor: Svarta och kul.

Damekipering; Fin-fin sortering 
i Damväskor.

Underkläder; Garnityr, Natt
linnen, Pyjamas, Korsetter, 
Höfthållare, Bysthållare, Un
derklänningar.

Damstrumpor: Natur-, konstsil- 
ke, Silkeflor, helylle, Ylleflor

Varorna förpackas i trevliga Julkar- 
longer. Gör Julinköpen i lid! Gör Jul- 
inköpen hos oss! Vårl mollo är: Bäsla 
möjliga varor iill billigast möjliga pris.

A  I G .  L A R S S O N ,  O R S A
MANUFAKTUR -  DAMKAPPOR -  HERREKIPERING TELEFON 21
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TECKNING av Karl-Erik Andersson, klass 6.

EN ROLIG SÖND AG.
En söndag foro Märta Eriksson och 

jag tilltvålarna, för att ta smör. Och på 
vägen till Vålarna körd© jag över en orm.

När vi kommo fram, gjorde vi en brasa 
i den öppna spieen och satte oss bredvid 
spisen för att värma oss. Och sen gingo 
vi ut i ladan och togo in två skinnfällar. 
Sen gingo vi och lade oss.

På natten vaknade jag av att något 
skrapade. Då satte jag mig i sängen och 
tittade i en låda, och jag såg då, att det 
var en råtta i den. Jag knuffade till lå
dan, så råttan hoppade ur och sprang 
under sängen. Sen somnade jag igen, och 
när vi vaknade, var klockan tio.

När vi hade klätt på oss, gjorde vi någ
ra smörgåsar, och sen gingo vi till sko
gen och satte oss på en tuva för att äta 
upp smörgåsarna, och när vi hade gjort 
det, gingo vi tillbaka och packade och 
foro hem.

Maj-Britt Hansson, klass 6.

P Ä  B Ä R PLO C K N IN G .
En dag fick jag följa till Tandberg och 

plocka blåbär. I min lilla kunt hade jag
en ost-bit, korv och en limpa, ett smör
paket och lite mjölk. Vi åkte häst opp 
dit. Jag fick köra morfars häst ända opp 
till Tandberg. Det var morfar, Helga och 
jag. När vi kom, kokade vi kaffe och när 
vi hade druckit kaffe gick vi upp på ett 
högt borg och plockade blåbär. Då vi åkte 
hem, fick jag köra hela vägen. När jag 
kom hem, blev mamma så glad. Det ha
de varit så tomt efter mig.

Per-Olov Persson, klase 2.

En värdig j u l g å v a

— £rt porträtt
Beställ Edert fotografi i tid, gör 
det redan nu. Porträtt och för
storingar i såväl vanlig fototon 
som i färg utföres.

Tegmans Foto, tel. 93

N Ä R  VI V A R  TILL B Ä V E R N Ä S

När jag var fyra år, var jag till ett stäl- 
ie i skogen, som heter Bävernäs. Pappa 
och morfar var där och arbetade. Och 
mamma skulle vara där och laga mat. Vi 
bodde i en liten röd stuga. Jag var så 
rädd. för skogen, så jag tordes inte gå ut 
på hela dagen. Men när morfar kom hem 
på kvällen, skulle han såga ved. Han ha
de gjort upp ett skidspår åt mig. Och det 
åkte jag i, när han var ute. Där jag hade 
skidep&ret, var det en liten gran. Och 
ibland ramlade jag vid den granen, och 
då skrek jag, så att morfar var tvungen 
att lyfta upp mig.

En dag gick jag ut i farstun, och då 
fick jag se något uppe i ett träd. Jag gick 
in till mamma och sade, att hon skulle 
följa mig dit, för jag såg en buse uppe i 
ett träd. Men när vi kom ner till trädet, 
var det en ekorre, som sprang uppför det.

Inne var det fyra sängar. Det var en 
säng nere vid golvet och en säng ovanpå. 
Jag brukade ligga i över-sängen mest. På 
dagarna hrukade jag ta ©n skål, och så 
gick jag ut och tog snö i den och lekte, 
att jag lagade mat åt dockorna. Så lekte 
jag att det var natt, och då lade jag mig. 
När jag lekte att det var morgon, steg 
jag opp. Då tog jag fram ett glas och min 
tandborste, och så borstade jag tänderna.

Jag fyllde fem år, när jag var i skogen. 
Då skickade moster Gully en servis till 
mig. Den var så fin. När vi hade varit 
där ett år, for vi hem.

Birgit Jernberg, klass 3.

T A L G O X A R N A .
Utanför fönstret i skolan ha vi ett få

gelbord. Roland och Henry ha tagit hit 
havre från vagnarna vid station, ty där 
ha de spilt ur havre, när de ha lastat. Och 
på den vagnen skulle farbröder till att 
lasta ved. Men Roland kom just då. Han 
fick en hel påse full med havre. Sedan 
tog han påsen till skolan.

Vi fick hälla havre i fågelbordet. Fåg
larna blevo så glada. Ibland få vi se på 
fåglarna, när de äta. Först komma de och 
ta ett korn. Sedam flyga, de bort och sätta 
sig i en tall och ta av skalet, och sedan 
äta de upp fröet. Ibland brukar fröken 
lägga ut brödsmulor åt fåglarna. Hemma 
ha vi satt upp ©n spik på väggen. Och 
så ha vi satt dit en fläskbit.

Man skall sätta ut åt fåglarna, så myc
ket man har, ty det är synd om dem un
der vintern.

Birgit Olsson, klass 4.

TECKNING: Lucia av
Siv Palilm, klass G.

N Ä R  JAG  V A R  LITEN.
Nu skall jag berätta om, när jag var 

liten. Inte för att jag är så hemskt gam
mal än, bara elva år. När jag var liten 
bodde vi i Sveg. Lisa och jag hade allt 
möjligt för oss. Eftersom vi bodde litet 
avsides, hade vi inte så många lekkamra
ter, innan vi började skqlan.

När doktor Bauer bodde i Sveg, var vi 
med hans flickor. Mellan husen, där vi 
bodde, var ett högt ståltrådsstaket. Det 
hade vi grävt ett ihål under, så att vi kom 
igenom.

Jag kommer ihåg den första bjudnin
gen, som Lisa och jag var på. Det var hos 
doktorn. Då måste, vi gå landsvägen, för 
om vi hade krupit genom hålet, hade vi 
förstört kläderna. När vi skulle gå hem, 
fick vi med oes stora påsar med småsa
ker. Bl. a. fick jag en liten svan. Lisa 
fick en negerdocka.

Sedan, när doktorn flyttade, var vi med 
en flicka, som hette Inga-Britt. En gång, 
när vi var ute och sprang, trillade Lisa 
och Inga-Britt i ett dike. med gyttja i. En 
annan gång for Inga-Britt på huvudet i 
en tvättbalja. Alldeles bredvid där vi bod
de, fanns stenfoten av ett gammalt hus 
kvar. Där fanns en härlig lera att gräva 
i. Där lekte vi bageri. V.i såg vackra ut, 
då vi slutade. Nästan alltid fanns det nå
gon hund eller katt, som höll till på går
den. En tid var det en hund, som hette 
Boj. Och så var det två ernå tvillinghun
dar, som hette Tuss och Pelle. Vi hade 
också en katt, som hette Kurr. Men en 
dag försvann den. Vi var rysligt ledsna. 
När vi var fem år, fick vi en liten syster. 
Jag kommer så väl ihåg- när jag såg hen
ne för första gången. Hon skrek i ett. Ja, 
det finns mycket att berätta. om när jag- 
var liten.

Margareta Carlson, klass 5.

( ^ j c t  e t t  leA&l p å  Nya Damfriseringen
och Ni blir säkert nöjda.

P E R M A N E N T  
M I S E  en P L I C E  
M A N I C U R É 
S K Ö N H E T S V Å R D

^ J etJ y ^ a m t y  1.7/ä

Hedwalls Fastighet, 1 tr.

en

Tel. 243, Orsa
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OIISA SKOLTIDNING.

Tiden rinner fort. Det får man allt 
som oftast en påminnelse om, och sär
skilt fick jag det häromdagen i form 
av ett hrev från redaktör Hedman, 
som skriver: ” Vi går att fira jubileum 
i Orsa. Orsa Skoltidning föddes i din 
hjärna för 10 år sedan. Att den kun
nat leva så länge, visar att uppslaget 
var prima. Till jubileumsnumret vän
tar vi nu ett bidrag från dej, som är 
tidningens pappa etc.”  Man tackar!

Jag tänker inte förneka ” faderska
pet’’ . Idén var min. Men att den se
dan förverkligades på ett så briljant 
sätt, får Orsa lärarkår helt och hållet 
ta äran utav. På ett lärarmöte i Kyrk
byn anno 1931 beslöts enhälligt att 
starta Orsa Skoltidning, och med för
enade ansträngningar utgavs ett förs
ta nummer. Och fortsättning följde. 
Folkskollärare Wennberg kom till Or
sa, och i samarbete med kollegerna 
där gjorde han tidningen till vad den 
nu är. Och nu utkommer den lika re
gelbundet som almanackan, fastän fy
ra gånger om året.

Ett helt decennium har alltså svun
nit hän sedan tidningens begynnelse. 
Jag minns det, som var det i går. Hur' 
mycket har inte förändrats sedan 
dess. Då var det fred och frid på jor
den och alldeles särskilt i Orsa — 
utom i Skattunghyn förstås. ” Det var 
tider, då honungen flöt” , som Edvard 
.Persson sjunger, då man fick köpa 
kaffe säckvis hos Lundblad och Lo- 
rentzon och smör i kilovis, för att in
te tala om andra rariteter. Nästa ju
bileum får man kanske skriva såhär: 
” Det var i den gamla goda tiden, då 
fattiga såväl som rika varje dag lev
de kräsliga. I stället för vatten drack 
man mjölk och en slags koffeinhaltig 
dryck, som kallades kaffe. Se Nordisk 
Familjebok! Och i många hem bredde 
man smör på brödet, och ägg eller ost

Julklappar
köper Ni även i år fördelak
tigast från oss.

Stor sortering av
Tofflor, Bottiner, Pjäxor

A.-B. Orsa Skomagasin
Tel. 37 O r s a  Tel. 37

kunde man ostraffat tillhandla sej i 
vanliga speceriaffärer eller direkt av 
producenten utan doktorsrecept.”

Jag skall nu inte förirra mej bort i 
en oviss framtid utan återgå till min
nenas värld.

På den tiden var Bengtar finansmi
nister i Orsa, och han jämte några 
andra kloka sockenpampar skötte om, 
att det inte behövde utdebiteras någon 
kommunalskatt i socknen. Nu är 
Bengtar gammal vorden, och hans ef
terträdare har skaffat sig penning- 
pungar av annan modell. Nu gitter 
man inte ens hålla reda på alla skat
ter, för det kommer nya ideligen. -— 
Det här skulle ” Wiggfors” läsa, men 
han känner nog inte till denna för
nämliga tidskrift, för i så fall hade 
han nog redan belagt den med omsätt
ningsskatt.

Och på den tiden var det också som 
Hanser-Lina Göransson lät höra sin 
sonora stämma vid högtidliga tillfäl
len och lyste som nyupptäckt stjärna 
över Orsa horisont. Sen dess har hon 
skördat många lagrar, och nu är hon 
stjärna på Kungliga Operan —  de’ är 
inte så dåligt de’ heller. Men än i dag, 
när jag hör hennes ljuva stämma, 
kommer jag alltid att tänka på den ti
den, då hon uppträdde i sin vackra 
orsadräkt och sjöng så enkla saker 
som ” Säterjäntans söndag” och ^Fjor
ton år tror jag visst, att jag var” .

Orsa Skoltidning, som nu firar sin 
tioåriga tillvaro, är en utmärkt publi
kation. Det tror jag alla tidningens

En glad Jul
för hela familjen med 

julklappar från

K O O P E R A T I V A

Koop. fören. Ovan Siljan
Specialavd.

Beckmans Tryckeri ktCJLikr LÅJ.

Tidningens ”p appa  ".

läsare är eniga om. Och så är den säll
synt. Ingen annan socken i hela vårt 
land har mej veterligt någon egen 
skoltidning. Och inte minst är den 
uppskattad av orsabor i förskingring
en. När de genom tidningen får en 
hälsning hemifrån, är det särskilt väl
kommet, Orsaskogarnas mystik och 
fäbodvallarnas ljusa poesi strömmar 
emot dem ur spalterna. Och ibland får 
de där läsa små skildringar på sitt 
eget vilda tungomål — orsamålet. Det
ta språk, som den oinvigde inte för
står ett ord utav, klingar som musik i 
deras öron.

Det gläder mej, att Orsa Skoltidning 
fortfarande är i säkra händer, vilket 
borgar för att tidningen kommer att 
leva kvar.

Själv drömmer jag mej ofta tillba
ka till den tid, jag här har skildrat, 
och någon gång, ’ ’när det våras ibland 
bergen” , kommer jag väl tillbaka för 
att förvissa mej om att Slättbergs sko
la ännu står kvar och för att därupp- 
ifrån än en gång se ut över bygden 
med Orsasjön och de blåa bergen.

Einar Nordland.

DAM- och H E R R P Ä L S A R
renoveras och bottiner kantas.

JJeya tom
J .  A . Edmans fastighet, Bom , O rsa, tel. 153

Stor sortering av 
utvalda kvalitéer, 
samt fa ck m a n 
nens råd tillför
säkrar Er det bäs
ta för pengarna i 
varje prisläge vid 
köp av U R  hos

T H O R B Y  - O R S A
1 2

DET VAR PÅ TIDEN . . .



HISSA S K O L T I D N I N G

TILL FLYDDA TIDER ÅTERGÅR. . .
Ypperliga Jul k la p pa r

för herrar äro högmoderna 
Skjortor, trevliga Slipsar, 
flotta Pyjamas och präk
tiga Pullowers . . .

Allt som herrarna önska, när det gäller 
praktiska och prisvärda saker, finner Ni hos

Berglinds

Elin Sundström avgår.
Lärarinnan vid 'KaUmora småskola, 

fröken Elin Sundström, som den 13 nov. 
1941 fyllde OO år, avgår med pension i och 
med denna termins utgång.

Elin Sundström har under sin tid i 
KaUmora gjort sig högt uppskattad som 
lärarinna, helst av barn och föräldrar, 
som kommit i närmare kontakt med hen
ne.

»Elin» har varit begåvad med den svå
ra konsten att kunna undervisa de små. 
Hon har ej använt hårda ord utan i stäl
let visat ett beundransvärt tålamod, var
för vi Kallrnorabor tacka henne hjärtligt 
för den tid vi halt förmånen att ha henne 
som lärarinna i vår by.

KaUmora i november 1941.
A. K. Källberg 

f. d. elev.

Prenumerera
på  Orsa Skoltidning genom att in
sätta kr. 1 :40  å tidningens post
girokonto nr 13 65 58!

B r e v p a p p e r  ni cd! tn an c j  tam ttijcL

-  cn oinlyckl julklapp

BECKMANS TRYCKERI, tel. 247

julklappar —  itirtita. s pttetiiiff

ORSA FÄRGHANDEL
Y. FERNEMAN TEL. 340

’ ’Till flydda tider återgår 
min tanke än så gärna 
mig vinkar från förflutna år 
så mången vänlig stjärna” .

Det är till en försigkommen 10:- 
åring jag i dag sänder mina lyckönsk
ningar. Jag hade lyckan att få vara 
med, när den tog sina första stapplan
de steg. Sedan dess har den blivit sä
ker på foten och hunnit med väldigt 
mycket. Den borde ha hedrats med ett 
innehållsrikt och omfångsrikt födelse- 
dagsbrev, och jag hade också tänkt 
uppvakta jubilaren med en liten redo
görelse från en idrottsdag i Stock
holms folkskolor. Men det tillät inte 
tiden i denna stad, där ens dag börjar 
på ett så tidigt klockslag, att det bara 
existerade i drömmen, när man levde 
i Orsa.

Häromkvällen bläddrade jag ige
nom mina gamla nummer av Skoltid
ningen. Det slog mig, vilken betydelse 
den har för oss Orsa-bor, både för 
dem, som få leva därhemma och för 
oss i förskingringen. Den är ju en bil
derbok från hembygden, och den ger 
oss bilden av de personer, som ha levt 
oeh verkat, och av dem, som fortfa
rande ha sin gärning där. Socknens 
liv i gamla dagar och nuet får sin be
lysning i Skoltidningen. Den är fak
tiskt en hembygdskärlekens apostel.

Men det viktigaste, det som jag åt
minstone alltid känner, när jag blädd
rar tillbaka nummer för nummer, det 
är, att den här lilla tidningen är en 
länk mellan oss Orsabor. Där har den 
ena årgången efter den andra av 
skolbarn från Orsa sina namn under 
uppsats på uppsats. Varje gång, jag 
läser dem, flyttas jag tillbaka till den 
tiden, Vi var tillsammans i skolan, 
och jag möter dem på nytt, dem, som 
nu äro vuxna män och kvinnor med

En välgjord MÖBEL
beställer Ni förmånligast från

Boggs  Snickerifabrik
Hansjö Tel. 358

arbete och ansvar. Då samma sätt 
måste ju kamraterna återfinna var
andra där i tidningen och påminnas 
om den tid, då de arbetade och lekte 
tillsammans. Tag och läs! Det är 
mödan lönt, att minnas med hjälp av 
Skoltidningen. Där ” vinkar från för
flutna år så mången vänlig stjärna” .

Ja, nog är minnenas vän ljuv, men 
mest är det ändå med saknad jag tän
ker på arbetet i tidningen, på floden 
av barnbidrag, som skulle sovras till 
varje nummer. Rekordartad var skör
den till första numret. Över 200 bi
drag från ivriga små författare, som 
alla väntade att få se sig i tryck. Det 
var i många fall svårt att välja. Och 
inte fick man komma till det viktiga 
sammanträdet på Berglunds kondis 
en trappa upp med för många upp
satser på fickan. Vi hade ju alla en 
liten svaghet för barnsidorna, men 
redaktör Wennberg var sträng och 
rnåste se till att avväga innehållet väl. 
Och det va,r ju så mycket, som skulle 
få rum. Där skulle pedagogiska och 
hygieniska problem vädras, reseskild
ringar från socknens bortersta hörn 
och från fjärran bygder skulle ha sin 
plats, arbetet och ungdomsrörelserna 
i socknen sin. Jag minns också myc
ket väl den gång, när Wennberg stolt 
kom viftande med ett par uppsatser 
på norska och danska. Så långt till
baka gjorde sig alltså Orsa Skoltid
ning till språkrör för den nordiska 
samar betstanken.

Minne på minne dyker upp från 
den glada tid, då diskussionens vågor 
gick höga varje gång ett nummer för
bereddes. Men jag behåller dem för 
mig själv och återgår till nuet och ön
skar Orsa Skoltidning lycka till för 
kommande år.

TAsa 1 hr mark.

Orsa Bilstation Orsa Laslbikentral
Tel. 56 Tel. 430

Orsa Bilägares Inköpsiörening
Tel. 430

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

Radio, Grammofoner, Skivor_____________ ___
Skriv- och Räknemaskiner på fördelaktiga villkor. 
R e p a r a t i o n s v e r k s t a d ,  R a d i o s e r v i c e .

Orsa Cykei- & Sportaffär, tel. 281
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg
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vänd Lundins
brandstegar

7el. 302, O na

N Y A  UR
R E P A R A T I O N E R  
J U S T E R I N G A R

U rm a k a re  Gust. He igeson
T e l e f o n  39 9

John P e t t e r s s o n s
Sadelmakeri, Tapelserareverkslad
Telefon 164

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

It i 11 i <9 a priser!

HUGOS KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  
----- Telefon 318-----

'Dnqen j.u.1 utaa Vörtlimpan
från

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 38

Lål reparera S k o d o n e n  kos

E. NOHL I N G
Omsorgsfullt arbete. Moderata priser.

Allt för 
j u l bo r de t

TEL. 25

Jultidningar, Jul- & Nyars- 
kort, Juldekorationer, Jul- 
gransprydnader, 1942. års 
Almanackor i sfor sortering.

Orsa Tobaks- & Pappershandel

JLeksalcer äro alltid CBarneriA
käraste julklappar.

Bra sortering. Billiga priser.

Orsa Bosättningsaffär, tel. 423

F r e l i n s  Konditori
Telefon 27
]uliiiarsipan, Koniekl, Choklad.

Medlem av Sveriges Konditori
förening o. Tårtförmedlingen.

Boknylt.
I Rosengård. Flickornas julbok XXIII. 

Lindblads. 96 s. Pris hält. 1:20, inb. 
1:95.

Måste den andliga spis, som nu b judes 
ungdomen nödvändigtvis bestå av så 
tunn »vattvälling» som innehållet i flic
kornas julbok i år? Anmälaren har för
gäves letat bland bokens 10 berättelser 
efter en enda med värdefullt innehåll. Bo
ken börjar med en vacker dikt av Otty 
Rudhammar, men förresten ... Berättel
sen med den aktuella rubriken Upprust
ning kunde varit bra, om inte upprust
ningen varit så otroligt idealisk.

D. H.
LINDBLADS JULTIDNINGAR: Snökloc

kan, Barnens egen jultidning, Bar
nens julklapp, För julhelgen och 
Tomte-Nisse.

Jultidningarna från Lindblads förlag 
detta år likna föregående års. Och detta 
är ett gott betyg. ' L. T.
WESTERLUND, PER: Maharajans taf- 

felbärare. Pojkarnas äventyrsbok. 
Lindblads. 95 s. Pris häft. 1:20, inb. 
1:95.

En trevligt skriven spännande även
tyrsberättelse från Indien, som visar hur 
ärlighet och god vilja leder till framgång, 
medan svek och hämndlust slutar med 
förnedring. Boken ger en god inblick i 
Österlandets för oss så främmande seder 
och ceremonier och kommer säkert att 
med nöje läsas av både pojkar och flic
kor. D. H.
BYBERG, A. T.: Lilleman och lustiga

Burr. Lindblads. 64 s. Pris häft. 1:125.
En trevlig liten bilderbok med en bild

serie om fyra bilder på varje sida. I varje 
serie återkommer Lilleman i olika situa
tioner. L. II.

Li ndqv i s t s
Medlem av F. B. F.

Julblommor, Hyacinter, 
Tulpaner, llioinster- 
uppsalser - alil Iill 
humana priser.

Lör JIJLBAD hålles SKATT1JNGBYNS 
IIAIISTCGA öppen för 

Damer: Fredagen den 19 dec kl. 4 -8  em. 
Herrar: Lördagen den 20 dec. kl. 4 -8  em. 
Lördagen den 27 dec. (Tredjedag jul) är 

Badstugan stängd.

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Lislverk, 
Plywood och Wallboard.

II K G It A VIV I N (i S B Y I! 1

Enå Snickerifabrik
Tel. 78 0KSA

1000-tals Julklappar
finnas att välja på. 

Rikhaltigaste urval för hela familjen. 

YLLEVAROR:
Damjumpers, Barnklänningar, Baby
byxor & mössor, Herrvästar, Slipower, 
Barngensare, Dam-, Herr- och Barn- 
strumpor, Scharfs, Yllefiltar, Barnfil
tar, Täcken, Golfbyxor, Herrhattar, 
Sport-, Skid- och Skinnmössor, Vantar, 
Handskar, Golfstrumpor, Raggeockor. 
XiUKÄVAROR:
Damgarnityr, Dam- o. Barnunderklän
ningar, Benkläder, Dam- o. Barnlin- 
nen, Städrockar, Förkläden, Nattlin
nen, Uppr. arheten, Barntröjor, Baby
kostymer, Herr- o. Pojkkalsonger samt 
Tröjor, Nattskjortor, Herrpyjamas, Ar
betsskjortor, Flanellskjortor, Pojk- 
hängslen, Livremmar, Slipsar, Strum
peband, Korsetter, Höfthållare, Byst
hållare m. m.
HU SHÄLLS ARTIKLAR:
Kaffepannor, Kastruller, Mjölkkrukor, 
Skopor, Durslag, Silar av alla slag, 
Trattar, Hinkar, Mjölkfat, Spillkum- 
mar, Kaffekvarnar, Kaffekoppar, Mat
dosor, Smöraskar, Kakmått, Slevar, 
Vispar, Skärbräden, Spis-, Panel-, Sko-, 
Sop-, Toalett- och Klädesborstar. Pisk- 
käppar, Dörrmattor, Vedkorgar, Nyet- 
kronor, Piasavakvastar, Rishalms- 
kvaetar m. m.
PRESENTARTIKLAR:
Nipperaskar, Ringar, Arm- och Hals
band, Mariicuretuier, Refraisörer, 
Tårtspadar, Tårtpapper, Pappersser- 
vietter, Knäckformar, Toalettpapper, 
Papeterier, Kuvert av alla slag, Notes- 
block, Räkningar, Skåppapper, Crepe- 
papper, Shoppingväskor, Bitväekor, 
Tamburspeglar, Fotografiramar, Polo- 
ramar, Lampskärmar, Thermosflas- 
kor, Portmonnäer, Plånböcker, To- 
bakspungar, Brickor, Pipor, Cigarett
skrin, Rökserviser, Klädhängare, Sy
skrin m. m.
LEKSAKER:
Babydockor, Kastdockor, Klädda doc
kor, Tygdjur, Trä- och Gunghästar, 
Dockmöbler, -vagnar o. -skåp, Byråer, 
Dalaskrin, Bygglådor, Lastbilar, Bus
sar, Gengasbilar, Baktråg, Bakbord, 
Fortunaspel, Sopar o. Sopskyfflar, Sy
maskiner, Tvättbräden, Baljor, Mun
spel, Guitarrer, Fioler, Mandoliner, 
Skallror, Målarböcker, Bilderböcker, 
Färgkritor, Penslar, Strykjärn, Pisto
ler, Knallpulver, Färglådor, Mek. Lek
saker, Flygmaskiner, Motorcyklar, El. 
maskiner m. m.
JULARTIKLAR:
Julbordlöpare, Väggbonader, Ljusman- 
cbetter, Julservietter, Glittergirlanger, 
Glitterbrev, Flaggirlanger, Flaggor al
la elag, Julhyllremsor, Julpapper, Jul
snören, Änglahår, Julgransprydnader, 
Luciakronor, Ljusstakar, Granstakar, 
Nötskålar, Nötknäppare, Tomteblose, 
Tomtemasker, Julgransmattor, Jul
gransfötter, Lutfiskbestick, Jul & Ny- 
årskort, m. m.
Fråga eft. allt! Platsens lägsta priser!

CENTRALBODEN
(Bazar- & Kortvaruaffär)

Tel. 298 O R S A  Tel. 298
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Orsa Skoltidnings 
|ulpristävling 1941

Julprislävling.
Här intill finns ett antal versrader, 

lösryckta ur kända julsånger och jul
psalmer. Det gäller nu att känna igen 
versraderna och tala om, från vilken 
sång eller psalm de är hämtade. Be
träffande sångerna bör Du tala om, 
vad sången heter eller hur första ver
sen börjar, är det en psalm, räcker det 
med att ange dess nummer (enligt nya 
psalmboken).

Lösningen insändes till Orsa Skol
tidnings red., Orsa, före 1 jan. 1942. 
Bifoga ovanstående tävlingskupong!

De tio först öppnade rätta lösning
arna prisbelönas. Första pris är 10 
kr. kontant, andra pris 5 kr., tredje t. 
o. m. tionde Orsa Skoltidning gratis 
under år 1942. Lycka till! Här är 
uppgiften:

l )  ” vid västerrand slocknar Orion”
2) ’ ’där Gud i nattens timmar”
3) ”Uti mitt hjärta bliv och bo”
4) ” glädjen är stor, syster och bror”
5) ” Att vårt hjärta Frid må vinna”
6) ”boken vi slå i väggen”
7) ” Rymden ljuder av glädjens-ord”
8) ’ ’vilar du i ringhet klädd”
9) ” 1 mörkret månde skina”

10) ’ ’Han.s ord all världen glädja 
skall”

11) ” julegran och klappar han skic
kar så snäll”

12) ” Och vore ej det barnet fött”
13) ’’på himmelen de blänka”
14) ”Guds änglar i skyn, som sjöngo 

att dagen var kommen”

SALOMONSSON, GUNNAR: Arbetsupp
gifter för folkskolan. Naturkunnig
het; växter och djur. Lindblads. 63 s. 
Pris haft. 1:25.

Detta häfte är den 3:de delen i serien 
Arbetsuppgifter för folkskolan. Syltet 
med uppgifterna är att i störeta möjliga 
mån göra läroboken överflödig och låta 
barnen själva göra sina undersökningar. 
Ett stort antal enkla och åskådliga teck
ningar hjälper barnen att finna vad som 
är utmärkande för varje växt eller djur.

L. T h o r.
Många bokrecensioner
måste av utrymmesbrist stå över till näs
ta nummer.

Det naturliga Porträttet och
Julklapps- förstorlrig.eri
får Ni ur våra kartor från 20 
upp till 48 bilder.

Spara ej till rusningen! Kom in i dag!

Tegmans, Orsa, tel. 93

Stipendiefonden.
Hederslista.

Tidigare ha 52 stipendiater rap
porterats färdiga med sina kurser.

Den fem tiotredje: Gun Klarqvist, 
Mässbacken, handelsräkning, 27 maj 
1941.

Den fem tiofjärde: Kerstin Jo
hansson, Kallmora, välskrivning, 3 
febr. 1941.

Den femtiofemte: Edit Borg, Skat- 
tungbyn, handelsräkning, 21 maj 
1941.

Ansökan om stipendier.

Ett antal STIPEN D IER utdelas 
även i år. Rätt att söka äger elev 
tidigast det kalenderår, lian erhål
lit avgångsbetyg från folkskola, och 
senast det kalenderår, han erhållit 
avgångsbetyg från fortsättning s- 
skola. Ansökningarna skola insän
das före den 2 0  dec, titt lärarin
nan fru Elna Granholm, K årgär
de, Orsa. Blanketter för ansökan  
finnas hos lärarna och lärarinnor
na. B ifoga vidim erade avskrifter 
av betyg från folk- och (i före
kommande fall) fortsättning sskola.

En o l j e s c h a m p o n e r i n g  före mise en 
plicen ger ett vackert och hållbart resultat.

B e s t ä l l  i g o d  l i d !

Liljas Damfrisering
Telefon 306

En bra julklapp
till orsabor i förskingringen är Orsa 
Skoltidning för år 1942. Prenume
ration kan lättast göras genom atl 
insätta kr. 1:40 å tidningens post
girokonto nr 13 65 58. Angiv tyd
ligt namn och adress på inbetal
ningskortets kupong!

f i rsa  S k o l t i d n i n g
(X:o 47 — 13 dec. 1941) 
utgives av Orsa Lärareförening.

Redaktör:
Hjalmar Hedman, Orsa.
Telefon Mässbacken 28. 

Redaktionskommitté:
Hanna Belin,
Erik Bjarling,
Daisy Holton,
Axel Rosén.
Postgiro nr 13 65 58.

Skolnylt.
Orsa Lärariörening
hade sitt 46:e årsmöte i Skattungbyn den 
18 oktober 1941.

Komminister Eric Thorsell inledde med 
en kort andaktsstund, varefter mötesdel
tagarna hälsades välkomna av värden på 
stället, kantor Olov Ohlseon, Lärarföre
ningens ordf., fru Elna Granholm, öpp
nade mötet med ett anförande, varefter 
förhandlingarna började.

Lärarföreningens räkenskaper för året 
1940—1941 godkändes och ansvarsfrihet 
beviljades.

Orsa Skoltidnings kassarapport lädes 
även med godkännande till handlingar
na, och kommittén beviljades ansvarsfri
het. Skoltidningens kassa har omslutit 
c:a 3.500 kr. och året har gett en vinst på 
c:a 400 kronor. Av denna vinst beslöts 
överföra 280 kr. till Stipendiefonden.

Även Stipendiefondens styrelse bevilja
des ansvarsfrihet.

Till redaktör och ansvarig utgivare för 
Orsa Skoltidning valdes läraren Hj. Hed
man och övriga medlemmar i tid- 
ningskommittén blevo lärarinnorna Han
na Belin och Daisy Holton samt lärarna 
Erik Bjarling och Axel Rosén.

Till ordf. i Orsa lärarförening valdes 
läraren Thore Ivruse. Övriga ledamöter 
i styrelsen blevo: lärarinnorna Blenda
Tysklind och Anna Rudfeldt, lärarna 
Olov Ohlsson och Axel Rosén.

Efter förhandlingarna inbjödos mötes
deltagarna till en trevlig kaffestund i 
herrskapet Olssons nyreetaurerade vå
ning. Under kafferasten anlände rektor 
Hellerström från Mora, som sedan höll 
ett intressant föredrag om sina upplevel
ser under finska vinterkriget.

Efter avtackning av föredragshållare, 
värdfolk och avgående ordf. lämnade vi 
Skattungbyn med buss och bil och till 
fots. Och det regnade. H. TI.

Lagsladgal sammanträde
mellan skolstyrelse och lärarkår hölls i 
Kyrksalen lördagen den 6 dec. Folkskole
inspektör Dr Karl Linge talade om ”Ord
ningen i skolan” och gymn.-dir. Inga Åker
lund om ”Friluftsdagarna i folkskolan” .
Fortsältningsskolorna
börja vid följande platser och tider:

Stackmora: omkring 15 januari
Kallmora: omkring 1 mars
Skattungbyn: omkring 15 april
2—3 skolkökekurser hållas under vår

terminen i Kyrkbyn.

Från Ena m a  O l s s o n
— alltid välkomna julklappar. 
God sortering i Sport- St Skid- 
kläder. Strumpor, Vantar, Mös
sor, Hätfor, Slipsar, Jumper
koftor. Goda kvelitéer.

Emma Olsson, Orsa
Tel. 125

Upplaga 1,800 ex. beckmans Tryckeri, Orsa, 1941 Pris 35 öre.


