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ORSA SKOLTIDNING

KON RAD A BRA M SSO N :

Julevangeliets tre grundtoner.
Luk. 2 : 1—20.

Till utgångspunkt för en världsreli
gion erbjöd sig icke tjänligare plats än 
Palestina, bryggan mellan tre stora kon
tinenter. Betlehem, Nasaret och Golgata 
äro den kristna trons vagga.

Yar platsen den tjänligast möjliga, sä 
var den valda tidpunkten det ock. »T i
den var fullbordad.» Världsförhållan- 
dena voro väl lagda till rätta för Guds 
högsta uppenbarelse. »Timman och man
nen möttes.» Och historiens Gud län
kar stundom sitt rikes skeenden samman 
med kejserliga dekret. Därom erinrar 
ock vår text.

■t * *
Det välkommen som mötte Frälsaren, 

när han kom till vår jord,- var visser
ligen svagt, men det vore ett misstag att 
säga, att han ej erhöll något alls. Vid 
hans mottagande representerade sig då
tidens olika stånd. Tre grupper se vi 
nämligen samlade kring Jesusbarnet, och 
de fingo vardera sitt särskilda budskap, 
avpassat med hänsyn till deras olika 
förutsättningar. Herdarna represente
rade de arbetande klasserna, vilka mest 
hade att göra med den fysiska sidan av 
livet. Åt dem gavs att efterforska den 
nyfödde konungen i krubbans tecken. 
Den andra gruppen utgjordes av österns 
vise. De voro forskare, den tidens ve
tenskapsmän, tankens och i viss mening 
vågstyckets män. De studerade stjär
norna, och till detta deras vardagsin- 
tresse anslöt sig uppenbarelsen. Deras 
väg var längre än herdarnas och den 
efterforskning de hade att göra var 
svårare. Men de förde ock med sig 
mera än herdarna. Den tredje gruppen, 
som var med och välkomsthälsade Jesus, 
bestod av åldriga och fromma, vilkas 
tro var fullvuxen och prövad. De voro 
andligen lyhörda. Simeon och Hanna 
företrädde skaran av Herrens förtrogna 
i landet. Och de voro i stånd att känna 
igen den väntade Förlossaren utan 
något särskilt tecken. Hans stora ring
het vilseledde dem icke.

I huru mycket dessa människor än 
voro åtskilda, hade de dock något vä
sentligt gemensamt: Den själens rätta 
våglängd, på vilken Guds rikes skeen
den kunna uppfattas.

%
Textens julbudskap ger ifrån sig tre 

mäktiga grundtoner. Därav är glädje- 
ionen den fylligaste. Det är ängeln,

A lla  in o m  y r k e t
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren A K SE L  E. ROSEEN
Telefon 253.

som slår an den: »Se, jag bådar eder 
en stor glädje som skall vederfaras allt 
folket».

Stora äro våra förberedelser för jul
helgen, åtminstone i det yttre. Arbetet 
därmed präglar till sist allt och alla. 
Även den trögaste ibland oss påskyndar 
sina steg i mån av att julen närmar sig. 
Allt detta är välbekant. Men är denna 
högtids stora glädje oss ock allom be
kant? Den glädjens storleksgrad står 
alltid i förhållande till vår individuella 
uppskattning av Guds julgåva. När man 
på sina håll firar Frälsarens födelsefest 
så, att man just de dagarna ger synden 
lösare tyglar än annars, kan man inte 
vara mera fjärran från julens ande
mening. Stor är julens egentliga glädje 
därför, att den är knuten till Frälsaren. 
Därtill är den adresserad till »allt fol
ket.» Den skulle innesluta alla och ute
sluta ingen. Men i denna vilddjurets 
timme säga många: »Det där talet oai 
Fridsfursten är en utopi». —  »Kristen
domen har gjort bankrutt», ropas det. 
Men är det sant? Tänk efter! Är det 
inte just kulturoptimismen som gjort 
bankrutt? Jo, just den kultur, som 
visserligen velat kalla sig kristen, men 
vilkens Kristus har varit blott ett kult
föremål. Man har haft kristna sed
vänjor under frånvaro av kristligt 
sinne.

# «= *
Julens budskap har också en klago- 

ton. Den tränger fram ur följande lilla 
notis: »För dem fanns icke rum i här
bärget».

För Herren Kristus har det alltid 
varit trångt i vår värld. Hade han fått 
komma till sin rätt, hade t. ex. den 
europeiska politiken varit en annan än 
(den av i dag. Hade han något att 
säga till om i de olika utrikesdeparte
menten, skulle ock där den goda viljan 
hava övertaget. Man har visst icke nå
got emot Jesus, men man har inte rum 
för honom. Man är för upptagen av 
— primitiv våldsdyrkan.

Och folken utgöras av enskilda. Alla 
äro vi benägna att gömma oss i mäng
den, förgätande vårt personliga ansvar. 
Men sådana de enskilda människorna 
äro, sådant är folket. Vandra de en
skilda med ryggen vänd mot Gud, så 
gör hela folket det. Därför tränger sig 
den frågan in på livet: »Betyder Kris
tus något för mig? Har han något 
grepp över mitt sinne? Har han rum 
hos mig?»

I förlägenhet om svaret behöver ingen 
stå. Det är ju inte fråga om något 
mystiskt. Man behöver blott besvara 
några andra och mycket enkla frågor 
för att få besked. Först: Vad tänker 
jag helst på i de stunder, då tanken får

löpa fritt, då den icke betvingas av 
pliktutövningen. Behöver man ens frå
ga, vart tankarna då söka sig? De gå 
till det i livet, vilket har det största 
hjärterummet. Det man älskar, är man 
innerst ett med. Och detta utgör också 
det centrala tankeinnehållet. Nå, har 
Kristus någon plats i tankelivet? Varom 
icke, är han oss en tämligen likgiltig 
person. Vidare: Vad intressera vi oss
egentligen för? Nog vet en var det. Ty 
intet är påtagligare. Är någon t. ex. 
musikintresserad, plägar detta ge sig 
tillkänna genom att personen utövar 
eller gärna lyssnar på musik. Intresse
rar sig en annan för biograf eller dans,

„ söker denne sig därtill. Och intresserar 
sig en tredje för dryckjom, så tar han 
ut sin »tilldelning», även om han då 
måste i hårt väder stå i kö med med- 
intresserade. Det som verkligen intres
serar människan, är för henne det cen
tralt betydliga, och detta ger hennes liv 
den avgörande grundriktningen. Likaså: 
Om man menar något med sin kristna 
tro, så låter detta sig icke vara utan 
vittnesbörd.

# # *
Vi lägga märke jämväl till en jul

evangeliets maningston. Den kommer 
från herdarna. »Låt oss nu gå till Bet
lehem», säga de, »och se det som där 
har skett, och som Herren har kungjort 
för oss.»

De läto det icke stanna med det under
bara de hört. Änglasången frälsar 
ingen. Vi förledas ofta att stanna på 
vägen, vid medlen. Men tron är ett 
personligt förhållande; vi ska för den 
skull söka oss fram till Jesus. Annars 
få vi en kristendom utan Kristus.

Herdarna vände sedan tillbaka till 
uppgiften, till hjorden. Deras religio
sitet var inte endast teoretisk. Den be
stod inte i funderande, utan i funge
rande. En kristens andlighet måste 
uppenbaras i förhållande till materiella 
ting. Annars misslyckas den att vara 
andlig. Den bekännande kristne är mera 
andlig, vilkens andlighet avser att ge
nomtränga det materiella, än dens, vil
ken söker att bli andlig, skild från var
dagens uppgifter.

Därför, låtom oss nu alla söka oss 
fram till Betlehems krubba, värmande 
vår tro, att vi må få den himmelska 
tonen med oss in i det timliga värvet.

A m e n .

ERI K ANDERSSON
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG.
Förrättar AUKTIONER, BOUPPTECK

NINGAR och ARVSKIFTEN.
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar. -  Tel. 40
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R esa i

FINLAND 1940
En resa i österled till de tusen sjöars 

land går i dessa dagar inte lika lättvin
digt som förut under de senaste åren. 
Valuta, tull och paSsbestämmelser kring
gärda till viss del den resandes rörelse
frihet utan att doek vålla något allvar
ligt obehag för den resande. Ett besök 
i Finland har efter kriget sitt särskilda 
intresse, då vi svenskar, kanske nu mer 
än någonsin förnummit, att vi varmt 
och innerligt höra samman med vårt fin
ska broderfolk.

Dcnnå gång reste jag via Haparanda. 
Det var en lång och tröttsam resa, innan 
man äntligen nådde Sveriges nordligaste 
stad. Medan jag stod där och väntade 
på tulltjänstemannen, hade jag rikt till
fälle till en del reflektioner. Jag tänkte 
på att Haparanda järnvägsstation kun
de ha mycket att berätta. Framför allt 
om växlande tider. Om långa tysta år, 
då lugnet och enformigheten ej nämn
värt brutits av den säkerligen glesa 
resandeströmmen. Den stort anlagda 
järnvägshallen föreföll mig alldeles för 
vidlyftig för en liten bortglömd polar- 
stad. Så kom helt plötsligt svåra oros
tider med jätteinvasioner. Lokalerna 
blevo överfyllda av gods. Tåg kommo 
och gingo under dygnets alla timmar. 
Från Finland vällde flyktingsströmmen 
in, dels per tåg och dels till fots. I sprid
da hopar vandrade de över bron, som 
förbinder Haparanda med Torneå, och 
över isen.

På Haparanda järnvägsstation hade 
under kriget Centrala Finlandshjälpen 
tagit sitt säte. Med lottornas hjälp hade 
anordnats marketenteri just i denna sto
ra jämvägshall. Där togos alla flyk
tingar om hand och hjälptes så småning
om till rätta. Och detta skedde blott 
för några månader sedan.

Nu var stationsbilden en helt annan. 
Men det är ej tid att längre stå och 
reflektera, ty nu kommer äntligen tull
tjänstemannen, och jag stiger fram till 
disken. Han har tydligen mycket brått
om, ty han frågar om det endast ar 
mina personliga tillhörigheter jag har i 
väskorna, och då jag jakande besvarar 
lians fråga, ritar han med kritan på

B r ä n d  K A L K  och
K A L K S T E N S M J Ö L
av högsta kvalitéer till för
delaktigaste priser erhålles 
från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK.
Mässbacken. — Telefon 21.

Ett bombat hus i Helsingfors.

dem, och så är allt klart. En titt på 
passet och en fråga angående valutan 
klaras lika fermt, och jag har bara att 
gå vidare. Jag hör mig för om rum på 
det närliggande Stadshotellet. Men inget 
finns. I biljettluckan ger man mig rå
det att medfölja järnvägsbussen till 
Torneå. Där skulle finnas gott om rum. 
Jag går direkt till bussen, som är full
satt av hemvändande karelare, som kom
mit från Sverige med samma tåg som 
jag och som nu skulle till Torneå för 
vidare befordran, vart visste ingen. Det 
var en beklämmande syn att se dessa 
utblottade människor, åldringar, kvin
nor och barn, alla hemlösa. Dock rådde 
en viss glädje ocli optimism hos dem, 
trots alla lidanden de genomgått.

I Torneå fick man uppvisa allt man 
hade i väskorna och även uppgiva hur 
mycket man hade i kontanter. Men som 
jag var enda utlänningen, så gick det 
lugnt till, och jag hade sedan tillfälle 
att få en pratstund med de två tull
männen. De frågade mig, vad jag trod
de var svårast för dem, kriget eller fre
den. Ja, det var naturligtvis freden, 
svarade jag. Ja, den var bitter och 
hård. »Men än kommer dag, än är ej 
allt förbi», citerade den ena av dem 
Runebergs ord.

Här fick jag för första gången höra, 
hur högt de värdesatte oss svenskar och 
hur tacksamma de voro över all den 
hjälp, de fått från Sverige. Och jag 
skulle under den fortsatta resan få höra 
det många gånger om. Utanför stations
huset sutto de stackars karelarna. Man 
blev påmind om att man var i ett krigs
härjat land vid åsynen av dessa hem
lösa människor.

I staden Torneå var det lugnt och 
fridfullt. Jag sökte mig till Stadshotel
let, som låg strax intill bron. Där var

det gott om både rum och mat. Det va c 
så tyst och stilla, när man satt inne i 
matsalen. Man skulle kunnat tro, att 
här aldrig förekommit något, som hatt 
med krig och våld att skaffa. Och do ek 
har nyligen flyktingsskarorna i mörker 
och köld trevat sig fram över den när
liggande bron för att komma undan 
med livet och få en fristad i Sverige. 
Det var en vacker sommarafton, varför 
jag tog mig en titt på den lilla idylliska 
och på svenskminnen rika staden. Under 
min vandring passerade jag poliskam
maren och kom därvid att tänka på att 
jag måste ha polisens tillstånd för att 
få resa till Rovanemi, dit jag tänkt fara. 
Nämnda stad ligger nämligen inom nor
ra krigszonen, så dit fick man icke utan 
vidare resa. Jag stegade in och upp
visade passet, och det mötte intet hinder 
att få resa dit. Jag fick en passersedel 
med många halsbrytande och underliga- 
meningar på. De önskade mig lycka 
på turen, när jag gick. Jag passade 
även på att fråga, om det var tillåtet 
att använda kameran i Finland. Och de 
svarade, att det gick nog för sig, om 
jag ej var alltför aggressiv på broar 
och dylikt. Ursprungligen hade jag- 
tänkt att om möjligt få resa till Petsa- 
mo, men som bussen dit nu var indra
gen, gick det inte för sig. Det fanns 
varken mat eller husrum däruppe, ty 
nästan allt var nedbränt. Petsamo lig
ger 55 mil ovanför Rovanemi och är som 
bekant en betydande ishavshamn.

Jag nöjde mig alltså med att bese 
den finska lappmarkens huvudstad, dit 
jag reste morgonen därpå. Rovanemi 
ligger 13 mil norrut från Torneå. Tåget 
ilade iväg genom ödebygder, där ren
mossan var förhärskande i den glesa 
skogen. Efter 3 timmars färd var man 
framme i Rovanemi, den stad som blev 
så illa åtgången genom de dagligen upp
repade bombanfallen. Bland annat 
bombades lasarettet och många, många 
andra hus, så hela stora kvarter stå än
nu tomma. Det flotta och vid älven 
vackert belägna Turisthotellet blev som 
genom ett under skonat. E j heller ska
dades den ståtliga bron över älven

Orsa Bilstation Orsa Lastbilscentral
Tel. Namnanrop. Tel. 430.

Orsa Bilägares Inköpsförening
Tel. 430.
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Presidentpalatset i Helsingfors.

nämnvärt. Allt var nu undanröjt, och 
tvenne stora hus av sten voro redan un
der tak, trots att de voro flera våningar 
höga. Det ena var troligen lasaretts- 
byggnad. Här och där stod kvar en 
hög skorsten, och stora gropar i marken 
syntes efter bombnedslagen. Utanför 
staden var den svenska ambulansen 
nummer två förlagd under kriget.

Så fortsatte jag resan till Uleåborg, 
en förtjusande vacker stad, dit jag koro. 
kl. 11 på kvällen. På hotellet var ej 
svårt att få vare sig mat eller rum. Men 
värre var det att göra sig förstådd på 
svenska, då där tvdligen talades uteslu
tande finska. Påföljande dagen fort
satte jag resan till Senijoki. Överallt i 
Finland elda de tågen med ved, så far
ten var ej så överdrivet hög, varför jag 
reste så långt det gick på dagen och 
låg över på passande nlatser. Den första- 
jag träffade i den lilla staden Senijoki 
var uppasserskan på hotellet, och hon 
var rikssvenska, så där var det ej svårt 
att bliva förstådd. Även där hade sjuk
huset på platsen blivit svårt bombhär- 
jat, varvid många fingo sätta livet till. 
Och ett närliggande skyddsrum, där om
kring 50 personer voro inrymda, fick en 
fullträff, så att alla dessa människor 
dödades. Även i den staden fanns många 
tomma tomter med skorstensskelett, som 
talade sitt tysta men hemska språk om 
krigets fasor.

Resan fortsatte jag nu med Hälsing
fors som mål. I tidningarna i vintras 
och även i radio omnämndes en station 
vid namn Rihimäki, som ofta utsattes 
för svår bombfällning. Rihimäki är en 
stor järnvägsknut. Av järnvägsstatio
nen, som är en av Finlands största, 
fanns ej mera kvar än en gavel, där de 
provisoriskt ordnat för biljettförsälj
ning m. m. Gods och dylikt låg utan
för, skyddat av presenningar. Vid de 
större stationerna hade ordnats med 
servering, antingen inom stationshuset

U n d vt i k B ö t e s t i a n I
KÖP EDER CYKELLYKTA 
HOS UNDERTECKNAD. 

Försäljare av BOSCH och ASEA 
Glödlampor - Batterier.

Vinterförvaring av cyklar
Harald Erikssons Rep. Verkstad

Telefon 156.

eller på bord och bänkar framför sta
tionshuset. Lottorna skötte om serve
ringen med fart och kläm. Där gick det 
glatt och gemytligt till, så man rent av 
tyckte sig höra hemma bland dem. Jag 
träffade under resan många officerare, 
både aktiva och i reserven, och det var 
verkligen roligt att få prata med dem. 
Anmärkningsvärt var hur artiga och 
vänliga de voro, när till exempel en 
gammal gumma eller gubbe kom in i 
kupén. Genast reste de sig och var 
dem behjälpliga med deras effekter.

Officerarna talade alla svenska, och 
då vi kommo till södra Finland, använ
de de det språket även sins emellan. Då 
de hörde, att jag var rikssvenska, så 
presenterade de sig, och samtalet var 
snart i gång om både krigets förfärlig- 
heter och den storartade Sverige-insat- 
sen. De hade ej nog vackra ord att 
säga om Sverige. I Finland som i Sve
rige voro de inkallade till försvarsbe- 
redskap, så det vimlade av militärer och 
lottor. Vid Kemi station gick jag av för 
att se mig omkring. Från ett tåg på 
spåret bredvid kommo massor av militär 
och ett 30-tal lottor. Alla dessa kom
mo från den östra krigszonen och hade 
nu blivit avlösta. Lottorna buro på

Åbo slott.

minst lika tunga packningar som solda
terna. Alla voro de brunbrända och 
sågo friska och härdade ut. Ansiktena 
voro lugna och präglades av allvar, tills 
jag riktade kameran mot dem. Då lystes 
allvaret upp av ett hjärtevarmt leende. 
I samlad trupp tågade de vidare, under 
det de vinkade. Utan våra lottor skulle 
vi stått oss slätt under kriget, sade en 
av officerarna till mig. Alla tycktes 
vara så kamratliga mot varann. I Tam
merfors kom ett helt kompani in på 
stationens område, under det de taktfast 
och med kläm sjöngo Sillanpääs marsch
sång.

I mångas ränsel var bibeln och ett 
exemplar av Runebergs dikter med som 
färdkost, sades det. Och att de ofta 
citerade Runeberg, var jag i tillfälle att 
höra mer än en gång.

Så hade då tåget kommit in till Hel
singfors, och där mötte mig mina vän
ner, som jag vid ett tidigare tillfälle, 
lärt känna ute på Saima-sjöarna. Det 
var mycket roligt att träffa dem, och

I)ct gamla svenska fästet, Viborgs slott.

mycket hade de att berätta om de hårda 
slag, som i vintras träffade dem. Hos 
dem var jag gäst i fyra dagar. I den 
familjen voro tvenne söner, vilka båda 
varit med som reservofficerare vid 
Karelska näset. Mer än en gång hade 
de sett döden i vitögat. De voro nu åter 
på sina civila platser, men hade fort
farande känning av det de genomlevat.

Vi hata inte ryssarna sade de. Vi 
tycka tvärt om synd om dessa männi
skor, som ej veta av vare sig frihet eller 
fosterland. Ryssarna voro till ytterlig
het okunniga och förfärande smutsiga. 
De gräto som barn, då de fingo mat, 
och när sedan tiden kom, att de skuilc 
utväxlas, så gräto de och ville icke resa 
tillbaka.

Jag medföljde mina vänner till deras 
landsställe utanför Lathi över en sön
dag, och i nämnda stad voro flera kvar
ter tomma. Vilka förfärliga stunder de 
måste ha fått uppleva, då flygeskadrar
na kommo och kastade ned sin döds
bringande last. Jag ryste, när jag 
tänkte därpå, och jag undrade, hur jag 
själv skulle reagerat vid ett sådant till
fälle. Men kanske att man då blir fata- 
list.

Överallt talades det om kriget, om 
underbar räddning i farans stund och 
om timmarna i skyddsrummen, om sköv
lade hem, om flykt i kalla vinternätter.

Det var gripande att se alla dessa 
unga invalider och svårast av allt att 
se de blinda. Ännu ligga nog en stor 
del av de svårast skadade på landets 
sjukhus, och svårare blir det säkert för 
dem, då de en gång komma ut och fin
na, att de äro odugliga för all fram
tid, evad det gäller förvärvsarbete eller 
fosterlandets försvar. Ett namn, som of
ta och med vördnad och förkärlek nämn
des, var fältmarskalk Mannerheims. 
Jag såg honom en morgon komma gåen
de på sin sedvanliga promenad, lång,

Ypperliga JULKLAPPAR
för herrar äro högmoderna SKJORTOR, 
trevliga SLIPSAR, flotta PYJAMAS 

och präktiga PULLOVERS .. .
Allt som herrarna önska, när det gäller 
praktiska och prisvärda saker finner Ni 

hos
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smärt ocli rak. Trots sina 72 år såg han 
ut som en yngling. Hans hår var icke 
ens grånat. Var säker på att hattar 
oeh mössor flögo av de mötande, då han 
g'.ek gatan fram.

Jag hade även tillfälle att få se lotta
chefen Panni Lukkonen, en kvinna, som 
var ett gott stycke över de 60 åren och 
som tidigare varit rektor vid ett flick
läroverk. Det var en kraftfull kvinna, 
ined värdighet över sig, där lion kom i 
sin Lotta-Svärd-uniform, allvarsam men 
på samma gång så blid. Det var hon, 
som burit det stora ansvaret för att allt 
inom lottaorganisationen skulle gå i lås, 
vid fronterna och hemmavid, under kri
get.

Allt var sig likt i Helsingfors som 
förra gången. Tekniska skolan var efter 
bombardemanget i det närmaste färdig- 
restaurerad. Många tomter i närheten 
stodo tomma, och många tomma hus vo
ro skelett, som sågo ut att falla ihop när 
som helst. De väntade på att rivas och 
sedan återuppbyggas. Mat fanns att få 
men icke kaffe. Priserna voro ju litet 
högre än förra gången. Människorna 
sågo lugna och behärskade ut oeh voro 
relativt välklädda. Innan jag lämnade 
Helsingfors, voro vi uppe vid kyrko
gården och besågo hjältegravarna, vilka 
upptogo ett helt kvarter. Strax bred
vid dessa funnos liknande gravar från 
frihetskriget 1918. Aldrig har jag sett 
en så väl vårdad och vacker kyrkogård. 
Beklämmande var det att tänka på alla 
dessa unga män, som nu vilade där och 
överallt annorstädes i de finska kyrko
gårdarna, män, som intet högre önskat 
än att få leva i fred för de sina och 
sitt land, men som så hänsynslöst ryckts 
bort.

Så sitter jag då på tåget mellan Hel
singfors och Åbo efter att ha sagt far
väl till mina finlandsvänner.

Landsskapet mellan de nämnda stä
derna är mycket vackert, och landskaps- 
filmen griper en på ett särskilt sätt. Det 
är på samma gång välbekant och obe
kant och inger svensken en förnimmelse 
av att färdas genom ett äldre stycke 
Sverige. När jag steg av vid Åbo station, 
kom den gamle konduktören fram och 
tog mig i hand och sade: »Om jag haft 
kaffe, så skulle jag bjudit Er. Hälsa 
det kära Sverige och tacka för allt vi 
fått».

Jag gick sedan ut för att ta den myc
ket bombhärjade staden i betraktande. 
I Domkyrkan, som stod öppen, var 
skymning mitt på ljusa dagen. Denna 
skymning berodde på att alla fönster 
krossats vid bombanfallen och gluggar
na försetts med bräder tillsvidare. Det 
var svårt att få fram fönsterglas i till
räckliga mängder i Finland.

Så var det tid att gå ned till hamnen. 
Innan man kommer dit, passerar man 
slottet. Där hade de redan hunnit få 
in glas i fönsterna. Kl. 7 skulle ånga
ren »Wellamo» avgå. När jag kom, var 
det en oändlig kö, och det dröjde länge, 
innan turen kom till mig. Så skulle

Elsa Petersson,
50 år den 13 januari 1941.

man återigen passera de olika kontrol
lerna, och det var litet nervösare än i 
Torneå. De flesta resenärerna skulle 
till Åland. Klockan var nära 9, när 
båten gick ut, det vill säga 10 finsk tid. 
Jag gick ut på däck för att få se den 
sista skymten av Finland. Jag kom att 
tänka på Runebergs »Döbeln vid Jun
tas» slutord: »O, fosterland, vem spa
nar dina öden, förborgat är om lyckan 
eller nöden, en gång skall rödjas i din 
framtids drag».

Väl inkommen i matsalen beställde 
jag kaffe, och aldrig tror jag, att jag 
tyckt kaffe smaka så gott som då. Det 
var någon, som vred på radion, och som 
en sista hälsning från Suomi land ström
made tonerna av »Vårt land» ut till oss 
därute på havet.

Mina tankar gingo åter till Finlani, 
och jag tänkte på en Runebergs dikt:

Här fanns ett folk i Suomi land, 
det finns ännu, vid sorgens hand 
det lärt att bära öden.
Det känner intet offer svårt, 
dess mod är tyst, dess lugn är hårt, 
dess trohet trotsar döden.
Det är det folk, vi kalla vårt.

Finns det något folk, som har ett me
ra förandligat fosterlandsbegrepp iin 
det finska?

O m a-n-cj-enäm J ill

tillförsäkras alla damer 
som vid hårbehandling

anlita

Ericsons Damfrisering
Tidsbeställning pr tel. 20 8

S kolläkaren

har ordet.
De 1937 inledda årliga skolbarnsun

dersökningarna inom Orsa skoldistrikt 
ha även gått av stapeln denna höst 
1940. Härvid ha icke mindre än 671 
barn blivit föremål för läkarbesiktning 
enligt fastställd plan. I egenskap av 
skolläkare har jag blivit anmodad att 
här lämna en liten redogörelse för 
mina iakttagelser och erfarenheter.

Ett särskilt erkännande är överlära
ren Ernst Keding värd för hans ut
märkta organisationsarbete i samband 
med undersökningarna. Berömlig är 
också Orsa lärarkår för sitt stora in
tresse och nitiska arbete för den all
männa hygienens höjande. Föräldrarna 
ha likaså över lag visat stort tillmötes
gående, vilket varit en källa till glädje 
och tillfredsställelse.

Det allmänna hälsotillståndet hos bar
nen har varit synnerligen gott. De 
små kropparna ha i regel strålat av 
hälsa och livsglädje. Många ha under 
den korta sommaren i fäbodar, på som
markolonier, å badstränder eller på 
åker och äng samlat åt sig ett hälso- 
kapital, som gott och väl räcker över 
den mörka och kalla årstiden. Detta 
är den ljusa sidan av saken.

Givetvis ha undersökningarna även 
avslöjat en hel del fel och brister. Av 
dessa ha ju flertalet dock varit möjliga 
att reparera. Hithörande äro bl. a. 
några fall av medfödda missbildningar 
av allvarlig natur, vilka låtit sig repa
reras; genom operativa ingrepp. Andra 
åkommor, som varit nödvändiga att 
(sända till kirurgisk behandling, ha varit 
dels de besvärliga halsmandlarna och 
dels de s. k. adenoida vegetationerna 
Dessa bestå av anhopningar av lymf
körtelvävnad i nässvalgrummet, vilket 
åstadkommer nästäppthet, munandning, 
snarkning, lomhördhet och bristande 
fattningsförmåga hos eljest friska barn. 
Ögonfelen ha i år däremot ej varit sär
skilt framträdande; endast 4— 5 styc
ken ha behövt glasögon.

Bland andra kroppsliga skavanker ha 
ett stort antal fall av hållningsfel iakt
tagits. Kutryggen eller svankryggen 
eller den sneda ryggen äro de vanligaste 
formerna. Dessa deformiteter få huvud
sakligen tillskrivas onaturliga ställning
ar vid läxläsningen och i skolbänken 
samt bristen på ändamålsenliga gymna
stiklokaler. I många fall ha spår efter 
»engelska sjukan» iakttagits. Defor
meringar av skallen eller bröstkorgen, 
nedsjunkna fotvalv eller fula tänder 
äro dylika tecken, som tala sitt tydliga 
språk om onaturlig uppfödning, vita- 
minfattig föda och ogynnsamma lev- 

(Forts, på sid. 13.)
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OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

u l k l a p p s h a n d l a
väl j  och vraka!  
har det enda raka.

J u l e n  ä r  s n a r t  här.  
K ö p  j u l k l a p p a r n a  i tid 
— o c h  k ö p  d e m  h o s H A N SSO N S D ä r  få r  N i fu ll v a lu ta  

fö r p e n g a r n a  •—• k v a 
lité till v a r je  pris.

Sportkläder för
stora och små.

Vi ha en stor sortering av allt som hör 
till sportekiperingen. Praktiska modeller 
i goda kvalitéer.
Damskidbyxor, milton ....................  21: —
Skidbyxor för flickor i alla stor

lekar ............................... 9: 75 — 14: —
Skidbyxor, herr ..............  IG: 65 — 29: —

„ goss .............  10: 50 — 18: —
Handskar, Vantar och Mössor.

Handskar, slipsar, scarves -
uppskattade herrpresenter.

Hanssons har att välja på i alla prislägen:
Handskar ..............  6: 50, 8: 50, 11: —
Slipsar i moderna mönster

1:75 2:50, 3 :—, 4 :—, 5:50 
Scarves . . . .  2 :—, 3:50, 5:50, 8:50

P Y J A M A S

moderna färger  
trevliga modeller

— herrarnas önskegåvor.
Med t. ex. en skjorta eller pyjamas av 
Merkurs fabrikat är Ni säker att ha 
” träffat prick” i julklapps valet.
Skjortor med fast, trubeniserad krage:

6:50, 8:50, 10:50

Alla Merkurs pyjamas ha garanterad 
tvättresår och finnas till

12:—, 15:—, 18:— kr.

Precis vad hon önskar —
ett garnityr underkläder eller ett natt
linne av charmeuse.
Välj det hos Hanssons så har Ni garanti 
för god kvalité, flott utförande och rätt 
pris.
Garnityr .. 7 :—, 9:50, 12:—, 16: — 
Nattlinne ..............  9:75, 12:—, 15:50

Ge strumpor till damerna.
Alltid välkomna och uppskattade pre
senter.
Vi erbjuda goda kvalitéer billigt:
Helylle .................... 4:60, 5:25, 6 :—
Ylle/flor ................  4:90, 5:25, 5:75
Natursilke ..............  4:90, 5:50, 7: —

Den goda inköpskällan 
för alla julklappsköpare

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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FRÅN SKOLBÄNKEN
EN RIKTIG JULKLAPP.

Vinden blåste hårt, och snön lade sig i 
stora vallar utanför den lilla stugan på 
fältet. I stugan lyste en liten lampa, och 
vid ett bord satt två små barn. ”Om en 
vecka är det jul,” sade Klas. ”Ja,” sade Ka
rin, ”om mor ändå vöre hemma!” ”Då skulle 
det bli en riktig jul,” sade Klas.

Det var så, att de hade både far och mor, 
men fadern hade kommit i dåligt sällskap 
och söp jämt och ständigt. Modern hade 
något svårt fel i kroppen och låg på lasa
rett. Hon hade varit sjuk i två jular nu å 
rad. Varken Klas eller Karin, hade varit 
med på någon riktig jul. Deras far var så 
sällan hemma, och han hade aldrig varit 
hemma någon jul. På julaftonskvällen 
brukade alltid en moster komma från sta
den med litet julmat och kläder.

Tidigt nästa morgon knackade det på 
dörren. Det var prästen. Han tog far med 
sig in i kammaren och talade med honom. 
På kvällen var far så underlig. Han tände 
en brasa åt dem och berättade sagor.

Nästa dag var det dan före julafton. Fa
dern tog då Karin och Klas med sig till 
stan och köpte julklappar åt dem. Den 
kvällen hade Klas och Karin mycket att 
fundera över.

På julaf tonsmorgonen fick Klas följa med 
sin far ut i skogen och ta en julgran. Sam
ma dag kom deras moster från staden och 
började laga julmat åt dem. Hon gav Karin 
glitter, ljus och karameller att kläda granen 
med.

Kvällen kom, och fadern tände en brasa 
åt dem. Sedan satte sig mostern med Klas 
och Karin framför brasan och berättade sa
gor för dem. Om en stund kom fadern 
in med julklapparna. Klas fick ett par 
skidor och mycket annat och Karin en 
spark, en docka och en hel del andra saker. 
Plötsligt knackade det på dörren. Klas och 
Karin rusade genast ut och öppnade. I 
farstun stod ingen annan än deras mor. Nu 
blev glädjen stor i huset. Det var alla 
fall en riktig julklapp, tyckte Klas och Ka
rin.

Berit Moraeus, klass 6.

QOD JUL och

QOTT NYTT AR!

Ocli tack för alla trevliga uppsat
ser, som Ni sänt in under detta år. 
Allt har inte fått rum i tidningen. 
Om Du hör till dem, som inte fått in 
Ditt bidrag, så var inte ledsen för 
det! Nästa gång lyckas Du kanske 
göra något riktigt fint, och då kom
mer det nog med.

Särskilt roligt är det, att så många 
bidrag kommit från småskolan un
der sista året. De flesta uppsatserna 
h.ar varit m fint präntade, att man 
■nästan blir förvånad, att barnen i de 
första klasserna kan skriva så fint. 
Kom bara ihåg, små författare i 
småskolan, att när man skriver nån
ting, som skall tryckas, får man 
skriva bara på e n sida av papperet.

Så hoppas jag, att Ni nästa år 
fortsätta att skriva och rita för vår 
tidning lika troget som hittills.

Slutligen ska jag be Er, att Ni vå 
baksidan av teckningen och på upp
satsens sista blad anger den skola Ni 
går i. Vi har nämligen ett stort 
kortregister över alla tidningens 
medarbetare, stora som små. Alla Ni, 
som fått in en xippsats eller en teck
ning i tidningen, har var sitt kort i 
registret. Och på det kortet anteck
nas allt, vad Du författar eller ritar 
i tidningen. Nu kan det hända, att 
det är många med samma namn. 
Och då kan det vara svårt att skilja 
dem åt. Är skolan angiven, går det 
bättre. Ty det är nog ganska säll
synt att två i samma klass i samma 
skola heta precis lika.

RED.

LARS OCH KLUMPEDUNS.
Det var en gång en torpare, som hade en 

enda son, och han hette Lars. En dag sade 
torparmor: ”Jag tycker, att du borde ut 
och se dig om i världen.” — ”Ja det skulle 
vara roligt,” sade Lars. ”Då får du väl ge 
dig iväg i morgon då,” sade torparmor. Fa
dern tyckte också, att det skulle vara nyt
tigt för pojken att få ut och se sig om.

Nästa dag begav sig Lars på väg. Svär
det hängde vid sidan, och ränseln hade han 
hängande på ryggen. När han hade kom
mit några mil in i skogen, fick han se en 
pojke, som satt på en sten och grät. ”Vad 
gråter du för?” frågade Lars. ”Ett troll 
kom och rövade bort min bror,” svarade 
pojken. ”Då ska vi väl bort och befria 
honom då,” sade Lars. Då sken pojken upp. 
”Ja, kom då,” sade han.

När de hade gått en dag, så mötte de en 
gumma. Hon var så ful. Hon hade en stor 
vårta på näsan, en stor lapp på förklädet 
och gröna, stickande ögon. ”Vart ska ni ta 
vägen?” frågade hon. ”Vi ska ut och be
fria min bror,” svarade pojken. ”Här får 
ni inte komma fram, förrän jag har fått 
ett fingar av er var”, sade gumman, och 
därmed högg hon ett finger av dem var. 
Därefter gick hon.

När de båda vandrarna hade gått några 
dagar till, så kom de till ett berg, som var 
byggt av korvar. Å, vad det vattnades i 
munnen på de båda vandrarna, och de bröto 
sig också några korvar. Men då dånade 
en väldig röst: ”Låt bli de där, annars 
kommer jag ut och hugger huvudet av er!” 
— ”Ja, kom du, jag ska nog försvara oss, 
jag,” sade Lars. ”Var har du min bror?” 
frågade pojken. ”Den kommer ni inte åt,” 
skrek Klumpeduns. Men då tog tålamodet 
slut hos Lars. Han rusade in i berget och 
högg huvudet av Klumpeduns. Under ti
den hade pojken sprungit in i berget och 
räddat sin bror. När de hade kommit till 
pojkarnas hem, gifte Lars sig med pojkar
nas syster. De levde länge lyckliga.

Curt Eldh, klass 4.

atu.etcLa.e

En oljeschamponering före  mise en 
plicen ger ett vackert och hållbart resultat.

Beställ i god tid!
LILJAS DAMFRISERING

Tel. 306

Köp niftilfta. julklappar!
Skor -[_Pjäxor - Tofflor - Bottiner m. m. i

Segers Skoaffär
Telefon 232.

Kupongfri Såpa
och övriga tvättmedel

i största 
sortering

Hedins Färghandel
Orsa Tel. 155

U N G D O M A R
Gör upp ö n s k e l i s t a n  
på j u I  k I a p p sb ö c k e rn a

Fin illustrerad katalog gratis.

A.-B. Bröderna Ohlséns Bokhandel

B Y G G N A D S
s n i c k e r i e r

köper Ni bäst från

B O G G S  Snickerifabrik
Hansjö — Tel. 358
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Julafton. Berit Svensson, klass 5.

TOMTESAGA.
Tomtefar har 
en kälke, som han drar 
Med klappar stora, små.
Han duktig är ändå.
Tomtefar får bo 
på skullen uti ro.
Tomten tänkte då, 
han gröten måste få.
Men nu får tomten gå 
till stugor röda, grå.
Och tomten får gå 
och säga barnen små, 
att de får vara snälla, 
om de ska gåvor få.

Artur Olsson, klass 4.
ETT VÅDLIGT ÄVENTYR.

En gång skulle Mats, Tomas, Anders och 
jag åka kälke i en backe. Men så ville inte 
Anders åka. Då åkte jag och Tomas och 
Mats. När vi hade kommit i halva backen, 
så körde vi på en isknöl, men då vände käl
ken om och åkte baklänges ända ner till 
bron och stötte i cementkanten, så att jag 
ramlade i bäcken. Då började jag grina. 
Och mössan flöt i väg. Mats skyndade sig 
att hoppa ner och ta mössan. Sen hjälpte 
han mig opp. Jag sprang hem och bytte 
kläder. Något sådant vill jag inte vara med 
om nån mer gång.

Stig Kristiansson, klass 2.

DEN FÖRSTA ISEN.
En kväll så var det 10 grader kallt. 

Och så lade jag mig och somnade. Jag sov 
så gott. Och så vaknade jag på morgonen. 
Och då tittade jag ut. O, så blank isen 
var på sjön! Så klädde jag på mig. Jag tog 
skridskorna och bandyklubban och gick ut 
på isen. Och så åkte jag. Då ramlade jag. 
Jag åkte ända till bäcken. Så slog jag hål 
på isen. Den var 5 cm. tjock. Jag tyckte, 
att det var dumt att gå till skolan. Just 
då ropade mamma, att jag skulle komma in. 
Då for jag till bryggan. Då drog jag av mig 
skridskorna och gick hem. Så gick jag 
till skolan.

Per-Erik Bruksner, klass 2.

BIRGER LUNDHOLM
(ORSA FÖRMEDLINGSBYRÅ) 

Telefon 30.

Rättegångar, inkasseringar, boutredningar, 
deklarationer. - Köp och försäljning av 

fastigheter. -  A u k t i o n e r .

ATT "RÄDAS" ANDERS.
Kvällen före Anders skulle vi ut och 

”rädas” . Då satte jag på mig en ful rock 
och målade mig med röd färg på näsan. Så 
klistrade jag lava till mustascher och hår. 
Innan jag gick, gjorde jag iordning kakao 
i en burk och lekte att det var snus. Och 
sedan mötte jag en hel hop andra utklädda. 
De hade strutar för ansiktet. Till ögon ha
de de gjort hål, och en mun hade de också 
gjort. När vi kom till en gård, fick vi
gott. Sedan gick vi till en annan gård,
där fick vi också många kakor. Till sist 
fick jag tandvärk. Då gick jag hem till 
mamma.

Hildur Hallstensson, klass 3.

TOMTE-N/SSES TRÄSKOR.
I ett hus långt inne i skogen satt tomte

far och grubblade och tänkte på, vad han 
skulle ge för julklappar i år åt barn och 
stora. Medan han satt där, knackade det 
på dörren, och in kom tomtefars son, Nisse, 
storgråtande. Då frågade tomtefar, varför 
han var så ledsen. ”Jag har tappat min ena 
träsko,” stammade Nisse fram. ”Du borde 
skämmas,” sade tomtefar. ”Jag kan då in
get göra”. ”Oj, oj, oj, hur ska jag bära mig 
åt?” suckade Nisse och gick ut igen. ”Nu 
får jag inte bära ut julklappar och får in
gen julklapp själv en gång, ty far är miss
nöjd med mig,” gick Nisse och talade för 
sig själv. Förresten går jag och lägger mig 
och sover, för jag känner mig riktigt trött” .

Nu hade också tomtefar fått något nytt 
att tänka på. Tänk, om han skulle ge Nisse 
ett par röda träskor till julklapp. Då skulle 
hon nog bli glad. ”Men jag ska ingenting 
säga till någon” , sade tomtefar. Skrattande 
och nöjd gick även tomtefar till vila.

Nästa dag var det dan före doppardan 
och tomtefar hade mycket att göra, och 
Nisse fick hjälpa till. När det närmade sig 
aftonen, sade Nisse: ”Far, får jag bära ut 
julklappar i år?” ”Jag vet inte?” sade 
tomtefar. ”Du har ju bara en träsko.”

MIN LILLE BROR.
Jag har en bror. Han heter Bert Henry. 

Han är 2 år gammal. Han är så söt, så det 
kan ingen tro. När det kommer någon till 
oss, så gör han kullerbyttor på golvet. Han 
talar så roligt. Han kallar mej för Bija. 
Och våran moster Gully kallar han för 
Lull-lull. På morgonen, när jag går till 
skolan, sätter han på sej min ryggsäck. 
Han stoppar i en gammal bok. Så säjer han 
åt mamma: ”Behöver jag vara rädd, om jag 
kan läxan?” Och ibland på kvällarna vill 
han, att mamma skall höra på honom läxan. 
När han skall rita, ritar han bilar. Han le
ker med mina dockor. Och så säger han till 
dem: ”Se, jag har inget sportkola kvar åt 
er!” Till julklapp skall han få ett munspel 
död. Birit Bengtsson, klass 2.

/ KVÄKSEL.
När jag var fem år, var jag hos mormor 

i Kväksel. Då fick jag hjälpa henne diska 
och torka och sopa. Vi hade korv och lim
pa, bröd, smör och ost att äta. En gång låg 
jag och lillmissen Kajsa i sängen, då börja
de det på att åska och regna. Då blev vi 
så rädda. En annan dag följde jag mor
mor bort till skogen med korna. Sen åkte 
Ingrid hem, då stannade jag kvar hos mor
mor. Det var inte så många i Kväksel. Det 
var Emma, Erika, Nina och Siv. Mormor 
lärde mig att göra kvastar. Det var sista 
sommaren mormor levde, nu är mormor 
av farfar. Birgit Jernberg, klass 2.

Då började Nisse gråta och gick upp på 
sitt rum. Snart hörde han, hur far tog 
fram kälken att draga julklapparna på. ”Men 
vad ska jag göra? Jag får ju inte bli med 
i alla fall,” suckade Nisse. Så hörde han 
steg i trappan, och tomtefar kom in, bä
rande på ett stort paket. ”Jag skulle hit 
med en liten julklapp,” sade tomtefar, och 
Nisse skyndade sig att öppna paketet. Och 
vad fick han se om inte ett par röda, nätta 
träskor. ”Tack, far! O, vad jag är glad! Nu, 
får jag bli med och dela ut julklapparna,” 
sade Nisse, och det fick han också.

Sonja Nyman, klass 6.

PERMANENTÅ 
Eder till Jul!

Omsorgsfullt arbete 
utföres av

ANNIE L Ö Ö F , Sandhed, tel. 361
Var vänlig beställ i god tid!
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TECKNING: Tomten kommer för att äta julgröt av
Gunni Andersson, klass 3.



N/SSE, T/SSE OCH TUSSE
Tomten Nisse gick och pysslade med var

jehanda i gården. Han såg till korna, häs
tarna, hönsen, katten och sedan gick han i 
stugan och såg till att alla sovo. Sedan gick 
han till sina två bröder, som hette Tisse och 
Tusse. De sutto och pratade till efter mid
natt.

Nisse: Nu har jag sett till, att alla sova,
både djur och människor.

Tisse: Ja, nästa natt är det min tur att 
gå vakt. Då är det julafton, och då är det 
mycket mer att göra, så jag tycker, att Tus
se borde hjälpa mig.

Tusse: Ja, nog kunde jag göra det, så att 
Tisse slipper vara ensam om så mycket ar
bete.

Nisse: Ja, det kan du väl göra. Ni delar 
arbetet lika.

Tusse: Ja, det gör vi, jag tar arbetet
utomhus, så får Tisse ta arbetet inomhus.

Tisse: Det är snällt av dej, Tusse, att
hjälpa mig.

När de ha pratat färdigt, krypa de upp 
på höskullen och lägga sig. Nästa natt gå 
två tomtar åt var sitt håll. Det är Tisse 
och Tusse. Nisse sitter i skjulet och väntar, 
medan Tusse är i lagården och i stallet, och 
Tisse sysslar inomhus. Men när de kommer 
tillbaka, har Nisse redan somnat, så det blir 
inte något prat den natten.

Nästa kväll råkar Nisse ut för ett även
tyr. En räv hade smugit sig in på gården, 
och han springer nu fram och biter tag i 
Nisse. Han ropar på hjälp, och hans båda 
bröder skynda till. Då riktas rävens upp
märksamhet mot Tisse och Tusse, och han 
springer upp på höskullen, och Nisse göm
mer sig bakom en låda, som står på gården. 
När sedan räven sprungit till skogen, smy
ger sig Nisse upp på höskullen. Tomtarna 
lägga sig sedan efter det spännande även
tyret.

Åke Hansson, klass 4.

JULKLAPPS
F R Å G A N

an nätan Ln ä cLa

Lä-ttaat i kooperativa

Koop. för. Ovan Siljan
Specialavd.

Affärstryck
Reklamtryck
lllustrationstryck l  modernt 

utförande

BECKMANS TRYCKERI
Orsa — Telefon 247

ETT ÄVENTYR.
I somras var jag till Emmeråsens fäbodar 

för att hämta smör, messmör och ost. Vi 
körde klockan sju på kvällen och kom till 
Emmeråsen klockan elva. Där fick vi kaffe 
av vallkullorna. När vi fått smör och det 
andra, återvände vi hem. Jag körde hela 
tiden. När vi kom till Brunsmyren, så såg 
vi älgar, det var tre stycken. Det var mån
ljust, så vi såg älgarna så tydligt. De var 
gråbruna, det var en, som hade horn, och 
så var det en kalv och en ko. Där var ett 
dike, som det var en bro över. Där hade de 
lagt en hässjestör över, och älgarna de tog 
en fart och hoppade över, för de såg oss. 
Det gick så fort, så man hann inte blinka, 
det var så roligt att få se älgar. När vi kom 
hem, så fick jag mat och lade mig för att 
sova. Då var klockan fyra på morgonen.

Sven Saggar, klass 3.

MYRAN OCH GRÄSHOPPAN.
Det var en gång en myra, som stretade 

och drog, så att svetten dröp av henne. En 
gång hade hon varit till kvarnen och malt. 
Då hon kom hem till sitt hus, ställde hon 
säcken intill en vägg. Sedan skulle hon gå 
ut efter litet ved. Hon skulle göra opp eld 
och baka bullar. Nog hade hon ved inne, 
men den skulle hon spara till vintern, ty 
den veden var torr.

Myran gick hem igen och gjorde deg och 
knådade den. Sedan tog hon och formade 
några bullar och gräddade dem.

I närheten bodde en gräshoppa, som spe
lade hela sommaren. Myran och gräshop
pan samtalade med varandra emellanåt. 
När gräshoppan såg, att myran stretade, så 
skrattade hon åt henne.

Snön hade kommit. Då gick gräshoppan 
till myran och bad att få bo där. Men då 
skrattade myran åt gräshoppan och sade: 
”Varför har inte du arbetat under somma
ren liksom jag har gjort? Nu har jag min 
stuga varm och skön.” Myran tilläde, att 
gräshoppan fick gå sin väg. Och hon gick 
och skulle leta reda på någon boplats för 
vintern. Men när hon gick, blev hon sma
lare och smalare, och till sist dog hon,

Lennart Andersson, klass 4.

Gynna Damfriseringen
Salong d c u n ä ! Västeråkern
Till Jul lämnas rabatt till stamkunder 
Barnklippning 50 öre. Omsorgsfull behand
ling utföres till billiga priser.
Tel. 198 Välkomna!-

______________________ OBSA SKOLTIDNING

JULFÖRBEREDELSER.
Personer: pigan Kajsa, Ulla, Sven och 

Lisa. Barnen sitter i barnkammaren och 
syr och snickrar julklappar.

Kajsa: Här har jag stått och knackat i 
snart en kvart. Vad gör ni här inne, det 
skulle vara roligt att veta?

Sven: Kajsa får inte tala om för mor och 
far, att vi håller på att göra julklappar.

Kajsa: Nej då, det skall jag då rakt inte. 
Vill ni ha några äpplen? Jag ställer korgen 
här på bordet. Vad håller lilla Lisa på att 
göra för något då?

Lisa: Ja’ håller på att sy en duk åt mor, 
som hon ska ha på en bricka. Far han ska 
få en näsduk, som jag ska brödera på, och 
så ska det stå ”Far” på den också.

Kajsa: Ska inte gamla Kajsa få någon
julklapp?

Sven: Kajsa behöver inte vara ledsen, du 
skall nog få något du också. Kom hit får 
du se, vad jag gör för något, Kajsa! Jag 
håller på att snickra en slev och ett skär
bräde åt mor. Åt far vet jag inte, vad jag 
skall ge, men det får jag väl tänka på se
dan, då jag gjort färdigt det här.

Ulla: Nu är den här löparen färdig. Blev 
den inte fin? Jag tycker, att den skall 
sitta på väggen inne i kammaren. Vad tyc
ker du, Kajsa, att jag skall ge far?

Kajsa: Kanske du skulle ge honom cn
slips.

Ulla: Det du, Kajsa, skall jag ge honom. 
Tack ska du ha, för att du hjälpte mig att 
hitta på något!

Sven: Vill du hjälpa mig också att hitta 
på något?

Kajsa: Ska du inte ge honom en raktvål 
du då?

Sven: Kanske det. Tycker du det, Ulla?
Ulla: Ja, varför skulle du inte kunna gö

ra det.
Sven: Då gör jag det då. Men nu skall 

jag gå och lägga mej. God natt!
Kerstin Gustavsson, klass 6.

A. KOCKS
RAK- & FRISERSALONG
r e k o m m e n d e r a s .

Trots kristiden är
JULKLAPPS
sorteringen

större hos o s s  i å r
Allt i löpare och dekorationer. Kvalitets- 
varor i Leksaker. Välkommen till

M  u s ik -  o c h  M  i s s io n s b o k h a n d e l n

Dam er, Herrar, Barn
finna l ämpliga
J U L K L A P P A R

hos

E M M A  O L S S O N
TEl.  125
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TECKNING av Georg Lindberg, klass 1.



ORSA SKOLTIDNING

Stig Kristiansson, klass 2.

HOS MORMOR.
Mormor har många höns. Hon har också 

grisar och en ko. Jag brukar gå på skullen 
och leta i höet. Ibland kan jag hitta myc
ket ägg. Då får jag ägg utav mormor. Sen 
går jpg hem, så mamma får koka äggen.

Kerstin Morin, klass 2.

EN FÖDELSEDAG.
När jag var hos mormor och morfar i 

Tackåsen, då fyllde jag fem år. Då sade 
mormor, att jag skulle få ha ett kalas på 
eftermiddagen. Och mormor skulle duka 
ett bord. Jag fick vara med, när mormor 
dukade bordet. Det var så mycket gott att 
se på. Det var choklad och karameller, nöt
ter, äpplen och apelsiner och två tårtor. Och 
mycket, mycket mera. Nu var klockan 
halv tre. Jag hade bjudit dit fem flickor. 
Nu skulle vi få gå in i salen och dricka 
choklad. Det var så gott. Sen tackade vi. 
Sen gick vi ut och lekte sista paret ut. Vi 
lekte mycket annat också. Det var så roligt 
att ha en födelsedag. Jag fick en docka och 
ett halsband.

Ragnhild Ersson, klass 2.

UTFLYKT.
En söndag hade vargungarna utflykt. 

Baloo var ledareen. När vi kommo till 
Hansjö, träffade vi Bagbéera. Akéla var 
sjuk. I Hansjö fick vi leka packa ansjovis
burk. Sen gick vi till skjutbanan. Där såg 
Vi, hur de sköt. Sen åkte vi hem.

Bengt Göransson, klass 2.

ETT ÄVENTYR 1 EMMERÅSEN.
En vinter var jag i Emmeråsen. Då kom 

en hög älg med stora horn och höll på att 
springa över pappa. Men inte brydde pap
pa sig i det, för han höll på att fälla en 
gran och likaså jag. Det såg ut, som om älg
en skulle stånga pappa. Men jag arbetade 
bara med min gran. När vi var så lugna, 
så blev älgen lugn och gick. Jag ville gär
na möta en älg i skogen en gång till.

Anders Berglöf, klass 2.

JULEN OCH TOMTEN.
Tomten hade en liten stuga i skogsbrynet. 

Både tomtefar och hans barn hade arbetat 
hela hösten, fast Nisse och Trisse voro ju så 
små, men nog arbetade de ändå.

I dag var själva julafton och Trisse och 
Nisse hade redan givit sig i väg en gång 
med julklappsbilen, och nu kommo de till
baka och hämtade fler julklappar. Och så 
foro de igen. Först kommo de till ett litet 
fattigt torp, och där hade de ingen julgran. 
”Ja, har de ingen julgran, så får du, Nisse, 
hugga en fin gran åt dem, medan jag far 
till nästa gård,” sade Trisse. Nästa gård var 
en herrgård. Där voro ett par trumpna 
barn. ”Här får jag inte dela ut några jul
klappar,” sade tomten. Och inte fick bar
nen i herrgården någon julglädje heller.

Anna Greta Särström, klass 4.

SNÖBOLLSKR/GE T.
Det var en vacker vintermorgon. Pelle 

och Erik kom till mig. De frågade, om jag 
Ville vara med på snöbollskrig. ”Ja” , sade 
jag, ”nog vill jag det” , och så gick vi ut. 
När vi hade funderat ett tag, sade jag, att 
Vi skulle göra en snöfästning. Och så bör
jade vi rulla snöbollar. När de var riktigt 
stora, lade vi dem på varandra. Sedan tog 
vi lös snö och täppte igen hålen. Sedan 
lade vi oss bakom snöfästningen. Vi bör
jade skjuta snöbollar, så det yrde om oss. 
Men när det vart kväll, gick vi hem och 
lade oss.

Bernt Hansson, klass 3.

Radio - Grammofoner - Skivor
SKRIV- och RÄKNEM ASKINER

på fördelaktiga villkor.
R E P A R A T I O N S V E R K S T A D

O R S A  C Y K E L - och S P O R T A F F Ä R  - Tel. 281
Representant för A .-B . Cykelfabriken Monark, Varberg.

TECKNING: Olle Knuts, klass 6.

JULBRÅDSKAN 1 TOMTEBYN.
Tomtebyn kallades ett ställe, där en tom

tefamilj bodde. Varje år hade de skickat 
de flesta julklapparna ner till barnen i byn. 
Det var många andra tomtefamiljer, som 
hade tävlat med dem, men än så länge voro 
de duktigast. Nu, mitt i julbrådskan, var 
det en tomte, som inte hade kommit hem, 
och tomtefar var mycket orolig.

”Jag undrar, vad Nisse har för sig, efter
som han inte kommer hem,” sade tomtefar. 
”Nu kan han ställa till, så att vi inte blir 
först i år.” — ”Han har väl fått tag i någon 
gröt, som han håller på att äta upp,” sade 
tomtemor,” men han brukar ju alltid vara 
så ordentlig, så jag tycker också, att det 
verkar litet konstigt.”

Under det att tomtemor och tomtefar höl- 
lo på med detta samtal, var Nisse, tomten, 
som de talade om, uppe på en vind och rev i 
en låda. Han hade fått tag i den låda, där 
en familj förvarade sina julklappar. ”Nu,” 
tänkte han,” skall väl far och mor bli glada, 
om jag tar de här julklapparna, så slipper vi 
göra några julklappar i år.” Så smög han 
sig ner för vindstrappan, och han hade så 
bråttom, att han höll på att stöta ihop med 
en liten pojke, som hade ett paket i handen. 
Pojken såg inte tomten och fortsatte uppför 
vindstrappan. Han skulle nog upp med en 
julklapp och lägga den i lådan. Nu är det 
nog bäst att skynda sig, tänkte tomten och 
sprang ut genom dörren. Just som han 
kom ut i fria luften, hörde han, att någon 
ropade. ”Det är nog pojken, som ropar,” 
tänkte tomten. Så lade han huvudet intill 
dörren och lyssnade. ”Far,” var det en röst, 
som ropade, ”alla mina julklappar äro borta. 
Jag har haft dem uppe på vinden och nu, 
när jag kom upp, fanns det inte en enda 
kvar.”

När tomten hade hört detta, började han 
att springa mot sitt hem. Så fort han hade 
kommit in genom dörren, frågade både far 
och mor, var hon hade varit. ”Fy skäms på 
dej!” sade tomtefar, när han hade fått reda 
på var han varit. ”Gå genast tillbaka med 
julklapparna. Vet du inte, att det är fult 
att stjäla?” ”Jo,” sade Nisse, och så sprang 
han tillbaka med julklapparna. Då fick han 
höra pojkens glada röst, när han fick till
baka sina julklappar. Så måste han skynda 
sig hem för att hjälpa till.

Tomtebyn hade de flesta julklapparna 
även denna gång, fastän Nisse hade slarvat 
så. Nisse tomte stal aldrig mera julklappar, 
utan satt snällt hemma och hjälpte till. 
Kanske Tomtebyn ger de flesta julklappar
na till oss nu till jul också.

Anna-Maria Wesström, klass 6.
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TECKNING: Nu kommer Lucia av

Alice Mattsson, klass 4.
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Där Orsia-sågbladen tillverkas
Ett välkänt ord bland skogsfolk och 

andra, som hantera sågar, är namnet 
»Orsia». Det finnes på varje sågblad 
och alla andra artiklar, som komma 
från Orsa Sågbladsfabrik. Orsa Skol
tidnings medarbetare gjorde nyligen ett 
besök där och blev i tillfälle bese de in
tressanta anläggningarna. Välvillig och 
sakkunnig ciceron var ingenjör Gösta 
Timander. Han berättade först något 
om fabrikens tillkomst. A.-B. Orsa 
Sågbladsfabrik, som står för driften, 
bildades år 1927. Något år tidigare ha
de framlidne fabrikör Erik Timander 
sökt patent på en ny sågbladstandning, 
och det var detta patent, som var orsa
ken till att bolaget bildades på initiativ 
av direktör Birger Olsson.

Driften igångsattes så smått med 
maskinframställning och provkörning 
för att utröna förutsättningarna för 
denna för våra bygder nya industri. 
Det såg lovande ut, man satte igång på 
allvar, och sedan har tillverkningen ut
ökats undan för undan. De gamla lo
kalerna blevo snart för trånga, så att 
en tillbyggnad måste ske, och sedan 
1931 har dessutom en avdelning funnits 
i Orsa Kättingfabriks lokaler.

Fabrikens viktigaste tillverknings- 
artikel är sågblad, och under vår rund
vandring fingo vi följa de olika faserna 
i tillverkningen av dessa, från det släta

J U L K L A P P A R
Största sortering.

ORSA FÄRGHANDEL
— Y. FERNEMAN —

Tel. 340.

stålbandet till de färdiga och paketera
de sågbladen.

De långa, smidiga stålbanden, som 
utgöra råämnet till sågbladen, hålla ett 
vanligt sågblads bredd och tjocklek. 
Första fasen blir därför tandningen. 
En stor rulle stålband sättes in i en 
maskin, som stansar ut tänderna. Det 
förekommer ett 10-tal olika tandningar, 
men man behöver bara byta ut stans
verktygen i maskinen för att få en an
nan typ. När stålbandet genomgått

Uppfinnaren Erik Timander, död 1938.
denna behandling, är det ett långt, 
långt sågblad men med slöa och trub
biga tänder. Sedan klippes det i be
stämda längder, och varje sådan längd 
förses med hål i vardera ändan för fasi- 
sättningen i sågbågen. Bladen gå nu 
vidare till den s. k. anlöpningen. Den
na sker i en långsträckt, smal ugn, ge
nom vilken bladen sakta passera. Ugnen 
eldas med fotogen, men om någon må
nad beräknar man kunna utbyta den 
mot en för elektrisk drift. Här få bla
den en tilltalande färg. och spänningen 
i godset utjämnas. Temperaturen i 
ugnen hålles omkring 250 grader, och 
genom att ändra den kan man få oEka

FIRA  JULEN som vanligt!

med

}VJV från

Brobergs Livsmedel
Tei. 4 8  — 233

färg på bladen —  från matt gult till 
mörkblått eller violett. För att ytter
ligare höja deras utseende föras de se
dan fram mellan två hastigt snurrande 
polertrissor, och de få på så sätt en 
smal stålblank rand på vardera sidan 
längt ryggen. Varje blad förses sedan 
.med fabrikens stämpel. Detta utföres 
för hand med en vanlig gummistämpel, 
fuktad i någon syra, som fräter bort 
anlöpningen, så att stämpeln framträ
der i stålets färg.

Nu ha vi kommit fram till den in
tressantaste fasen i sågbladstillverk- 
ningen, nämligen filningen. Den sker 
helt automatiskt i sinnrikt inrättade 
maskiner. Dessa äro liksom andra spe
cialmaskiner i fabriken konstruerade 
av fabrikör Timander, och Orsa Såg
bladsfabrik är och vill vara ensam om 
dem. Några konstruktionshemligheter 
skulle vi nog inte heller kunna röja, så 
invecklat som det ser ut. Tolv sådana 
maskiner äro i gång . En arbetare skö
ter om åtta av dem. Han behöver bara 
sticka in sågbladen och vända på dem. 
Varje blad måste nämligen passera ge
nom maskinen två gånger, innan det är 
färdigfilat. Sedan vidtager skränk
ningen. Denna utföres också med 
maskin, och tänderna få härigenom den 
rätta böjningen sinsemellan, så att såg-

(Forts, på sid. 14.)

KLÄDER för alfa väder 
KLÄDER för små och stora 
KLÄDER för damer och herrar | 
KLÄDER för helg och arbete
Stor sortering höstnyheter inkomna.

A u  g. L a r s o n
Tel. 21 Orsa

VID K Ö P  AV  UR
vänd Eder med 
förtroende till

Thorby
Omega, Tissot, Zenith 
Longines, Polhem 
Birka m. fl. kända 
märken.

Förstklassig reparationsverkstad.
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H u r  ä r  d e t  m e d  ;  ^

F olk spän sten ?
Ett nytt slagord har uppkommit. För ett 

år sedan var det ”fältsport” — nu är det 
”folkspänst” , och båda har de ungefär 
samma uppgift, nämligen att göra utövaren 
beredd på de stora fysiska prestationer, som 
tidsförhållandena när som helst kan tvinga 
oss till. Vi har hittills lyckligt sluppit un
dan. Men vad vet vi om framtiden? Ingen
ting, sorgligt nog, eller kanske — lyckligt 
nog. Men vi kan göra oss beredda, även 
på. det värsta. Den som ej är beredd, kan 
bli det — genom gymnastik.

Under Finlands frihetskamp förra vintern 
var det idrottsmän och gymnaster, som 
gjorde de bästa prestationerna, och det var 
dessa som höll ut bäst. Det fanns många 
exempel på, att förlästa karlar av ”profes- 
sorstyp” mycket väl stod ut med svårighe
terna i fält, trots att de ej var friluftsmän- 
niskor. De hade i stället stärkt sin kropp 
med gymnastik.

Är det då bara soldaten själv, han som 
ska till fronten, som behöver förbättra sin 
fysiska spänst? Nej, kriget drabbar alla, 
det far skoningslöst fram. Hemvärnets, luft
skyddets och lottarörelsens medlemmar 
måste vara beredda, liksom alla övriga män
niskor. Ingen vill väl stå utanför, om det 
gäller att försvara vår frihet!

För de flesta av oss utgör skoltidens (möj
ligen också rekryttidens) gymnastik så gott 
som den enda fysiska träningen under hela 
livet. Sedan får kroppen utveckla sig utan 
hjälp, och en mängd fel och brister upp
kommer ofta. Man blir stel och känner sig 
gammal i förtid. Barnen har alltså en stor 
fördel, så länge de får gymnastisera i sko
lan. Tyvärr saknas gymnastiksal ännu i de 
flesta skolor, men utvecklingen går fram
åt, och det blir allt fler och fler. I Orsa 
kyrkby, Stenberg och i Kallmora finns goda 
gymnastiksalar, och det lär väl snart bli 
även i Hansjö.

Nå, men de som inte går i skolan, hur 
ska de få tillfälle till gymnastik? Ja, om 
vi tänker efter, så finner vi alltid någon 
utväg. Det finns ju morgongymnastik i ra
dio, och det finns också möjligheter till fri
villig s. k. ”motionsgymnastik” på många

l  PL c l  CL P l C f & t  cf

Pe ns i onat
Telefon Holen 1.

platser. Sedan länge har det funnits såväl 
en kvinnlig som en manlig gymnastikavdel
ning i Orsa kyrkby, och numera finns så
dana också i Kallmora folkskola. Glädjande 
nog är gymnastikintresset stort på båda 
hållen, och man lägger märke till att den, 
som en gång börjat med motionsgymnasti- 
ken, ogärna är borta från någon övning i 
fortsättningen.

För att öka intresset för gymnastik har 
Svenska Gymnastikförbundet i samarbete 
med många tidningar organiserat en ”folk- 
spänstpropaganda” . Var och en, som un
der en termin deltagit i minst 15 gymnastik
övningar, har rätt att lösa ”Folkspänst- 
märket” — lejonmärket — i brons. Delta
ger han (eller hon) under följande termin 
i ytterligare 15 övningar, blir det samma 
märke i silver, och till slut finns det också 
ett märke i guld att erövra.

Den svenska gymnastiken får för var dag 
allt fler anhängare. Likväl finns det så 
många, som drar sig för att börja, och det 
finns så mycket att skylla på. En säger, att 
han inte behöver gymnastik, därför1 att han 
har sådant kroppsarbete, som ger honom 
den rörelse som behövs, en annan skyller 
på bristande tid, och en tredje kanske tyc
ker, att han är så tjock eller så klumpigt 
byggd, att han inte ”passar” för gymnastik 
(cm någon skulle känna igen sig själv, så 
ber jag om ursäkt!).

Alla behöver gymnastik. Det finns inget 
kroppsarbete, som ej är ensidigt. Alltid 
finns det stora delar av kroppen, som för
slappas och mister sin motståndskraft, medan 
andra delar får för mycket rörelse. Så blir 
kroppen felaktigt uppbyggd och kan ej mot
stå hårdare påfrestningar. Gymnastiken 
kan rätta till alla fel. Den återger oss 
spänstigheten, trötthetskänslan försvinner, 
och vi känna en inre tillfredsställelse över 
att ”vara i form.”

Ja, hur är det med folkspänsten? Kan 
den inte stärkas högst betydligt? Låt oss 
spänsta upp oss och göra heder åt vår store 
läromästare, Per Henrik Ling.

Lnklare och finare middagar, supéer 
samt kaffe för större och mindre 
sällskap.

Beställningar mottagas tacksamt.

STIPENDIEFONDEN.

Ny sfudieiedare
har utsetts fr. o. m. detta läsår. Det är 
folkskollärarinnan fru Blenda Tysklind, 
Stenberg, Orsa. Till henne bör alltså 
stipendiaterna hädanefter vända sig, då 
de vilja upplysningar eller hjälp med 
något. Likaså skola de till henne an
mäla, när kurserna blivit färdiga samt 
insända bestyrkta avskrifter av erhållna 
betyg.

Ansökan om stipendier.
Ett mindre antal STIPENDIER ut

delas även i år. Rätt att söka äger 
elev tidigast det kalenderår, han erhål
lit avgångsbetyg från folkskola, och se
nast det kalenderår, han erhållit av
gångsbetyg från fort sättning sskolct. 
Ansökningarna skola insändas före 
den 20 dec. till lärarinnan fru Elna 
Granholm, Kårgärde, Orsa. Blanketter 
för ansökan finnas hos lärarna och 
lärarinnorna. Bifoga vidimerade av
skrifter av betyg från folk- och (i före
kommande fall) fort sättning sskola!

alla frojb bereber—  
bcn)$ farb fraa köi)$uiu leber

God sortering av alla
J U L - K L A P P S V A R O R

i såväl
MANUFAKTUR 
HUSGERAD och 
SPORTARTIKLAR

Hansjö Konsum

L e n n a r t  T ho r .

ä t! l a iL s l ty  rn.rusi.teaLLStea. faniiLje.t:' . . .
En MARCONIPHONE eller IE IEFUN KEN  radio
mottagare är det oförlikneliga konsertinstrumentet

Radioreparationer och rör.

HANS PETERSON-  tel. 2 4 2 . Orsa
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J ulklappar
köper Ni även i är 
fördelaktigast 
hos oss.

Stor sortering av
Tofflor, Bottiner, Pjäxor o. Gummistövlar

A.-B. Orsa Skomagasin
Tel. 37 O R SA  Tel. 37

ETT TACK.
Vid lärarföreningens årsmöte i okto

ber avsade sig folkskollärarinnan fröken 
Magda Jenner sin befattning som stu
dieledare för Orsa Skoltidnings stipen
diater. Det är inte litet arbete att vara 
studieledarc för alla dessa unga her- 
modsstuderande. Det behövs ett stort 
kapital av intresse för att år efter år 
orka med detta myckna oavlönade ar
bete. Men det är just vad fröken Jen
ner haft.

Orsa Skoltidnings stipendiefonds sty
relse vill genom mig framföra ett varmt 
tack för gott oegennyttigt arbete. Och 
jag är förvissad om att stipendiaterna 
själva instämma i detta tack.

Fröken Jenner har även under läs
året 1939— 1940 tillhört redaktionskom
mittén för denna tidning. Jag tackar 
henne också för det intresse hon under 
denna tid visat vår lilla tidning.

. IIj. II— n.

Lagstadgat sammanträde
hölls lördagen den 7 dec. i Kyrksalen. 

Därvid talade folkskolinspektören dr Karl 
Linge om sjunde skolåret m. m., folkskol
läraren Thore Kruse höll föredrag över äm
net Värntjänst och lärarinnan vid komm. 
mellanskolan fröken Tjernberg talade om 
erfarenheter från en pedagogisk försöks
skola.

Skolläkaren har ordet.
(Forts, från sid. 5.)

nadsbetingelser. Dylika barn bli oftast 
offer för förkylningssjukdomarnas 
långa rad. Den vanligaste åkomman 
var blodbristen, vilken i ett 30-tal fall 
var så höggradig, att medicinering 
måste tillgripas. Även denna åkomma 
sammanhänger ju intimt med födans be
skaffenhet och torde förvisso kunna fö
rebyggas genom en förnuftigare livs
föring. Av andra sjukdomar, som kom
mit till behandling, äro lindriga former 
av strama, hjärtfel och njurfel att 
nämna. Antalet tubereulinpositiva var 
i år endast 4 mot 12 förra året. Dessa 
stå i fortsättningen under dispensärens 
kontroll. Antalet psykiskt mindervär
diga är f. n. 3 barn, för vilka anstalt
vård är önskvärd.

Slutligen vill jag ge några allmänna 
råd till föräldrar och lärare. Låt barn
kropparna under den korta sommaren 
öka sina naturliga försvarskrafter ge
nom att komma i kontakt med sollju
sets utomordentliga hälsokälla. När se
dan hösten kommer, böra ni fortsätta 
att träna barnens värmeregleringsmeka- 
nism, helst genom kalla avrivningar på 
morgnarna. Frisk luft dag och natt 
måste också ingå i en förnuftig och 
målmedveten härdning. På så enkelt 
sätt erhålles skydd mot de farliga för- 
kylningssjukdomarna med ty åtföljan
de dyrbara mediciner och doktorer. 
Solljus, kallt vatten och frisk luft äro 
naturens största kraftkällor. En vita
minrik föda med mycket frakt och grön
saker rekommenderas på det livligaste. 
En morot i varje matsäck borde vara 
ett minimum. Grovt och tjockt bröd 
är också en sund föda. Kaffe, karamel
ler och sötsaker däremot ett gift för 
den växande organismen. En annan 
sak, som föräldrarna böra påminnas om, 
är barnens nattsömn, vilken ofta förstö- 
res eller omöjliggöres genom radiomiss
bruket.

Tänk alltid på att barnen är vår dyr
baraste egendom. Deras liv och hälsa 
biir vara vår största lycka. Och hälsan 
skall skötas, medan man har den. Se
dan kan det vara för sent.

Vikarie
vid Kallmora folkskola blir även under 

vårterminen folkskoll. Lennart Thor.

Erik Grundgård.

Prenumerera
på Orsa Skoltidning för 1941 genom att å 

tidningens postgirokonto inbetala kr. 1:20.

Allt för jjff (Jtjult acL

} U L E N
bekv(inti-t
sitter ni i en

f å t ö l j
jrån

H ansjö ........................Tel. 41
Filialen västra Hansjö ,, 4 4 0 Carl A. Pettersson, Orsa

En värdig julgåva
—  y i & c t e c i t t
Beställ Edert fotografi i tid, 
gör det redan nu.

Porträtt och förstoringar i såväl 
vanlig fototon som i färg utföres

T e g h a n s  F o t o
Tel. 93

Skolnytt.
Orsa lärarförening

har hållit årsmöte i Nederberga skola lör
dagen den 5 okt. Trots höstrusket var vi 
ganska fulltaligt samlade. Pastor Fält in
ledde med en rannsakande betraktelse över 
orden: ”Detta är den seger, som har över
vunnit världen, vår tro.” Föreningens ordf. 
fru Elna Granholm tackade varmt pastor 
Fält.

Efter hälsningsanförande av ordf. och 
herr Lustig förklarades mötet öppnat.

Revisorernas rapporter över Lärarför
eningens, Skoltidningens och Stipendiefon
dens räkenskaper föredrogos och godkändes. 
Beslut gjordes om stadgeändring angående 
sammansättning och val av redaktionskom
mitté för Orsa Skoltidning. Till redaktions
kommitté valdes fröknarna H. Belin och D. 
Holton, hrr E. Bjarling, Hj. Hedman och 
A. Rosén.

Till ordf. för Orsa Lärarförening omvaldes 
fru E. Granholm. Övriga ledamöter blevo 
fru B. Tysklind, fröken L. Löhf, samt hrr 
O. Olsson och A. Rosén.

Den nya Folkskolans Läsebok del 1—4 
antogs av föreningen. Beslöts att hos skol
styrelsen begära tillstånd pröva en ny mo- 
dersmålsbok för småskolan av Sjöholm- 
Hassler-Göransson.

Vid det samkväm, som sen följde kring 
ett festligt kaffebord, presenterades före
dragshållaren, folkskolinspektören Stellan 
Orrgård. Han höll sedan ett kåserande fö
redrag, som han kallat: När det kommer till 
kritan. Föredraget gav många väckande 
pedagogiska synpunkter och var rikt på 
roande och gripande glimtar från talarens 
arbete i skolan. Det avslutades med en 
dikt Kallet, utformad av talaren.

Ordf. framförde föreningens tack till hr 
Orrgård varpå årsmötet slöts med psalmen: 
Bevara Gud vårt fosterland.

S e k r .

T  jänstledighet
har beviljats folkskoll. Karl Wennberg i 

Kallmora även under vårterminen 1941. I 
samband därmed har skolstyrelsen bestämt, 
att någon vidare tjänstledighet icke kom
mer att beviljas Wennberg.

Dam- och herrpälsar
renoveras och . bottiner kantas.

X̂fecpa. cLlöff ■staäm.
J. A. Edmans fastighet, Born, Orsa, 

tel. 153.
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—  O r s a b o R —
Vid Edra MORA-besök dricker Ni 

Edert kaffe bäst på

H ELM ER S  KONDITORI

Av barnens Julklappar
är LEKSAKERNA alltid välkomna. 

Bra sortering. — Billiga priser.

Orsa Bosättningsaffär tel. 423

P e r m a n e n t n i n g
n n i e  ^ cl c a  l  tf a n. 

D A M F R I S E R I N G
H a n s j ö
Tel .  270

J U L T I D N I N G A R  
JUL-  & N Y Å R S K O R T  
JULGRAN SPRYDN ADBR

O rsa  Tobaks- & Pappershandel

Cti-rusaccj.isfuLL yi,et!m a.nentnL n(f 
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49.

För Ull RÅD hålles SKATTYNGBYNS ror ju l d m u  BADSTUGA öppen för
Damer: Fredagen den 20 dec. kl. 5—8 em. 
Herrar: Lördagen den 21 dec. kl. 5—8 em. 
Lördagen den 28 dec. är Badstugan 

s t ä n g d .

Slättbergs BAD
ö p p e t  LÖRDAGAR:

DAMER .............. .. Kl. 15—17
HERRAR ..................  Kl. 18—21

BADHUSET i HOLEN
JULBAD lördag den 21 dec. kl. 3—8 em. 

I fortsättningen öppet varje lördag 
samma tid.

Beställning av skolbad tel. Holen 5.

!KS9TI5eÖO®
Dukar - Draperier - Killingkuddar

köpas billigt hos

3 ( a r i n  S r s s o n
Slättberg. - Telefon 344.

C e n t r a l b o d e N
(Bazar & Kortvaruaffär)
ORSA. ------------ Tel. 298.

Trikå varor, Strumpor, Under
kläder, Skjortor, Slipsar, Ar
betskläder, Husgerådsartiklar, 
Toalettartiklar, Träslöjd och 

Leksaker m. m.
Fråga efter allt! Platsens lägsta priser.

Där Orsiasågbladen . . .
(Forts, från sid. 11.) 

spåret blir lagom brett och absolut rakt. 
Nu äro bladen fördiga för paketering, 
sedan all filspån borstats bort.

Inne i den avdelning, där detta sker, 
står en vanlig sågbock med en kraftig 
.vedklamp på. Här tages stickprov 
bland de färdiga bladen, och provsåg- 
ning utföres på vedklampen. Det hän
der mycket sällan, att något blad behö
ver kasseras, men så har också varje 
blad förut genomgått noggrann avsy
ning efter varje arbetstempo.

Till slut ta ett par flickor hand om 
bladen, inolja dem, för att de inte 
skola rosta, och slå in den i buntar om 
ett halvt dussin, och så äro Orsia-såg- 
bladen färdiga för leverans.

Vi ha nu avdelningen i Kätting- 
fabriken kvar att besöka. Den är in
rymd i en lokal i andra våningen av 
den långsträckta, grå fabriksbyggnaden. 
Vid vårt besök är det tyvärr paus i ar
betet vid de flesta maskinerna. Det dr 
/bara ett par arbetare i färd med att 
tillverka trähandtag till fällsvansar. 
Här tillverkas nämligen sådana jämte 
bågar till sågbladen, vilkas framställ
ning vi nyss varit i tillfälle följa. Av 
ing. Timanders framställning framgår 
det tydligt, att tillverkningen av bladen 
till fällsvansarna är en betydligt mera 
omständig process än beträffande de 
vanliga sågbladen. De förra måste 
nämligen tunnslipas mot ryggen för att 
glida bra i sågspåret och inte så lätt 
klämmas fast, om trädet väger över 
under sågningen. Detsamma gäller na
turligtvis också beträffande bågsågbla- 
den, men där utföres denna förtunning 
vid valsningen av stålbandet. En del av 
detta sliparbete utföres vid en mindre 
verkstad, som fabriken har i Slättberg.

När vi äro färdiga med vår »inspek
tion» av fabriken, slå vi oss ned på 
kontoret, och ing. Timander ger en del 
upplysningar om driften. Förutom de 
redan nämnda sakerna tillverkas bl. a. 
en behändig filklove och ett special
verktyg för skärpning av sågblad samt 
metallsågar, köttsågar och bandsågblad, 
men bågsågbladen äro fabrikens huvud
artikel. Årsproduktionen av sådana 
varierar starkt. Den har något år varit 
uppe i 41.000 dussin blad. Största de
len, e:a 70 % , går på export. Det är 
{Finland, Norge, Canada och U. S. A., 
som varit de största utländska kunder
na, men i Schweiz och t. o. m. i Austra
lien användas Orsia-bladen. Detta var 
under normala tider, nu är det helt an
norlunda. Finland, som förut varit 
den största kunden, har för närvarande 
importförbud på sågblad, och till Ame
rika är ju vägen stängd, men det kan
ske med tiden yppar sig möjlighet till 
export däråt över den nya ishavsham- 
nen vid Petsamo. Det är således prak
tiskt taget bara Norge, som återstår av 
de utländska förbrukarna, men vi be
höva även en hel del sågblad i vårt eget 
land, så det är inte anledning se alltför 
mörkt på framtiden. E. Bjarling.

Behöver Ni

NYA KALKAR
eller måste de gamla repareras. 
Kom ihåg det i tid!
Vänd Eder med förtroende till

C. F. CARLSSONS Åkdonsfabrik
Tel. 188.

En Husqvarna Symaskin
till J U L K L A P P  
blir ett minne för hela livet.
Förmånliga betalningsvillkor!

B. A. SJÖDÉN
TEL.  2 8 7.

Gummiskor repareras! 
Orsa Ringcentral

Tel. 299.

Frelins Konditori
T e l e f o n  2 7.
Stor sortering i

JULMARSIPAN, KONFEKT, CHOKLAD.
Medlem av Sveriges Konditoriförening 

och Tårtförmedlingen.

Orsa MoIor-& lek. Verkstad
— TEL. 28. —

BILREPARATIONER - RESERVDELAR 
BILTILLBEHÖR.

J -  u L b  l  &  m  c

I S T O R  S O R T E R I N G  I

Lar s s ons  Blomsteraffär
(lokal mitt emot Kooperativa)

TEL. 322

u2ncj-en Jul utcin. blommor!
A l l t  f ö r  j u l b o r d e t :  
Frukt - Nötter - Fikon 
Mandel - Russin.

O. Lindqvist —  Orsa
— Tel.: Affären 92. Trädgården 120. -—

Välkomna gedigna
J u l k l a p p a r

Klänningar i alla kval. 
Jumpers, Kjolar 
Underkläder i silke och ylle 
Strumpor, Sockor 
Korsetter, Korseletter 
Dam- och Barnmössor 
Scarves, Vantar 
Handskar, Handväskor 
Morgonrockar

STOR SORTERING TILL 
LÅGA PRISER hos

K. J. D A H L
Tel. 191. - PRESENTKORT. - Tel. 191.
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Stenbergs
K ^d-l-eenfcLtie-eLncj.

TRUNNA - ORSA.

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening.

d^fancLi^s ^VdLaliem acL

dJ^-e-näLan-al
Rikstelefon 173.

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

m. m. -  Kvartslampa finnes. 
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata priser.

Erik  W e s s t r ö m
Utför

VÄRME-, VATTEN- och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag. 

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119.

Firma Hanser & Jonsson
Inneh. Bertil Jonsson

OLJONSBYN. - Tel. Orsa 346.

REKOMMENDERAS.
Glas, porslin, specerier och manufaktur.

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Plywood och Wallboard.

Enå Snickerifabrik
Telefon 78

S N IC K E R IE R
dörrar, fönster, trappor, butiks- 

inredningar, möbler m. m.

K a llh o ls fo rs  S n ic k e r i fa b r ik  
Tel. 37 Mässbacken Tel. 37

Värme- Vatten- och Avloppsledningar
utföres av
Diek Hansson, Orsa
Telefon 94.

Måleriarbeten
Rums- och möbelmålning. 
Dalamålning i antik stil. 

Omsorgsfullt utförande. - Billiga priser!

Orsa Lackeringsverkstad
N ä s P e r  A n d e r s s o n .

— Tel.: Verkstaden 267, Bostaden 67. —

VAD B A R N E N
ÖNSKA SIG I JULKLAPP
f i n n e r  Ni  s ä k e r t  i

Nya järnhandeln
O R S A

Boknytt.
K. G. JONSSON och T. ERIKSSON: Läse

bok i räkning för folkskolan. Sjunde 
årskursen. Lindblads förlag. Kr. 0:75.

Liksom de föregående läroböckerna i räk
ning, som utgivits av seminarierektorn K. G. 
Jonsson och seminarieläraren Ture Eriks
son, vill även den för sjunde årskursen in
tressera eleverna till självverksamhet. Med 
sina utmärkta förklaringar av allt nytt på
minner boken inte så litet om en samling 
välordnade Hermodsbrev. Den inledande 
ekvationskursen är lättfattlig, och uträk
ningarna åskådliggöras på ett utmärkt sätt.

L. T h o r.
KARL LIDÉN: De ungas sånger. Skolförla- 

get, Gävle. 183 sidor. Pris i klotb. 2: 50.
I bokens början finns en avdelning ton- 

träffnings- och taktövningar, men boken är 
välgörande fri från all egentlig musikteori, 
Vilket jag anser vara en förtjänst. Särskilt 
i landsbygdens många B-skolor behövs sä
kert den enda veckotimmen i ämnet sång 
till övning. Och att använda en stor del av 
sångtimmarna till teoretiska utläggningar 
om intervaller m. m. torde, som utgivaren 
också framhåller i förordet, ha föga nytta 
med sig på begynnelsestadiet. Man kan ju 
alltid diskutera, vad som skall tas med i en 
sångsamling. Men jag måste säga, att jag 
knappast förut sett en så välvald samling 
barnsånger. D. v. s. det fina är, att det till 
största delen är ”riktiga sånger och inte 
nåra dumma barnvisor” , som en 12-års 
pojke en gång uttryckte sig. Ty jag tror, 
att barnen ganska tidigt vill sjunga just så
dana ”riktiga sånger”, som de vuxna sjunga.

Kort sagt: boken är i det hela utmärkt. 
Tänk om vi kunde få några ex. till varje 
skola här i Orsa! Den lilla bok vi ha är 
visst bra, men vi skulle behöva denna rik
haltiga samling för ”fyllnadssånger” .

Hj. H -n .

Västerås Stifts Julbok
är sig även i år fullkomligt lik. Detta in

nebär ett gott betyg. Starkaste intrycket 
gör kanske domkyrkosyssloman Berggrens 
skildring av de två biskopsprocessionema 
-— biskop Billings sista och biskop Cullbergs 
första. Ivar Alms dialog om ”Människo- 
vardandets födslovåndor” är ingenting mind
re än svar på en fråga som väl nästan varje 
människa har grubblat på: Hur kan denna
onda värld vara en god, allsmäktig Guds 
skapelse? I varje fall hjälper denna diolog 
oss i vårt sökande efter svar på den frå
gan. Bumburrifex i Garpenberg svarar för 
att även barnen kunna ha glädje av Jul
boken. Orsabon torde läsa Julboken med 
särskilt intresse i år. Där står om ”Finland 
i Dalarna”, Säs Per Persson, där finns bil
der av Rättviks kontrakts prästgårdar — i 
allt detta är ju Orsa ordentligt med på ett 
hörn. Där finns också slutligen ett minnes
ord över vår avhållne prost. S. S-n.

Folkskolans läsebok. Fjärde klassen. Utar
betad av Gunnar Hellsten, Nils Hän- 
ninger, Einar Lilie, Elvi Rydefält och 
Jenny Wahlman. Svenska bokförlaget, 
Stockholm. Inb. 3: —.

Av en god läsebok för folkskolan fordras 
ett rikt ämnesval, den skall väcka barnens

N Y A  U R
REPARATIONER
JUSTERINGAR

Urmakare Gust Helgeson
Tel. 399.

JOHN P E T T E R S S O N S
Sadelmakeri - Tapetserareverkstad 

Telefon 164.

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

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

Allt för
JULBORDET

TEL. 25

LÅT REPARERA SKODONEN
hos

Omsorgsfullt arbete. - Moderata priser.

E. I ssk Skrädderi
R E K O M M E N D E R A S .

H U G O S  Konditori
R E K O M M E N D E R A S .

■— -----------Telefon 318. -----------------

Philips Radio
Mora-Orsa Elektriska AB.

BEGÄR ALLTID

Orsa-Bröd
brödet med den verkliga 
rågsmäken.

intresse men också tillfredsställa skönlitte
rära anspråk. Ingen kan påstå annat än att 
den nyligen utkomna läseboken för fjärde 
klassen fyller dessa krav. Här finnas många 
olika ämnen, varav en del från barnens 
egen värld. Barnen få också göra bekant
skap med våra mest kända författare, och 
det finns även alster av bl. a. H. C. Ander- 
sen, Kipling och Leo Tolstoy. — Men av en 
läsebok för vår folkskola fordra vi också, 
att den skall vara etiskt fostrande. Också 
i det fallet måste vi erkänna, att utgivarna 
lyckats. — I anslutning till texten finns 
många och goda illustrationer.

Boken är utmärkt, och nu vänta både 
barn och lärare på att få använda den i 
skolan. L. T h o r .
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Detta år har julpristävlingen fått 
karaktären av prov i hembygdskun- 
skap. Så nu bör även barnen i 3: e oeh 
4: e klasserna ha utsikt att bestå i kon
kurrensen. Somliga av dem ha nu un
der höstterminen studerat vår socken. 
Och andra gjorde det förra läsåret. Bå
de unga och gamla kunna således del
taga i tävlingen denna gång.

Det gäller att på kartan här bredvid 
kunna någotsånär rätt utsätta 12 plat
ser (byar, berg m. m.). Markera piat-" 
sen med en ring, 4— 5 mm. i diameter, 
och skriv i ringen det nummer, som 
namnet fått härnedan! Den, som inte 
vill klippa sönder tidningen, kan kopie
ra kartan på annat papper.

Platserna, som skola placeras, äro:

1) D jupnäs
2) Fryksås
3) Torsmo
4) Laxsjöknoppen
5) U ntorp
G) Bäcka
T Näckådalen
8) Trunna
9) Fredsham m ar

10) Åbergaklacken
11) Gråtbäck
12) Orsas högsta berg (skriv

även dess namn på kartan.)

Insänd lösningen av tävlingsuppgif- 
ten till Orsa Skoltidnings red., Orsa, 
före den 1 jan. 1941. Bifoga tävlings- 
kupongen i hörnet härovan! Skriv i 
kuvertets nedre vänstra hörn »Pristäv
ling» !

De tio först öppnade rätta lösningar
na prisbelönas. Första pris är 10 kro
nor kontant, andra pris 5 kr., tredje 
t .o. m. tionde Orsa Skoltidning gratis 
under år 1941.

Och så vänta vi på livligt deltagande.

PAUL ÅSKAG: Viking i Österled. Pojkar
nas äventyrsbok. Lindblads. 94 sidor. 
Pris häft. 1: 20, inb. 1: 95.

En svensk pojke beger sig sommaren 1939 
i kanot över till Finland, dit han kommer 
efter många äventyr. Just när han skall 
resa hem, råkar han ut för en olycka, så 
att han hamnar på lasarettet och blir kvar 
hela hösten. Så kommer kriget. Han an
mäler sig som frivillig, och nu får han 
uppleva den ena händelsen mer dramatisk 
än den andra. Den boken komma nog poj
karna inte att lägga ifrån sig i första taget, 
förrän de kommit till slutet på den.

L. H.
GUSTAF LINDVALL: Bland urskogsindia- 

ner. Lindblads förlag. 126 sidor. 111. 
Pris inb. 1: 50.

■ Förf. är ju känd som en god pojkboks- 
författare. Här berättar han om en norr
landspojke, som med sina föräldrar emigre-

J U L P R I S T  Ä V L I N G .

rar till Syd-Amerika. Redan under resan 
inträffar många äventyr, och när pojken 
efter framkomsten blir bortrövad och tvin
gad att leva bland indianerna i Brasiliens 
urskogar, blir det riktigt spännande. En 
mycket lättläst bok, som säkerligen kommer 
att gillas av pojkarna i den tidigare indian- 
boksåldern. Hj. H—n.

LINDBLADS JULTIDNINGAR: I Rosen
gård, För julhelgen, Barnens egen jul
tidning, Barnens julklapp, Tomte-Nisse.

Det torde vara tillräckligt säga att samt
liga är bra som vanligt. Lindblads jultid
ningar bruka vara bland de förnämligaste 
både i fråga om innehåll och utstyrsel.

L. H.

Cjeaa. laltlcLevLncj.
(N:o 43 — 11 dec. 1940.)

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.

TORRY GRESTED: Striden mot rövarhöv
dingen. Lindblads förlag. 151 sidor.
Pris inb. 1: 50.

En dansk pojke, som hamnat i Kina, be
friar några amerikanska vetenskapsmän, 
som råkat ut för en rövarhövding. Pojken 
utrustar så en expedition med uppgift att 
göra slut på den beryktade rövarhövdingens 
terror, vilket också lyckas. Spännande och 
bra pojkbok.

Hj. H -n .

Upplaga 1,700 ex. Falun 1940. Dala-Tidningens tr. 782 Pris 30 öre.


