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ORSA SKOLTIDNING.

Det är många saker, som vi männi
skor tycker är alldeles oumbärliga, om 
det skall bli en riktig jul. Vem kunde 
tänka sig en svensk jul utan snö och 
kyla? Hur skulle det kunna bli jul, om 
vi inte finge tända granen därhemma, 
ge varandra julklappar och samlas kring 
ett matbord, som dignar av alla de rät
ter, som hör julen till? Eller en jul 
utan kyrkans ljusomstrålade julotta?

Jag såg en gripande bild i en tidning. 
Den föreställde en svensk familj, som 
var samlad för att fira jul. Den hade 
det gott på alla sätt. Men genom rutan 
tittade ett ansikte in från mörkret och 
kölden därute. Man mötte en hungrig och 
djupt vemodig blick. Det var en repre
sentant för Europa. Därute saknas näs
tart allt, som vi menar gör en jul. 
Egentligen har man därute bara en 
sak kvar, som vi nästan glömmer bort 
för allt det yttre kring ju l: j u l e n s  
h e l i g a  b u d s k a p .  Ingen av oss 
önskar bort något av det, som gör julen 
till fest och g lä 7 je. Men vi tror, att det 
inte blir någon r i k t i g  j ul ,  förrän 
julens budskaip blir levande för oss.

Ja, kunde vi inte fråga: hur skall det 
kunna bli en riktig jul, även om vi satt 
där med alla våra julklappar och allt det 
andra, om vi inte på nytt fingo lyssna 
till de gamla, eviga, ljusa orden från 
den första julnatten: ”Ä r a  v a r e
G u d  i h ö j d e n  o c h  f  r i d p å 
j o r d e n ,  b l a n d  m ä n n i s k o r ,  
t i l l  v i l k a  f aan h a r  b e f a a  g.” 
Det är julbudskapet, sången från himlen 
om ny kontakt mellan himmel och jord, 
berättelsen om, hur en bro byggdes den 
första julnatten mellan himmel och jord.

”Ä r a  v a r e  G u  d.” Så skulle vi 
sjunga, när det är jul, men inte heller 
glömma den sången annars i livet. Lov
sången till Gud tystnade på jorden. Då 
fingo andra stämmor överhanden. Om 
Gud glömmes, blir världen ett fäste för 
hat, strid och nöd. Ingen generation 
torde som vår ha upplevt sanningen i de 
orden. Ser vi inte ett djupt samman
hang mellan denna tids nöd och att lov
sången till Gud tystnade ? En riktig jul 
får vi, om högtiden bringar den tonen 
att ljuda, som fått stämma i änglarnas 
sång: ”Ära vare Gud.”

”F r i d  p å  j o r d e  n.” Vilket bud
skap till en värld, som är sargad av 
strid och där fruktansvärda märken än
nu finns kvar efter det stora kriget. 
Ingen torde kunna skapa den frid, efter 
vilken vi alla längtar, mer än Han, som
1 jultid får namnet Fridsfurste. Den 
friden kommer, när han får giva den 
först åt enskilda människohjärtan. Blott 
människor, i vilka den stora friden bor, 
kan skapa frid omkring sig. Den stora 
högtiden vill på nytt påminna oss om, 
att Han än en gång vill komma till oss 
med den gamla, men så aktuella verk
lighet, som rymmes i ordet frid.
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Komminister Gottfrid Fryking.

”T i l l  m ä n n i s k o r n a  e n  g o d
v i 1 j e.” Därom sjunga vi i den gamla 
julpsalmen: ”Värma, närma till varan
dra Dem som vandra Kärlekslösa Och 
ur usla brunnar ösa.” En god vilje — 
det är att bygga broar mellan männi
skor och att göra sitt bästa för dem, 
som har det svårt. Och säkert var den 
goda vilja, som under de sista hårda 
åren sprang i dagen hos det svenska 
folket, viljan att hjälpa och att ibistå de 
slagna, ett löftesrikt tecken. Jag tänker 
på den gamle pensionären, som offrade 
det käraste han - hade: medaljen för 
långvarig och trogen tjänst, den fattige 
lägenhetsinnehavaren, som öppnade étt 
av de två rummen för de främmande 
barnen, och de hundratusentals svens
kar, som offrade sin dagsinkomst för 
att ge mat och kläder åt hungrande och 
nakna. Det är en illustration till julens 
budskap om en god vilje. Må offervil
jan blomma även till denna jul, så att
vi tänker på nödens barn i världen. 
Kraft att vilja människorna gott ger 
Han, som kommer till oss i juletid. 
Låtom oss därför öppna våra hjärtan 
för Honom!

Julen är glädje och fest. Men dess bud
skap är också allvar. E n  r i k t i g  
j u l  får vi uppleva, om vi ger rum för 
tonen från himmelen — julens speciella 
ton: ”Ära vare Gud i höjden och frid 
på jorden, bland människor, till vilka 
Han har behag.” Amen.

G o t t f r i d  F r y k i n g .

Alfttuv  /'utkicavvat.

Armatur, golv- &läslam- 
por, värmekaminer .

M ora-O rsa Elektriska A.-B.
Orsa, te lefon 192

ETT JULMINNE
”Syster” , ropar den 9-årige Kalle från 

korridoren på lasarettet, ”kan jag få 
hjälpa syster med att göra i ordning på 
ll:a n .” ”Ja, gärna” , svarar sjuksystern. 
Så marscherar Kalle och syster i väg, 
Kalle med ett stadigt tag i systers klän
ning liksom skulle han vara rädd att 
komma bort under den korta vägen. 
Kalle har liksom blivit hemma på lasa
rettet under de sju månader han vis
tats där.

Utan föräldrar blev han i sin späda 
barndom utackorderad ”på socknen” , 
och i den ställningen har han fått leva 
fram sina dagar. Då han nu kom till 
lasarettet till följd av en Ibenskada, kom 
han i nya förhållanden. Han fick kam
rater, och sjuksyster blev den allra bästa 
mamma, han kunde tänka sig i världen. 
Hon såg till Kalle som sitt ibarn, och då 
var det ju helt naturligt, att barnakär
leken, som förut ej haft någon att hålla 
sig till, nu tog vara på det tillfälle som 
gavs. Det var liksom en fördämning 
hade brustit, då Kalle blev omhuldad av 
syster.

En benskada är ej så snarläkt, och 
sjukhusvistelsen blev långvarig. Kalle 
var dock glad och trivdes gott i sina nya 
förhållanden. En ~ag fick han sällskap 
med en jämnårig olyckskamrat. Denne 
var från ett välsituerat hem och utrus
tad med diverse saker till förströelse un
der sin sjukdom. Nii fick Kalle trevligt. 
En hel dag åtgick till att beundra och 
granska kamratens medförda leksaker. 
Mest förundrad var han dock över det 
vackra fickur, som även ingick i kamra
tens utrustning. Ett sådant drömde sig 
Kalle vara ägare till, men då han vak
nade, var det endast på kamratens bord, 
som klockan fanns.

Men så en dag kom det en stor över
raskning för Kalle. Han trodde knap
past sina egna ögon, då syster som pre
sent lämnade honom ett fickur med vid
hängande kedja och förklarade, att nu 
skulle även Kalle få  en klocka och bli 
lika sin kamrat. Kalle höll nästan på 
att ”dö av glädje” . Någon sömn i sina 
ögon fick han ej den natten. Han måste 
beständigt ha sin klocka i handen och 
ibland föra den till örat och lyssna på 
dess knäppningar. Smärtorna liksom 
försvunno, sedan klockan kom på hans 
bord . . .  Tänk att en dag bli frisk och få 
bära klockan i fickan! Nog skulle det 
bli något stort. Kedjan skulle nog 
skvallra om att han var ägare till en 
klocka.

Dagarna gingo, och snart stundade 
julen. Några julklappar hade Kalle ej 
för vana att få  i sitt s. k. hem. Nu fick 
han gå uppe och hjälpa till att ordna 
för julfirandet på lasarettet. Det var 
liksom julglädjen riktigt kom till barna- 
hjärtat denna jul. Alla voro så snälla 
och vänliga mot Kalle, så att han rik-

Forts. å sid. 18.

En riktig jul
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H e l m e r  Fäll :

Resa i Norge 1946.
Bilen var tungt lastad, när vi en vac

ker dag i 'början av augusti vände kyla
ren mot Våmhus för att över Transtrand 
ta oss in i Norge. Där fanns i bakhyl
lan tält, kuddar, filtar, täcken och an
nan attiralj för övernattning i det fria. 
Där fanns också ett spritkök och en 
ansenlig kartong full med mat. Särskilt 
glada var vi över nypotatisen, som vi 
hunnit få med oss. Sedan krigets år 
hade vi en viss respekt för matförhål
landena i vårt västra grannland.

Sedan vägmätaren slukat ungefär 
femton mil, var vi framme vid den sven
ska tullen. ”Ring på klockan” lydde 
anslaget vid fädbommen. Vi ringde. 
Tullhuset låg öde och tyst. Efter några 
minuters väntan ringde vi på nytt. 
”Tullexpedition” stod det på en dörr. 
När ingen uppenbarade sig, tog jag i 
dörrhandtaget. Dörren var låst. Sedan 
jag spankulerat omkring ett tag på vä
gen, klämde jag in knappen på ring
klockan igen. Kanske var tullarna borta 
och hälsade på. Svagt ljud från en radio 
i övre våningen. Kanske hade gräns- 
väktaren tagit sig en tupplur. Bäst att 
väcka honom. En bilsignal låter betyd
ligt ilsknare än en ringklocka, och snart 
uppenbarade sig en ung och ståtlig pub
likan. Han hade något lagiskt i blicken, 
då han öppnade sin mun: ”Man signale
rar inte vid gränsen, man ringer på 
klockan.” Jag försökte förklara för ho
nom, att vi flera gånger följt föreskrif
terna och att vi efter en lång tids fåfäng 
väntan tillgripit biltutan, allrahelst som 
det faktiskt inte fanns något anslag, som 
förbjöd bilsignalering. Men svaret var 
detsamma: ” Man signalerar inte vid
gränsen, man ringer på klockan.”

Så fick vi då äntligen visa passen. 
När den stränge tittat ett tag på min 
hustrus pass, sade han: ”Det här passet 
kan jag inte godtaga.” En stämpel satt

på fel ställe, och en annan stämpel var 
överkorsad. Det hade kolleger till honom 
i Haparanda gjort. Jag förklarade sa
ken. ”Ett pass är en viktig handling” , 
blev det stränga svaret. Ett tag såg det 
ut, som om E~sa skulle bli kvar där, 
fast hon på samma pass mitt under 
brinnande krig två gånger fått komma 
över gränsen vid Haparanda. Till sist 
bad jag att få ett samtal med länssty
relsen i Falun. Då gav han med sig, och 
snart lyftes bommen, så att vi kunde 
fortsätta in i Norge.

Mannen i den norska tullen var på 
betydligt bättre humör. Hela formalite
ten var undanstökad på några minuter, 
och med ett ” go tur” överlämnade han 
oss åt sitt land. Med högra framhjulet 
tätt vid dikeskanten fortsatte vi så fär
den genom skogstrakterna över Nyberg
sund och ned till Elverum. Det var ett 
ståtligt land, som här öppnade sig, med 
bördiga fält och vida utsikter, men solen 
sjönk alltmer mot horisonten, och vid 
Löten några mil från Hamar tältade vi 
bakom ett par gamla uttjänta hemlig
hus. Husmor på gården intiJ, som 
talade mycket fort och dessutom en 
mycket svårbegriplig dialekt, berättade 
för oss, att de skulle få främmande med 
dragspel. Och till klingande dragspels- 
toner somnade vi första natten på dof
tande granris i våra tält.

Det var en stekhet dag, när vi kom 
till Hamar. Vi måste väx,a till oss litet 
norska pengar och parkerade bilen i sol- 
gasset på ett torg. Men här skulle vi få 
lära oss en alldeles ny parkeringsteknik. 
Bilarna i Norge var i regel inte av allde
les sista årsmodellerna. Ofta var det 
gamla barndomsbekanta med vinkande 
celluloidbitar på båda sidor. Men par
kera —■ det kunde norrmännen. Rätt 
som det var, kom en bil skumpande och

A. KO CKS
RAK- & F R I S É R S A L O N G  

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

Lämpliga julklappar
Hattar, Mössor, M uffar, Handskar 
m. m. Stilfulla handarbeten i stor 
sortering.

Q
Mode- & Handarbetsaffär

Vid Grotli i Västlandet.

hoppade helt behändigt upp på trottoa
ren, där den enkelt och flärdfritt stan
nade i skuggan.

Litet utanför själva staden ligger rui
nerna av den gamla domkyrkan, som 
brändes av svenskarna 1567. Vi hade 
förut tyckt, att Orsasjön varit den vack
raste bland sjöar. Men när vi satt där 
nedanför ruinen och såg ut över Mjösa, 
så måste vi nog erkänna, att det kanske 
ändå finns någonting som är lika vac
kert. Sol och vatten, leende ljusa 
stränder; och på andra sidan sjön de 
väldiga utsikterna. Det var strålande 
helt enkelt.

För att inte tala om hela Gudbrands- 
dalen, som vi sedan for igenom! Den är 
på något vis majestätisk och leende på 
samma gång. Vilka utsikter har man 
inte, när vägen slingrar sig upp mot 
höjderna eller ned igen mot dalens bot
ten! Mil efter mil ser man. Bygden 
ligger uppklättrad på höjderna och 
bergssidorna. Den ser ut som ett enda 
oändligt stort lapptäcke med åkrarnas 
ljusa grönska inbäddad i skogarnas 
mörkare färgton. Och därnere slingrar 
sig Lågens ärggröna vatten fram. Ju 
längre åt nordväst man kommer, desto 
vildare och mera koncentrerat blir land
skapet. Hela dalen blir mer samman
trängd och verkar därför också djupare. 
Men överallt på branterna finns det 
bondgårdar, stora och präktiga gårdar 
med imponerande byggnader. De hänger 
faktiskt som riktiga svalbon på 'bergs-

By strax norr om Glittertind. Vid G eir ang er fjord.
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kanterna. Marken verkar så brant, att 
man ibland inte förstår, hur människor 
kan komma dit upp med kreatur och 
allt annat man behöver. Man måste väl 
alltid plöja ooh köra i sidled däruppe, 
annars skulle hästarna slå runt.

Vi kom fram tiil Otta. Borgert — 
den spjuvern —  hade före vår avresa 
sagt, att vi måste se Geiranger. Alltså 
styrde vi kosan västerut. När vi på 
kvällen slagit upp vårt tält, skulle Erik 
och jag hämta vatten i älven, som flöt 
fram djupt nedanför oss. Elsa måste 
ju ha någonting att koka potatisen i. 
Älvbrinken stupade nästan lodrätt ned, 
full av moras och kullersten. Det gick 
att komma ner. Men att komma upp 
igen med en kastrull och ett handfat 
fulla med vatten var någonting av en 
cirkuskonst. Erik med sina nio år på 
nacken klarade kastrullen, och själv 
hade jag väl också litet vatten i botten 
på handfatet, när vi kom ”hem” igen. 
När vi vaknade mitt i storskogen mor
gonen därpå, tog vi ett kort av familjen. 
Elsa påstår nu efteråt, att det ser ut 
som familjen Taikon i nattdräkt, ooh 
därför får vi inte ta in det som illustra
tion till denna skildring.

Nu började vi komma upp i fjällvärl
den på allvar. Vägarna blev smalare 
och smalare, krokigare och krokigare, 
brantare och brantare. Snart såg vi den 
första snön. I söder hade vi Jotunhei- 
men med Galdhöpiggen och Glittertin- 
den. Ofta nog blockerades vägen av en 
samling kor, som såg ut som renar. De 
klättrade spm rådjur i branterna. När 
det ibland såg hopplöst ut att komma 
förbi dem och vi faktiskt inte visste, 
vart de skulle kunna ta vägen, vände de 
plötsligt svansen i vädret och försvann 
med dödsförakt utför stupet. Största 
förskräckelsen åstadkom dock den äkta 
norska baggen. Vi höll på att koka litet 
mat mitt uppe bland ljungen och fjäll
björkarna, då plötsligt en skock får 
uppenbarade sig. Själv hade jag kame
ran framme. Då styrde en stor gumse 
med väldiga hornkringlor vid öronen

kurs rakt på oss. Som jag av erfaren
het vet, att sådana individer inte alltid 
är att leka med, skrek jag, att vi skulle 
ta betäckning. Situationen verkade ett 
slag rätt hotande. Men när den fyr
bente inkräktaren upptäckt vårt bröd
förråd och alldeles obedd fått ta sig en 
ordentlig munsbit, lugnade han sig och 
lomade iväg, så att vi kunde ordna, 
anletsdragen och fortsätta.

Vi var nu bara tre mil frän kusten, 
mitt uppe i fjällvärlden med snö åt alla 
håd. Vid Grotli turiststation kom en 
bil från Geiranger. Den lät ungefär som 
en flygmaskin, ooh i den satt fyra glada 
norska ungdomar. De berättade för oss, 
att det var en ” pen vej” ned till 
Geiranger. ” Om ni berättar, vad ni sett 
här, när ni kommer hem” , sade de, ”så 
kommer ingen att tro er.” Det lät ju 
bra, och vi körde ytterligare två mil i 
ungefär samma terräng.

Så började karusellen. Pä mindre än 
en mil skulle vi klättra ned till havs
ytan från över 1,000 meters höjd. I 
längre eller kortare slingor gick vägen 
nedför fjället. Ofta kunde man se tre, 
fyra avsatser under varandra. Vägen

CARL A. PETTERSSON, ORSA

var så smal, att man inte kunde mötas 
annat än på bestämda platser. Ibland 
fanns dst en betongskärm som skydd 
mot avgrunden. Ibland ingenting alls. 
Lägsta växeln. 10 km:s fart nästan 
rätt ned. Bråddjupet 3 dm från högra 
framhjulet. Kurvorna så branta, att 
man fick vrida ratten så mycket det gick 
och hoppas, att det skulle räcka. Hjär
tat bra långt uppe i halsgropen. Jag 
undrar, hur det kändes att sitta i bak
sätet. Men när vi stannade några 
gånger för att vila oss själva och mo
torn, hade vi en utsikt, som vi knappast 
kan beskriva. När vi efter något över 
en timmes körning var nere vid fjorden, 
var vi alla glada, att det hela var över 
— det hade ju inte gått att vända. Nu 
förstår ni kanske, varför jag kallade 
Borgert en spjuver! Men det var rätt 
underligt att komma ned till fjorden. 
Där nere växte de vackraste äpplen och 
päron bara en mil från snön däruppe i 
fjället. Och bara trettio meter från 
hotellet, där vi låg över natten, gick den 
kala fjällväggen lodrätt upp 300 meter.

Dagen därpå tog vi färjan från Gei
ranger. Det var en underbar färd genom 
fjorden. Vi, som aldrig varit i dessa 
trakter förut, hade aldrig kunnat göra 
oss en föreställning om det norska 
fjordlandskapet, där fjällen stupar rakt 
ned i vattnet. Och överallt på fjäll
branterna fanns det gårdar. Vi förstår 
fortfarande inte, hur människor kan 
komma dit. Efter tre timmar på färjan 
kom tre mil på land. Kylaren rakt 
uppåt, lägsta växeln. Och efter en tim
mes långrotning var vi uppe över träd
gränsen igen. Så åter nedför i samma 
tempo och en ny färja. Så färjade vi 
och körde upp över trädgränsen hela 
dagen. Men så småningom kom vi till 
Vestnes vid Romsdalsfjord. Nu hade 
emellertid ett nytt klimat satt in och 
himmelens slussar öppnats på vid gavel. 
Vi hade ursprungligen tänkt fortsätta 
norrut över Molde, men i det tilltagande 
regnvädret beslöt vi oss för att i stället 
ta vägen österut och till vårt land igen.

O  t Z i S & i S O  u lL la  yi yiiS c  e  n  t e  u  m

Nu gäller det att få tag på trevliga j u l k l a p p a r ,  som ej äro för dyra, 
men som bli verkligt välkomna. Dem finner Ni hos oss. Vi kan nu framvisa 
ett urval för såväl stora som små, samt ha vi allt i Gran- och julprydnader. 
Stor sortering i Lehsaker, Husgeråd och Trikåvaror.

Vi slå alllid lill Eder Ijänsl lör all visa och hjälpa Eder. Centralboden, Orsa, tel. 298
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Vid Hamars domkyrkoruin. Från Gudbrandsdalen.

Klockan halv 8 på kvällen startade vi 
för att köra den 9 mil långa vägen till 
Åndalsnes. Vi for utefter den, som vi 
visste, så vackra Romsdalsf jord. Men 
därav såg vi ingenting. Regnet stod som 
spön i häcken. Vägen var nyanlagd 
och inte riktigt färdig. Den gick då och 
då genom väldiga tunnlar, som sprängts 
genom fjällsidorna. Men den var så 
urgröpt av regnet, att både hil och pas
sagerare blott genom ett under undgick 
fullständig upplösning. Ett tag funde
rade vi faktiskt på, om vi inte skulle 
försöka få tag på en ark efter ett gam
malt beprövat mönster, ty det hela lik
nade 'bra nog syndafloden.

Vi körde ooh körde. Det regnade och 
regnade. Alldeles beckmörkt var det runt 
omkring. Om vi ändå bara kunde hitta 
ett ställe, där vi kunde komma under 
tak! Ett vandrarhem i närheten av 
Åndalsnes blev vår räddning. Där var 
före oss ett glatt sällskap danskar och 
danskor, som rökte feta cigarrer och

hade roligt värre. Den dansk-svenska 
förbrödringen blev fullständig omkring 
tébordet, och förmodligen snarkade vi 
den natten alla gott efter dagens stra
patser.

Vädret var nästa dag litet gynnsam
mare, när vi for genom Romsdalen ned 
mot Dombås. Snart började emellertid 
bilen låta mera som en flygmaskin, och 
i Dombås måste vi stanna för att laga 
avgasröret. Då började regnet igen. 
När vi sedan körde upp mot Dovremas- 
sivet, visste vi nog vid Hjerkinn, att vi 
hade Snöhetta i nordväst. Men därav 
såg vi intet.

Finns det något tröstlösare än att 
resa i hällregn? Vindrutetorkaren knar
rar ooh går, vattenkaskaderna slår då 
och då både över och under bilen, och 
vägen ligger framför en som en grå och 
diffus lerstrimma. Vi lyckades emeller
tid med både bilen ooh våra sinnen i 
behåll leta oss över till Österdalen, och 
dagen därpå fortsatte vi på de mest

underliga vägar mot Sverige. Alla stora 
vägar går där mot norr—söder. Men vi 
skulle rakt österut. Vi körde på små- 
vägar, bivägar och byvägar, krokiga 
vägar, smala vägar, steniga vägar, le
riga vägar. Upp över en väldig bergs
kam och så ned i en liten dal igen. Det 
hela var som en enda stor och utsökt 
raffinerad berg- och dalbana. Fort gick 
det inte. Men det gick i alla fall. Fast 
nog var det en skön känsla, när vi i 
närheten av gränsen åter hittade en rik
tig väg.

Om det varit litet besvärligt att kom
ma ut ur Sverige, så gick det så mycket 
lättare att komma in igen vid Flöt- 
ningen. Sedan återkomsten celebrerats 
med en svensk middag på Gästis i 
Särna, var vi snart åter i Or,sa. Mor
gonen därpå kokade Elsa resten av den 
potatis, vi tagit med oss för resan i 
Norge. Detta vittnar om att det fanns 
mat i Norge —• mycket mat, och bra 
mat.

clĵ ctLLct, hctLLcz! lJCsatn tn  a c f i *se vetttL

lu ln ts tä l ln in g
Det blir en lätt sak att välja en lämplig present 
ur det stora urvalet av bland annat: Parfymer och 
Eau de Cologne, Rakborstar, Raklvål, Rakhyvlar, 
Rakvatten och Håroljor. Manicure, Resetuier, Borst- 
garnityr, Shoppingväskor, backspeglar.

Hedins Färghandel, Orsa,

PRESENT-
KARTONGER

tel. 155
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*

Som Ni säkert vet, äro orsa-herrarna mycket måna om sitt yttre. Därför gå de till 'herr- 
specialisten”, när de göra sina klädinköp och vi våga påstå, att om Ni gör detsamma vid 
Edra julklappsköp, får Ni idel glada och belåtna herrar till jul.

S l i p s e n  - klappen, som står sig genom tiderna. Nu till jul ha vi fått in slipsar både i 
mera lugna mönster samt enfärgade. Dessutom ha vi de nu så omtyckta originella ame
rikanska slipsarna i stor sortering.

Eli par eleganta h a n d s k a r  brukar också vara en välkommen och uppskattad julklapp.

Något som Ni absolut måste se är vår stora scarfsortering i trevliga mönster och färger, 
både i ylle och siden.

Den som vill kosta på sig en verkligt exklusiv julklapp bör absolut välja en skinnjacka 
i nappa med lammskinnskrage.

En julklapp, som inte på något vis är originell, men därför inte mindre välkommen, är 
en slickad tröja. Vi ha dem i de så populära cardiganmodellerna i helylle.

Vårt mest praktiska julklappsförslag - elt par strumpor - antingen helgdags-, sport- eller 
arbetsstrumpor. Finns även i helylle.

T a k a r m a t u r  
& G o l v l a m p o r

i sfor sortering till Julen.

Lev livet bekvämare
v * - * T r C M

Vi ha öppnat möhelaffär på Västeråkern
(i f. d. Salong Camé lokaler) för a tt bättre kunna betjäna 
vår a llt större kundkrets. Gör oss ett besök, varje steg 
beta lar sig genom att Ni hos oss köper kvalitetsvaror 
från egna verkstäder till konkurrenspriser.

Ohlins Möbler
Tel.: A ffären, Västeråkern 531, Verkstaden 538, bost. 564 

Filialen i Furudal 70
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Västerby nya skola.

Ett lyckat
centraliserings-
försök?

Under rubriken Skolnytt kan vi läsa 
om att folkskoleinspektören begärt 
skyndsam utredning av möjligheterna 
till centralisering av skolorna i Åberga, 
Kallmora och Nederberga. Och i södra 
Orsa har centraliseringen länge varit 
aktuell. I en del grannsocknar har man 
kommit så långt, att man redan fattat 
beslut om skolbyggande. I Våmhus 
skalt man sålunda nu bygga ett enda 
stort skolhus för hela kommunen. I Älv
dalen har man också beslutat stora bygg
nationer.

Orsa måste snart reformera sitt skol
väsen på något sätt. Sjunde skolåret 
ska vara infört om ett par år, det ska 
bli skolbansbespisning, det fattas gym
nastiksalar och andra numera nödiga 
utrymmen i de flesta skolor o. s. v. Och 
var skulle centralisering behövas om in
te i Orsa. Det kan väl knappast upp
letas en socken med så decentraliserat 
skolväsen som här. Nästan varje by 
skulle ju vid sekelskiftet ha sin folk
skola och stundom flera småskolor. När 
nu husen blivit gamla, är de dyra att 
underhålla och svära att uppvärma. Och 
det behövs oerhört mycket undervis
ningsmateriel i de många skolorna.

Men är då centraliseringen något att 
sträva efter? Kanske har den också sina 
nackdelar? Helt säkert finns det såda
na också. Och man ska naturligtvis gö
ra ett överslag av både för- och nack
delar, innan man beslutar.

I Hedemora landskommun har man för 
flera år sedan gått in för centralise
ring. Hela fem skolor nedlades, och en 
stor centralskola byggdes i stället. Den 
blev färdig för tre år sedan, så de bör 
nu ha fått litet erfarenhet av experi
mentet.

Skoltidningen har därför vänt sig dit 
och bett om en redogörelse för centrali
serings försöket där.

Kvaliietsradio
av märkena

Telefunken och Marconiphone 
Radioreparationer

Hans Peterson, Orsa
Telefon 242

När murarna till Hedemora sockens 
centralskola började stiga i höjden, var 
det mer än en, som ruskade på kuvudet 
ät ett slikt företag. Frakta 'barn långa 
vägar med bussar och bilar, hur skulle 
det gå? Och tänk, att slopa fem skolor! 
Nog för att de var dåliga, men hur 
skulle det gå med bygden?

Men då myndigheterna knappast gick 
med på annat än byggandet av en cen
tralskola, hade kommunen inte mycket 
att välja på. När höstterminen började 
år 1943, invigdes den nya skolan. Är 
den nu en lyckad lösning eller en miss
lyckad —  kanske en går-väl-an-skola ? 
Ja, Du ska här få en liten beskrivning 
på den, så kanske Du kan svara själv 
sedan. Annars: välkommen till Väster
by ocih se hur vi har det!

Att denna central för norra änden av 
socknen skulle placeras i Västerby, var 
naturligt ur flera synpunkter. Byn är 
den största, förresten den största i He
demora socken. De fyra skolor, som -—• 
utöver Västerby gamla —  drogs in, lig
ger på ungefär samma avstånd från 
Västerby. Här delar sig också riksvä
gen och skickar en gren till Falun och 
en till Säter— Borlänge— Leksand, alltså 
goda förbindelser åt alla ihåll.

Skolan är en vitputsad tegelbyggnad 
i två våningar, lugn, ren och enkel. Då 
den är byggd i vinkel, som omfattar 
skolplanen, får denna, som även har 
skog på norra sidan, ett skyddat och bra 
läge. Den större vinkeln rymmer på 
nedre botten två småskolesalar, slöjdsal 
för pojkar, skolkök, frukostrum, mate- 
rielrum, vaktmästarbostad och toiletter. 
I övre våningen finns fem lärosalar,

EN GLAD JUL
b lir det med goda inköp. 

Julhandla därfö r i våra 

butiker.

BROBERGS LIVSMEDEL
0 K S A

ibibliotek och naturkunnighetssal. Läro
salarna är utrustade med den trevliga 
Horndalsbänken och den lika trevliga 
katedern från Skrivrit, vilken de flesta 
lärare placerat i ena hörnet av salen för 
att lämna fri översikt av svarta tavlan. 
Nya orglar har vi också fått till samt
liga salar. Golvet är av ekparkett.

Naturkunnighetsrummet har bänkar
na trappstegsplacerade och försedda 
med skrivskiva för anteckningar. Denna 
sal har också mörkläggningsanord- 
ningar och fastsatt rullbar vit duk för 
film- och skioptikonförevisning. Den 
stora, låga katedern är inventiös och 
vid ena ändan försedd med varmt och 
kallt vatten och avlopp. I katedern finns 
uttag för såväl lik- som växelström. I 
naturkunnighetsrummet är även huvud
apparaten med förstärkare för Skolans 
radioanläggning placerad. Storleken av 
denna sal är sådan, att vi vid t. ex. film
förevisning kan plocka in samtliga barn 
och slipper använda gymnastiksalen i 
både tid och otid.

Ett litet lärarrum är ordnat häruppe 
över skolans huvudingång med full
ständig utsikt över skolgård och lek
plan.

Går vi så en halv trappa ner, kom
mer vi in i gymnastiksalen, som är belä
gen i övre delen av den mindre vinkel
byggnaden. Den har en storlek av 161 
kvm. och är inredd av Rantzwos, Jär- 
narp, alltså förstklassigt. Från gymna
stiksalen går en trätrappa ner till de 
under denna sal befintliga omklädnings
rummen. Här finns också kakelklätt 
tvätt- och duschrum, bastu jämte två 
karbadrum och omklädningsrum för all-

Julklappar köper Hi 
även i år fördelaktigast 
från oss.

Sl o r  s o r l e r i n g  av 

Toiilor och 1‘ jäxor.

AB Orsa Skomagasin, Orsa
Telefon 37
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mänheten. Bad serveras nämligen mot 
avgift två dagar i veckan för bygdens 
folk — en lycklig lösning av bygdens 
bastufråga! Ytterligare en trappa ner 
finns pannrum och vedrum, tvättstuga 
och torkrum. Källare för vaktmästare 
och skolkök ligger några trappsteg un
der denna nivå.

En eller ett par reservsalar skulle ha 
funnits i skolan. (Vid dubblering måste 
vi nu tillgripa gamla småskolans sal, 
vilket emellertid går bra, då den bara 
ligger ett par hundra meter bort.) Men 
för erhållande av byggnadstillstånd 
måste man inskränka sig till det allra 
nödvändigaste. När det åttonde läsåret 
införes, måste dock tillbyggnad ske, vil
ket nog går bra.

Skolbygget drog en kostnad av kr. 
331,000. Om dyrt eller billigt kan skri
varen ej yttra sig om.

I skolan går f. n. omkring 150 barn. 
Av dessa färdas c:a 120 med bussar och 
bilar. Skjutsarna embesörjes av G. D. 
G. Biltrafiks Aktiebolag ocih Taxi, He- 
demora, och samarbetet mellan trafik- 
ledning, chaufförer ocih skola är det 
allra bästa. Den längsta tid något barn 
behöver färdas i bussen är omkring en 
halv timme. En viss vakthållning måste 
förekomma vid påstigning för hemresa, 
då ju barnen helst vill gå på bussen, in
nan den hunnit stanna, mycket mindre 
hunnit vända, och denna vakthållning 
ombesörjes av för veckan vakthavande 
läraren. Sammanlagda kostnaden för 
skolskjutsarna belöper sig till kr. 24,355 
varav i statsbidrag utgår kr. 19,484. 
Skolfrukost är ordnad, och fr. o. m. i år 
serveras s. k. oslofrukost: smör och bröd 
och soppa. Då över 140 barn deltar i 
denna, har vi två frukosttider. De tre 
lägsta klasserna äter kl. 10.15 och de 
övriga kl. 11.15. En person sköter till
lagning ocih servering men har för smör

gåsarnas bredande medhjälpare i två 
timmar.

De svårigheter, som kan uppstå vid 
centralisering, rör naturligtvis skjut
sarna. De barn, vilka ej bor vid en med 
bil trafikabel väg, får lov att gå till en 
väg och stå där och vänta på bussen 
och får ej som förr alltid komma under 
tak. Att bygga vänthallar för blott ett 
eller ett par barn låter sig inte göra. 
Följaktligen uppstår lätt missnöje med 
centralskolan i dessa hem, och de gamla 
byskolorna får ett gyllene skimmer. Men 
artikelförfattaren vet, bur de flesta av 
Hedemora sockens byskolor är. Intet 
ont om kommunen, men är en skola från 
början dåligt byggd och sedan får åt
skilliga tiotal år på nacken, tror jag 
knappast, att ens de mest klagande för
äldrarna skulle vilja vara i den lärarens 
eller de barnens kläder, som får lov att 
arbeta där. En byskola har sitt kultur
värde i synnerhet om där tjänstgörande 
lärare ser sin ställning som kulturvår
dare också utom tjänsten. Men då som 
i tre fall av våra indragna skolor dessa 
har inköpts och förvandlats till sam
lings- och bygdelokaler, har ju skolan 
kvar sin kulturvårdande uppgift.

Något som följer med en ” farande 
skola” är det, att det är synnerligen 
svårt att kunna samla barnen till extra 
övningar under eftermiddagen. När 
dagens sista lektion är slut, kommer 
bussarna och bilarna, och skolan är 
tom. Inte kan man hålla hela skolan 
kvar för att några barn ska öva till en 
fest eller en skolkor på 30— 40 st. behö
ver träning.

I Västerfoy centralskola trivs såväl 
elever som lärare. Betyder inte också 
det en hel del ? Vi tar alltså bort fråge
tecknet från överskriften och säger 
helt enkelt: Västerby folkskola —  ett 
lyckat centraliseringsförsök.

Folke Kåks.

I Skattunge kyrka.
Det är en söndagsafton i september. 

Höstskymningen har redan börjat breda 
sig över de mäktiga skogshöjderna i 
norr, och uppe på höjden åt motsatta 
sidan avtecknar sig den vita kyrkan 
mot aftonhimlen. Det är musikguds
tjänst i Skattunge kyrka. Jag vandrar 
uppför backen mot kyrkan och in genom 
grinden. Det är många minnen från 
gångna år, som möter här i ensamhe
ten. Nu ha klockorna, som nyss ringde, 
tystnat, och det är så stilla. Det grova 
gruset på gången, som går utmed kyr
kan, knastrar under fotterna. Inifrån 
kyrkan hörs orgelmusiken, och jag stan
nar ett ögonblick och lyssnar. Men så 
gripes jag av längtan efter männi
skorna, ljusen, värmen.

Därinne är så lugnt och tryggt i den 
gamla vanliga kyrkbänken, där vänliga 
människor makar sig samman och bere
der plats. Församlingen reser sig för 
att, som det alltid brukas i Skattung- 
byn, stående sjunga första psalmen. Det 
är en talrikt församlad menighet i dag, 
och psalmen, stödd av kören och av 
kantorns praktfulla stämma, stiger 
mäktigt mot de redan skumma valven. 
Och gudstjänsten fortsätter. Orsaher- 
den talar så varmt och vackert över da
gens text om ” Tungans rätta bruk” . 
Och medan tiden skrider fram, sänker 
sig skymningen allt djupare över det 
lilla templet. De sex höga ljusen på al
taret ge liv åt den gamla vackra altar
tavlan. Skuggor och dagrar växla stän
digt i det sakta fladdrande skenet över 
de varma, bruna färgerna. Det är en 
fängslande syn. iSakta smyger sig en

Forts, å sid. 18.

Besök vår ju lutställn ing!
^/Pta^sot av trevliga ^Jahaket och tämpltcja ulltapp at

O R S A  T O B A K S -  & P A P P E RS H A N D E L
— R. Bultmark —

Sök ej försäkring Liaaet i r t v i n c r  /

Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

Orsa Erk. Sjukkassa
Adress: Box 687. Telefon 271 Exp. Socialvårdshuset.

Sjukpenning för ett och samma sjukdomsfall i 2 år, 2h av läkarvård, fri Ia- 
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet.

Gedigna julklappar ål 
hela familjen från

Nya Järnhandeln
Telefon 252
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I de oanade ögonblicken, sägs det, 
föds det stora tankarna och uppslagen. 
Huruvida detta stämmer in på det för
hållandet, att det vid Orsa lärarför
enings sista årsmöte dök upp en liten 
talgdank i form av en trivsam diskus
sion kring aktuella ungdomsproblem för 
vår tbygd, må vi låta vara osagt.

I vårt avlånga land, som rymmer så 
många olika ungdomsföreningar med så 
många olika målsättningar, så skilda 
ideal, dyker ofta de tankarna fram, att 
ungdomen och samhället skall ta var
andra i handen och gemensamt hjälpa 
till att röja hinder, bana väg och skapa 
vidgade arbetsfält, ge rikare möjlighe
ter för en intresserad ungdom, att via 
en sundare nöjeskultur, starkare fysisk 
och psykisk fostran medverka till att 
ge det unga Sverige, som nu växer upp, 
den erfarenhet, som en gång fordras av 
dem, när de stå i begrepp att (bli män el. 
kvinnor i staten. Därför är det egent
ligen ingenting märkvärdigt att nu tan
karna kring ungdomsproblemen än en 
gång kastats fram i rampljuset även 
hos oss i Orsa. Nej, märkvärdigt är det 
inte, men glädjande. När man är ung 
och entusiastisk och så länge man äger 
den unga glöden i sitt hjärta och sinne, 
egenskaper som väl de flesta människor 
bära med sig även upp i de senare åren 
av sitt liv, känns det så befriande att 
på ett eller annat sätt få ge uttryck 
åt sina idéer.

Ungdomen känner därför i dag en 
viss tacksamhet mot särskilt musikdi
rektör E. Göransson, som var den ma
gister, som tände gnistan och kastade 
ut frågan: ” Om Orsa kommun helt
plötsligt anslår exempelvis 10,000: —

WIKNER &C:o
Diversehandel, Holen

Mera välsorterad nu än 

någonsin. • Även lek

saker, v a d m a l ,  b y x o r  

m. m.

kr. till någon aktuell ungdomsönskan, 
vad ligger då närmast till att förverkli
ga?” För att i någon mån väcka en 
diskussion kring den frågan, och för 
att även ge några första svar på den, 
har jag låtit den gå vidare till ett antal 
personer i Orsa, som på ett eller annat 
sätt stå i särskilt samband med ortens 
ungdom, och nu publicera de olika ut
talanden, som gjorts. Jag hoppas att 
de många rika uppslagen skall falla i 
god jord, att arbetet i de olika ungdoms
föreningarna ännu mera intensifieras 
och att den dag kommer, då samhällets 
unga viljor får ta samhällets ”fäder” i 
hand och gemensamt gå mot en lycklig, 
positiv lösning av de stora ungdoms
frågorna.

Rektor T. Joh. Hellman, Orsa sam-
realskola:
10,000: — kr. är inte mycket i våra 

dagar, men på ett håll skulle den sum
man kunna göra verklig nytta, och det 
är när det gäller att skaffa egen lokal 
åt våra scoutkårer. I över 25 år har 
dessa arbetat för att bland ungdomen 
motverka det moderna nöjeslivets då
liga inflytande och intressera den för 
sundare och mer karaktärsdanande nö

Hon hade  
fått ett nytt g ra tis
tack vare Stjärnurmakarnas

All-
r iskförsäkring
Al la  skador  repareras 
kostnadsfritt. Tappar Ni 
bort klockan får Ni en ny 

gratis.

Urmakare

Gust. Helgeson
Teleion 399, Orsa

jen, men arbetet har alltid förlamats 
av brist på lämplig lokal. Antingen har 
ingen lokal alls kunnat uppbringas, eller 
också har man måst arbeta i för små 
och olämpliga lokaler. Och dock be
hövdes för deras del blott en vanlig 
barackbyggnad med mycket enkel upp
värmning, som i våra dagar ej ens be
hövde kosta så mycket som 10,000: — 
kr. En sådan lokal kunde för övrigt 
användas även av andra ungdomsorga
nisationer, som ha behov av en avskild 
och oöm lokal. T. ex. olika musikor
kestrar, teateramatörer m. fl.

Lantmätare Lennart Lindskog, ordf.
i Orsa I. F.:
Utan tvekan skulle pengarna använ

das till att finansiera en friluftsfoad- 
anläggning, som Orsa I. F. planerar vid 
det s. k. strandbadet, men som förenin
gen saknar medel till.
Tekn. apot.-bitr. Sonja Nyman, ledare

för Orsas ”blåvingar” :
Jag önskar skapandet av en ungdoms- 

eller bygdegård av något slag, där ung
domen kunde träffas och få rum för 
sina fritidsintressen. Jag skulle vilja 
ha rum för både idrott, studiecirklar, 
lek och dans och mycket annat, och na
turligtvis tänker jag särskilt på scout
rörelsen, som jag ju själv står närmast. 
I denna bygdegård kunde ju exempelvis 
ungdomsaftnar ordnas.
Avdelningschef Bengt Parde, ordf.

hos Ungsvenskarna:
En centralt belägen bekvämlighetsin

rättning!
Postmästare Elisabet Sahlgren:

Badstu med simhall!
Kommunalkamrer O. Jonsson:

Jag ber att få  göra mitt uttalande 
med särskild tonvikt på ungdomens fy 
siska fostran, och överlåter åt dem som 
äro mera kompetenta till skapandet av 
den psykiska dito, att göra det. Jag 
vill framkasta en redan tidigare väckt 
tanke beträffande skapandet av ett

Skidor
Skidutrusining 
Skidor vallas 
Bensin och 
oljor
Bilservice

Orsa Cykel- & Biltjänsl
Telefon 156
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kombinerat medborgar- och idrottshus, 
som visserligen kostar stora ipengar, 
men som ändå ligger inom möjligheter
nas gräns att förverkliga. Åtminstone 
till medborgarhus lämnar staten bidrag 
eller lån. Det svåraste blir att .finan
siera själva driften av projektet och där 
ser jag möjligheten av en kommunal in
sats i gemensamhet med de olika för
eningarna. Detta skulle då hindra att 
företaget för finansierandets del ideli
gen måste användas som något .slags 
nöjespalats, vilket icke vore lyckligt. 
Tacknämligt vore alltså här med en 
kommunal gärning för driften. Visser
ligen är det ingen synd med dans, men 
det får inte urarta, och jag skulle önska 
tonvikten lagd på sport och kultur, kon
serter etc. En stor sportsal kombinerad 
med sal för teater, konserter och någon 
gång dans. Med en sådan byggnad på 
en plats som Orsa, där man hittills visat 
sig som så goda föregångare på många 
andra områden, tror jag att vi skulle ha 
funnit ett medel att motverka ungdo
mens flykt från landsbygden. Tillsam
mans skulle vi då få njuta av den vackra 
naturen och inandas hembygdens här
liga luft och ändå få del av vad stä
derna ha försprång på.

Musikdirektör E. Göransson:
Kommunalt understöd till undervis

ning i instrumentalmusik i folkskolan 
önskas, d. v. s. eleverna skulle lära sig 
att spela på ett verkligt instrument, fiol, 
flöjt, klarinett , horn o. s. v. Nu finns 
det en viss förutsättning för denna Un
dervisning, då alla folkskolebarn får 
lära sig noterna, då de vid sångunder
visningen i skolan får spela upp sånger
na på klangspelen. De barn, som visat 
intresse för denna undervisning, skulle 
alltså få fortsätta genom att få lära sig 
att behärska ett riktigt instrument ge
nom att de erbjödes undervisning av 
skoldistriktet.

Sedan eleverna alltså fått lära sig no
terna genom att spela på fclangspelen 
i klasserna 3—4, skulle instrumental

undervisningen börja i 5:e klass och 
räcka i tre år t. o. m. den 7 :e. Undan
tagsvis skulle särskilt begåvade barn 
kunna få börja tidigare. Undervisnin
gen bör bedrivas i grupper. Läraren bör 
ofta ha en ackompanjatör till sitt för
fogande, så att eleverna snart få kän
na att det ” låter” bra och är roligt.

Nu behövs det musikinstrument. De 
flesta föräldrar kan nog själva kosta på 
ett instrument åt sina barn, om det 
alltså i skolan utrönes, att barnen är 
intresserade. Men sedan kan det ju fin
nas ett och annat barn, som inte kan 
få pengar till sitt instrument. Jag har 
därför redan startat en fond för ända
målet, nämligen ”skolbarnens instru
mentfond” , till vilken jag hoppas att be- 
hjärtade personer så småningom skall 
skänka pengar och instrument.

Den frivilliga musikundervisningen 
håller nu på att införas i bl. a. Borlänge, 
Husby, Norrbärke och Malung. —  I Fa
lun har länge funnits en gossmusikkår. 
Skulle vi inte kunna ha en sådan också 
här i Orsa?

Undervisningen borde kunna börja 
senast höstterminen 1948. Därför borde 
beloppet för undervisningen upptagas i 
staten, som uppgöres nästa år, 1947, 
om det nu är kommunen, som skall an
slå medel. Musiken ger ungdomen ett 
livsintresse, men utbildningen måste ske 
på ett tidigt stadium.

Vidare skulle jag önska igångsättan
det av kurser (ev. som aftonkurser) i 
slöjd, särskilt träslöjd, för ungdom som 
slutat skolan. Inte endast i Kyrkbyn 
utan även i andra socknens byar. Möb
ler och hemslöjdssaker skulle göras. 
Felaktigt som nu, att ”minnen .från 
Orsa” göras på andra håll. Skulle ur 
dessa träslöjdskurser växa fram små 
verkstäder för hemslöjdsalster, såsom 
t. ex. i Insjön, vore det väl inte fel.

Om det visar ;sig svårt att få  lärare 
inom socknen för sådana kurser, kunde 
det anställas någon utifrån. En sådan 
heltidsanställd slöjdlärare för något

Julklappsfrågan
löst med en förstklassig förstoring från våra 
porträtt- och seriekartor.

Spar ej till rusningen! Kom i tid, kom i dag!

R am ar och Album i s to r  so rte rin g . 

K a m e r o r  /  F i l m  /  B l i x t l j u s

TEG M Å N S Fotom agasin
O R S A  TEL.  9 3

eller några år skulle kunna få slöjd- 
grupper vid Kyrkbyns folkskola, där 
även 3:e klassen borde kunna få trä
slöjd.

Socialvårdsassistenten Inga Ekström:
Barnträdgårdar för barn i åldern 3— 7 

år eller parktanter för parkanläggnin
garna. Sy-, väv- och stickkurser för 
flickor som slutat fortsättningsskolan. 
Större utbildningsmöjligheter för ung
dom. Intensifierad studiecirkelverksam
het. En enkel, stor och lämplig lokal 
för scouter, ungdomslag m. fl. Badstu- 
bad vid ångbåtsudden, bättre frilufts
bad. Anordnande av offentliga lekaft
nar vid ångbåtsudden. Understöd till 
teateramatörernas verksamhet. I allt 
samarbete mellan olika ungdomsorga
nisationer.
Bokbindaren Gösta Asplund, ordf.

i S. D. U. K.:
Om Orsa kommun helt plötsligt be

stämde sig för att skänka bort 10,000:—■ 
kr. till något aktuellt ungdomsönskemål 
i Orsa, .så skulle säkerligen den största 
delen av ungdomen önska att pengarna 
sattes som grundplåt för byggandet av 
en ungdomsgård eller föreningslokal för 
ungdomen. Det är den allt överskug
gande önskan som finns. Skall ung
domsföreningarna ha den minsta m öj
lighet att konkurrera med nöjesindu- 
strin, måste de först och främst ha en 
ordentlig lokal, den saken står nog klar 
för de flesta.

Men kommunen skänker nog inte bort 
några pengar, om inte ungdomen själv 
visar, att de vill något. Ungdomen måste 
själva ta initiativet, och gör vi det, t. ex. 
med att arbeta för byggandet av en 
ungdomsgård, så tror jag det finns 
stora utsikter att få kommunal hjälp. 
Det är dock de unga, som skall bygga 
framtidens samhälle, och därför borde 
det ligga i våra ”fäders” intresse att ge 
den vakna ungdomen stöd i dess verk
samhet.

Uno Wibell.
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Skattungbyns skolas kl. 5—6 presenteras i detta nummer.
Främsta raden: Åke Andersson, Barbro Kallman, Marianne Masser, Gunnel Sand

berg, Eivor Eriksson och Rut Eriksson.
Bakom dem: Börje Hedén, Emma Bolin, Hasse Ersson, Ulla Mårten, Allan Benn- 

berg, Sickan Svälas, Sven-Olov Fransson, Majvor Karner, Hubert Gabrielsson, Gösta 
Bärtas. Siv Bäckström är ej med på kortet.

Lärare: Olov Ohlsson. Foto.: E. Bjarling 1946.

Läsårets lagstadgade sammanträde hål
les i mars eller april månad å dag som se
nare bestämmes.

Skolöverstyrelsen har bestämt antalet 
veckotimmar för överläraren till 10. Med 
anledning- härav beslöt folkskolstyrelsen 
tills vidare anställa folkskollärare Erik 
Mickols från Slättberg- som timlärare under 
3 veckotimmar.

Ecklesiastikministern uppvaktades den 
26 nov. av ombud för skoldistrikten. inom 
Dalarnas norra inspektionsområde. Deputa- 
tionen ansåg behov föreligga av ändrade 
bestämmelser, som gör det lättare att cen
tralisera de mindre skolornas 7: de klasser.

Folkskolinspektören föreslår skolstyrel
sen att skyndsamt utreda möjligheterna 
till centralisering av skolorna i Åberga, 
Kallmora och Nederberga.

På Lillåvallen hölls torsdagen den 3 ok
tober tävlingar i allmän idrott för elever
na i folkskolornas 5:e och 6:e klasser. Gre
narna var löpning 60 meter, längdhopp och 
kast med liten boll.

Ett stort antal barn från så gott som 
alla socknens skolor hade mött upp, och 
dråpliga strider utkämpades under livliga 
hejarop från den ungdomliga publiken.

Tävlingarna leddes suveränt — som det 
heter på idrottsspråk om något riktigt 
klämmigt — av gymnastikdir. Inga Åker
lund, och de gynnades av strålande sol
sken. Banorna var dock en aning hala efter 
nattens frost, vilket för en del drog ned 
resultaten. A. L.

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 

V erkstad i  G od tem plarh u sei

Målarmästaren A k s e l E. R oseen 
Verkstaden Tel. 265, Bostaden Tel. 253

Stipendiefonden.
En ny studiesäsong är inne, och då ville 

vi än en gång påminna om de möjligheter 
till fortsatt utbildning, den har, som slutat 
folkskolan men inte är äldre än 20 år. Orsa 
Skoltidnings Stipendiefond utdelar nämli
gen även i år stipendier till kurser vid Her- 
mods Korrespondensinstitut, där det finns 
en stor mängd ämnen att välja på.

Vill Du alltså lära Dig att bättre an
vända Ditt modersmål, att räkna ut kvis
tiga problem, att teckna eller annat, sänd 
då in en ansökan om en kurs till folkskoll. 
S. Lilja, Kårgärde, Orsa. Blanketter och 
råd får Du säkert hos närmaste lärare. Nå
gon bestämd dag för insändande av ansökan 
behöver Du inte heller tänka på, utan den

kommer att behandlas så fort som möjligt. 
Glöm bara inte att samtidigt skicka in av
skrifter av folkskole- och fortsättnings- 
skolebetygen.

Vår hederslista över stipendiater, som 
klarat av sina kurser, utökas denna gång 
med

Den sextiofjärde: Olof Knuts, Vång-
gärde. (Algebra).

S. L.

ERIK ANDERSSON
Utför I n l c a s s o u p p d r a g .  
Förrättar A u k t i o n e r ,  B o 
u p p teck n in g a r  och A rvskiften . 
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 40

Sportig Dam eller Herre önskar sig ...
Någon detalj i utrustningen: - En skidmiissa, en färgglad halsduk, en Irevlig skidjacka 
eller ell par skidbyxor . . . Detta och mycket därutöver h ittar Ni hos oss i stort urval.

2 > .c c c je n ^ i S j u l ?  f t j n c l

Handväskor, Shoppingväskor, Visitväs
kor, Handskar, Bädd jackor, Vantar, Strum
por, Damskiddräkter, Barnoverall även 
tvådelad, Scarves.

Ett e legant och välsittande G arn ityr eller 
Nattlinne i silke, en mycket omtyckt dam
julklapp.

P r e s e n t k o r !

Gör julinköpen hos oss och IVi får bästa valula för pengarna.

EMMA O L S S O N  - O R S A
GARN, MANUFAKTUR, HERRKONFEKTION, SYBEHOR, TELEFON 125
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jultomten har präktiga 

och nyttiga presenter i sina 

paket (rån flug. JUatsson.

\

/\t H ^ n e :

Utan gensägelse de läckraste 
underkläder vi någonsin fört 
i lager:
Morgonrockar
Bäddjackor
Nattlinnen
Pyjamas
Linnen och benkläder

/ it H o n o m :

Skjortor, Slipsar, 
Handskar, Scarves, 
Pyjamas, Strumpor, 
Rökrockar, Sportkläder, 
Underkläder.

Eleganta handväskor
i äkta skinn, plastic - matta och 
blanka - Shoppingväskor i tyg 
och plastic, Aftonväskor, Stor 
sortering handskar, Sport- och 
vanliga vantar.

/lo herrkonfektion
har inkommit en stor mängd 
nyheter:
Kostymer, Trenchcoat,
Ulstrar, överrockar, 
Gosskläder av alla slag.

En päls, kappa eller ulster
har hon ingenting emot att få i julklapp. I vår stora sortering 
av sådana finner Ni nog en som tilltalar henne.

Ett presentkort
löser julklappsfrågan i tveksamma fall.

Gör julklappsinköpen 
i god lid!

Aug. Larsson, Orsa
Manniaklur, Damkappor, Herrkonfeklion Telefon 21
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F R Å N  S K O L B Ä N K E N
God Jul!

önskar vi alla Orsa Skoltidnings unga 
medarbetare! Och tack ska ni ha för 
alla bidrag ni skickat in! Vi tackar 
också er, som skickat in teckningar eller 
uppsatser men som inte hittar dem här 
i spalterna hur ivrigt ni än söker. Det 
är många riktigt bra saker, som inte har 
kommit med, därför att det inte finns 
nog rum i tidningen. Men ge er inte 
för det! Fortsätt att bombardera oss 
med allt bättre saker, så kommer de nog 
in till slut. Och så hoppas vi, att 1947 
blir ett gott år både för er och för Orsa 
Skoltidning.

Je saga.
E wa jen göng jen tomtefamilj, sö bodd 

i skojum. Nu wa ä nära jole, ö tomtn tänkt, 
att an skuld djera nöga jolklappa ö dja 
krippöma iunt umkring. Men an wisstunt 
wen an skuld djera fär nö. An frågöd tom
temor, wen an skuld djera, ö o sad, att an 
skuld djer jena dockö a Kare ö jen bil a 
Olle. ”0 se ska du för djer nögör nittigör 
sakör a dem ö.”

Nu djick tomtn ö gard öllör möjligör 
sakör a krippöma. Dö ä wart jole, skuld an 
gö ö del ajt jolklappa. An djick först börta 
Kare ö Olle. Dö an kåm in dar, sad an: 
”Finns ä nögör snällör krippör jånä?” 
”Jada”, swäräd mamma a Kare ö Olle, 
”döm a we sö snällör öppo sist tide” . Do 
gav tomtn döm jolklappa. Kare fick jena 
dockö, jena klänning, jena kappö ö jena 
färglådö. Olle fick jen bil, jen ruck, jen ättö 
ö jen kam. Dö döm add fändje jolklappa, 
tacköd döm tomtam. Ö tomtn djick börti 
jena ällör stugö.

Märta Wik. Klass 4.

Tomtegubben i ladan.

Det var en gång en tomtegubbe, som 
bodde i en lada på en gård, som hette Stor
gården. Minsta pojken på gården hette Per. 
De andra bröderna hette Eric och Lars. En 
dag var Per ute i ladan, där de hade en 
snickarverkstad. Han skulle snickra ett 
skrin till mamma. När han en dag skulle 
arbeta på skrinet, så sprack det. Då blev 
han ledsen. Just då kom tomtegubben fram 
och frågade, om han fick hjälpa honom. Ja, 
det fick han. Då blev Per glad igen. Så 
hjälpte tomtegubben honom. Varje kväll 
arbetade de tillsammans. När skrinet blev 
färdigt, blev bröderna avundsjuka. Nästa 
dag skulle bröderna försöka. Då ropade Eric 
på tomten. Medan de snickrade, sparkade 
tomten till dem, så att de flög ut. Nästa 
dag var det mors födelsedag. Då fick mor 
den finaste saken av Per.

Tore Borgert. Klass 3 B.

Byråar av bonad björk
från 53:- kronor.

CARL A. PETTERSSON, ORSA

TECKNING: Dalastuga av 
Ko. Nieuwenhuyse, klass 4.

Tomten och Havsöga.

Det var en gång en älva, som bodde hos 
en tomte. Tomten var snäll och hetta Tripp. 
Älvan var vresig och hette Havsöga. En 
dag skulle tomten bort. Han for på mor
gonen. Havsöga var hemma och såg efter 
huset. Då fick hon se någonting som 
glänste. Hon måste ta i det där, och vad 
var det? Jo, det var en guldfisk, en slem- 
mig en. O, sa Havsöga. Tomten kom i 
samma ögonblick och hörde hur Havsöga 
skrek. Då frågade tomten: ”Varför skrek 
du?” Havsöga svarade: ”Jag vet inte.” 
Tomten: ”Jag ser nog, att du har gjort 
något rackartyg.’ Havsöga i vresig ton: 
”Nej.” ”Jo, det har du”, sade tomten. 
Havsöga: ”Ja, det har jag, jag bekänner.” 
”Jag visste, jag, att du tog på den slem- 
miga guldfisken”, sa tomten. ”Låt oss bli 
goda vänner”, sa Havsöga. Och så blev de 
goda vänner.

Solveig Kratz. Klass 4.

ALLR ISKFÖ R SAKR IN G

FRI G AR AN TISERVIC E

KVALITETSKO N TR O LL

J U L U R E T

K O M  IN  O C H  LAT O SS V I S A !
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't

Här är några bra julklapps- 
förslag från Hanssons. . .

Er. väska
är' en förnämlig julklapp till en 
dam. Plastic ska’ det varia i år 
och vi ha en stor sortering i 
väskor i detta materiel. 
Prislägen från ..................  19:50

En vacker mogonrock
blir en välkommen present. I 
nya modeller av eleganta vadd- 
stickade eller släta materiel 
från .................................. 36:—

Underkläder
äro traditionella och uppskat
tade julklappar. Eleganta gar-
nityr i charmeuse frå n ... . 9:50 
Nattlinnen, charmeuse eller to- 
ilé, från ..............................  16:50

Pojkarna
ska’ också vara fina till jul. 
T. e.x. med en kostym, kavaj 
och fodrade golfbyxor i tweed. 
Finnas i storlekar 7— 15 år och
kosta i storl. 8 å r ..............  59:—

Skidbyxor
i diagonal finnas i samma stor
lekar, 8 år ...................... 19:50

Skidjackor
i velvetine från ..............  12:—

Slipsen —  julklappen nr 1.
Ni har bara att välja i vår stora 
sortering. Kom ihåg att se på de 
handvävda Silja-slipsarna, som 
nu finnas i nya mönster. But- 
terflys och rosetter.

De sportiga
bli glada att få någon detalj av 
våra rejäla sportutrustningar. 
Vi ha bl. a. ”Algots” praktiska 
och välgjorda skidbyxor och 
-jackor i både dam- och herr
modeller.

Skidbyxor, dam-
i br,a diagonal .................. 29:—
Samma med bröstlapp och 
hängslen ..........................  33:—

Damjackor, ylle ..............  42:—

Skidbyxor, herr
av diagonal 31:— , 36:— , 42:— 
Jackor
av mocca i västmodell. .. . 25:50 
Jackor, gabardin ..............  30:—

Handskarna!
Bra damhandskar i mocca eller
nappa från ......................  14:—
Herrhandskar i nappa fr. 12:75,
renhud .......................... 18:75
Bra sporthandskar från . . 7:—
Handstickade fingervantar i ren 
ull ...................................... 13:—
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Hemma i Tomtebo.
Det var en prinsessa, som bodde i ett 

slott. Och under trappan bodde en tomte
familj. I kväll skulle prinsessan få gå dit 
på fest. Så nu hade tomtemor mycket stök. 
Det blev kväll, och tomtefar tog sin lykta 
och gick efter prinsessan. Hon fick äta sig 
mätt på kakor. Sen lekte de blindbock. 
Först skulle tomtefar vara blindbock. Han 
ramlade under julgranen, och alla skrattade 
åt tomtefar.

Sonja Gran. Klass III.

Tomtefamiljen.
Längst in i skogen stod en stor ek, vilken 

var hundra år gammal. I den bodde en 
tomte med sin familj. Han hade tre barn, 
som hade följande namn: Trisse, Nisse och 
lilla Trisselina. Det var dagen före julafton. 
Trisse och Nisse var i snickaiiboden. De 
spikade och limmade, och om ni gått förbi 
eken just då, skulle ni fått höra hur Trisse 
jämrade sig, att han jämt slog sig på sin 
tumme. Trisselina var med sin tomtemor 
i köket. De bakade kakor av alla slag och 
knäck i långa banor. Tomtefar satt vid 
brasan och lackade paketen. Snart bultade 
det på dörren. Det var en tomte, som ville 
låna lite lack, ty det var stängt i herr 
Råttas butik, och lite lack fick han ju så 
gärna. ”Jag ska köra ner med mina saker 
på släde”, sade tomtefar. ”Emil ekorre 
har lovat att vara med.” I detsamma kom 
Trisse ifrån snickarboden. Det fanns ingen 
spik kvar. 'Spänn bocken för släden och åk 
till herr Mullvads järnhandel och köp ett 
paket spik” , sade tomtefar. När julaftonen 
var inne, packade de ihop alla julklappar 
och for ner i bygden.

Lars Myrberg. Klass 4, Kyrkbyn.

ERIK W. FERLANDER
Orsa Telefon 449

Värme-, vatten- samt sa
nitära installationer.

Välgjort arbete. Infordra offert.

TECKNING: Kallmora slipstensgruva av 
Gunhild Lif, klass 5.

Pellefar.
Det var en gång en liten tjock tomte, som 

hette Pelle. Han var gamlast av alla tomtar 
i trakten. Hans gumma hette Lisa, och 
barnen hette Tusse och Busse. En dag gick 
Pellefar ut i skogen för att tänka på vad han 
skulle ge barnen till julklapp. Han satt på 
en stubbe och lutade sig mot en gran. Rätt 
som det var, var det någon som höll i ho
nom i håret. Luvan hade han tappat. Han 
kunde inte se vem det var, men han såg 
i alla fall, att det var en, som hade alldeles 
ludna armar. Då förstod han, att det var 
jätten från Storberget. Han hörde, att jät
ten sade: ”Nu får jag julskinka också, som 
jag så länge längtat efter.” ”Nej du, mej 
får du då inte”, sade Pellefar. Då sade jät
ten: ”Haha, tror du, att du kan smita från 
mej, nej du, förr steker jag dej med det 
samma”. När de kommo hem till jättens 
berg, satte jätten in Pellefar i ett mörkt 
rum. På natten vaknade tomtefar av att 
någon tassade i rummet, och så hörde han 
någon viska: ”Är du här, far?” ”Är det 
du, Busse?” sade tomten. ”Ja, jag har 
kommit för att rädda dig ur jättens håla.” 
Och så blev Pellefar räddad ur jättens håla 
av Busse och kunde dela ut sina julklappar.

Britta Jakobsson. Klass 6.

Trollen firar jul.
I december månad höll också trollen på 

med att göra i ordning julklappar åt var
andra.

På julaftons morgon gick trollfar upp 
tidigt, för han skulle ut i skogen och hugga 
en julgran. Han tog sin kälke och gick. 
Han hann inte långt, förrän han såg en fin 
julgran. Den högg han ned, lade den på 
kälken och gick hem. När han kom hem, 
skulle naturligtvis alla trollungarna vara 
med omkring granen. De hoppade och dan
sade kring trollfar, som stod och såg på. 
Då kom trollmor ut och sade: ”Ska ni inte 
ta granen och komma in, så vi får klä 
den?” Då tog alla trollungarna och trollfar 
julgranen och kom in. Så skulle de klä den. 
De klädde den med visset löv och mossa och 
högst uppe i toppen en lysmask.

Sedan skulle de äta rotsoppa. Men troll
ungarna hade inte tid, ty de hade så skojigt 
med julgranen, att de inte ville äta. Så 
sade trollfar, att han skulle gå ut ett tag. 
Men en stund efteråt kom jultomten. Alla 
trollungarna blev så rädda, att de sprang 
och gömde sig. Efter en stund måste 
tomten gå. Han lämnade säcken och gick. 
Sedan kom trollfar in igen. Då hade troll
ungarna kommit fram. Trollfar frågade, om 
jultomten hade varit där. ”Ja”, svarade 
trollungarna.

Då talade trollmor om, att de hade 
sprungit och gömt sig.

Alla trollungarna fick en kälke i lag, och 
trollmor och trollfar fick en sparkstötting. 
Men nästa år tror jag inte att trollungarna 
behöver vara rädda för jultomten, eller vad 
tror du?

Berit Ferm. Klass 4, Kyrkbyn.

Köp nyttiga julklappar!
Skor, Pjäxor, Toiilor, Holliner m. m. i

Segen Skoaffär, tet. 2 3 2

I I I  i
<Jl *> Jutlha nd la  hos oss!

JÅ Glas och porslin, matserviser, kaffe- & theserviser. 
Ka f f e  - F r u k t  - Cho k l a d .  God sortering!
Lutad och olutad lutfisk.

LUND BLADS EFTR,
Telefon 225, Orsa
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Var så god och slig in! Vi ha öppnal vår slora

J U L U T S T Ä L L N I N  G
&C>h Inh jucla ^^dee tiLL be<säb.

Bland en jätlesorterfng gedigna och praktiska saker skall Ni säkert 
finna en passande ” klapp” vare sig det gäller far, mor, syster, bror 
eller Eder käresta. Vi ha den slörsta sortering i

Presentkarfonger Manicure-eluier Necessärer Parfymer

Eau de cologne Hårvallen Puder Tvålar

samt allt iör munnens, tändernas, hudens, hårets och naglarnas vård.

cÅLLi i yia,yiyiet1 tiLL ju len  :
dukar
servielter

hyllpapper, remsor 
gransmattor m. m.
__________ ___________ J

Julstjärnan Tindra Kristall»
i dekorativa färger skapar den rätta julstämningen.

För småttingarna:

F Ä R G K R I T O R

VATTENFÄRGER

och  en s to r  s o r te r in g

M Å L A R B Ö C K E R  

LEKSAKER av TRÄ

i g e d i g e t  u t fö ra n d e .

Ku p o n g f r i a  ljus
i synnerligen goda kvalitéer

LÅJealzta fäedeLe.n att o ät; ja  jaLnandLa i cj.od tid, (Jti ^Lifiyiee team  

fya*s m ed ^Ldea medmänni*sbaet liae m eea att väLja yta ac k  L aa  

Cfäea \deet vat i Lucj.n acli ea \Sam.t Lite desS\Su.tam. bättee betjänad.

Orsa F ä rg h a n d e l
Telefon 340 Ferneman- Telefon 340
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De knepiga smätomtarna.
Personer: Tomtefar, tomtemor, tre små- 

tomtar.
Tomtefar: Nu måste vi få julklapparna 

färdiga. Det är två dagar till julafton.
Tomtemor: Ja, nog hinner vi det. Små- 

tomtarna är ju så duktiga. Men. var är de 
nu?

Tomtefar: Vi får väl blåsa i silverpipan, 
om de inte kommer.

Tomtemor tar pipan och går ut.
Tomtemor: Nu ska jag väl 'blåsa då.
(Hon blåser, småtomtarna komma.)
Tomtemor: Var har ni varit så länge?
Första tomten: En jätte kom och tog oss.
Andra tomten: Han stoppade oss i en

säck.
Tredje tomten: Men vi kunde skära hål 

på säcken och hoppa ut, och sen sprang 
vi hem.

Tomtemor: O, det var för väl, men kom, 
så ska vi gå in och äta.

De tre tomtarna: Tack, snälla mor!
(De gå in.)

Inga-Britt Lidberg. Klass 4.

Logen.
Jag har börjat i logen. Vi får leka, och 

det är roligt. Vi leker blindbock och andra 
lekar, och vi får inte dricka brännvin. Jag 
skall få bli stjärngosse och några andra 
pojkar också. Vi har fått gissa gåtor, och 
vi hade delat opp lag och ingen vann.

Erik Karlsson. Klass 2.

Allt för julbordet
Konserver, Sydfrukter 
N ötter
G ott ju lkaffe 
Glas och porslin

Valters Livsmedel, Orsa
Telefon 106

En saga.
Det var en gång två syskon, som hette 

Stig och Karin. Det var snart jul. De var 
i stan och köpte julklappar. När de skulle 
gå hem, var det nästan skymning. Stig sa, 
att de skulle gå igenom skogen. Men Karin 
vågade inte. Stig sa, att han skulle hålla 
henne i handen hela tiden. Då vågade hon 
gå. Men när de gått ett litet stycke, såg 
de en tomte. De frågade, var han kom ifrån. 
Han sade, att han kom från en stubbe i 
gläntan. Men när han sagt det, öppnade 
sig jorden, och tomten försvann. Stig och 
Karin stod stumma av häpnad. Men när 
de stått där några minuter, gick de hem 
och lade sig. Och nästa dag gå de efter en 
julgran. Då kanske de ser tomten igen. 
Ingen vet vad som kan hända dem. Vi får 
väl se en annan gång.

Evy Hansson. Klass 4.

BIRGER LUNDHOLM
Telefon 30

Boutredningar, Arvsskiften, Auktioner, 
Inkasseringar, Rättegångar, Lagfarts- 

och Inteckningsärenden.

Trollens jul.
Det var en gång en trollfamilj, som bodde 

i ett berg långt inne i skogen. De skulle 
fira jul precis som människorna. Men de 
visste inte, vad människorna åt på julen. 
Då gick trollfar genom skogen och kom 
slutligen fram till en by. Han var hemskt 
hungrig-, när han hade gått så långt. Han 
upptäckte då, att dörren till en stuga var 
öppen. Han steg in och såg, att det var 
ingen hemma där. I köket stod det grytor 
med lutfisk och risgrynsgröt. Trollfar tog 
då bägge grytorna med sig. Så gick han 
hem till berget. Men under vägen ville han 
.smaka på maten. Han stred med sig själv 
och tänkte på trollmor och barnen där
hemma. Slutligen smakade han litet och 
tyckte, att det var så gott, att han sedan 
åt upp både risgrynsgröten och lutfisken. 
När han kom hem, var det ibara grytorna 
kvar. Så fick trollen nöja sig med frusna 
lingon och renlav i stället för risgrynsgröt 
och lutfisk.

Erik Fält. Klass 4.

När mormor hälsade på.
I sommar kom mormor till' oss. Då blev 

jag så glad så. Jag sprang in till mamma 
och sa: Mormor kommer! Va sa du, kom
mer mormor? Jag sprang emot henne. Då 
fick jag strumpor till vintern. Hon var så 
gammal. Mormor var så rar. Hon var hos 
oss i tre veckor. Och nu bor hon i Trönö. 
Mormor har en gris. Han heter Nasse.

Sonja Säbb. Klass 2.

Ĉ Tåci —  Åamet!

De flesta av Eder fundera säkert på, a tt 
låta lägga en ny frisyr till julen. L å t

\y a  Damfriseringen
(Annie Malsloiva) tel. 453 

ombesörja detta. Obs! Endast äkta oljor.

Ĉ /LacL
får Ni efter a tt ha gjort Edra inköp 

hos

HENNING BROBERG, Lindänget
DÄR FINNS MYCKET AV DET NI SÖKER.
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TECKNING: Jul hos trollen av 
Gunhild Lif, klass 5.
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Ett julminne. Forts, från sid. 2.

omläggningarna på det sjuka benet. Så 
kom julafton. Det blev allmän julklapps- 
utdelning till alla patienterna. Alla 
fingo var isin korg med godsaker. Nu 
tändes julgranen, och Kalle kände för 
första gången i sitt liv, att det var verk
lig jul. Det sjuka benet blev dock ej 
riktigt bra. Ytterligare en operation 
måste företagas, och nu måste Kalle 
åter flera veckor vara bunden vid sjuk
sängen. Någon längtan från lasarettet 
fanns dock ej hos den lille patienten.

Efter ytterligare några månader blev 
dock den lille parveln återställd, så att 
han kunde utskrivas. Det var rörande 
att se skilsmässan, då Kalle skulle 
lämna den plats, där han vårdats i nio 
månader. Då han skulle säga farväl, 
brast han i gråt. Och det syntes också 
något vått i ögonvrån på den beprövade 
sjuksystern, som nu med förmaningar 
och välgångsönskningar lämnade sin 
skyddsling åt livet, åt stormarna och 
striderna, som göra sig mest kännbara 
för den, som är både föräldralös och 
hemlös här i världen. P. E.

I Skaltunge kyrka. Forts, från sid. 8.

stilla ro och frid in i ens själ, den 
tränger djupare och djupare ned, me
dan de gamla psalmerna ljuda. Hur 
gripande stämningsfullt det kändes, när 
barnkören med klara rena röster sjöng 
”1 himmelen” , eller när kyrkokören 
sjöng ”Den signade dag” på skattunge- 
melodierna, det kommer nog ingen av 
oss, som hörde dem, att glömma.

Efter ”Nu haver denna dag” , sjungen 
också den på ortens gamla melodi, är 
högtidsstunden slut, och ett vackert 
minne rikare lämna vi Skattunge kyrka. 
Nu ruvar höstmörkret över bergen och 
bygden, men i sinnet lysa ännu ljusen 
och sjunger ännu den gamla psalmen.

M. B.

Siv Berit Olsson, klass 3.

Tvillingar.
Jag känner en flicka som heter Kerstin 

Hellstrand, hon har två små tvillingsyskon 
som heter Anders och Per, de är så små 
och rara. De har så små fotter och händer. 
De skriker då de vill ha mat. För det mesta 
sover de.

Astrid Hansson. Klass 2.

J\iåcjot extta ffatt till ^Jtii 

tnåitc Ået natutiujtviÅ vata.

ABERGS
Charkuteri

N r  1
k o n l r o l l

Lut a Ut yVt Vi l l  L a

i matväg cch 

Uelilatesse c.

I  Gl c !

Kooperationen i Hansjö omfattas med allt större intresse!

K o n s o in s försäljning 1/1 -  30/11 utgjorde 545.366:- kr. mot 506:1 3 0 :-  
kr. samma tid föregående år. ökning 39.236:- kr.
I år äro vi synnerligen välförsedda med varor till jul -  såväl för julbor
det som till julklappar. Välkomna till goda julköp.
En butiksbuss kommer att förse avlägsnare byar med livsmedel och för
nödenheter.

K o o p e r a t i v a  K v i n n o g i l l e i  har nu 47 medlemmar. Gillets trevliga 
möten och fester äro livligt uppskattade. Nya medlemmar alltid välkomna. 

I H i i s m o d e r s g y m n a s t i k c n ,  som startats på Konsums inititativ, del
tager 27 husmödrar. Ny grupp startar efter jul. Anmälan kan göras i 
Konsum eller till ledarinnan Fru Elsa Nygårds. 

G r u p p v e r k s a m h e t e n  -  den populära kooperativa studieformen -  arbe
tar i 7 grupper med 80-tal deltagare.

H a n s j ö  K o n s u m t i o n s f ö r e n i n g

Dö juniorär wa börti Kallmora.
Jen dag sad prästn att wi skuldäm börti 

Kallmora. Wi forum jen sundag. Wi addum 
fem ästa. Dö wi kåmöm dit, wa ä sö mitje 
fok dar. Föst sjungöd wi jen söng, ö se 
sjungöd öllerijop. Se fick wi sjoklad, ö se 
for wi em. Wi wam f  ist, men se kåm ä 
jen äst til ö skuld fråmum wös. Ö se skuld 
orn äst ö kajt upp ödör ästn, ö do tippöd 
slidn. Wi wultöm öllerijop uppo Fröjd— 
Ånnö. Ä wa Ingrid ö Birgit, Linnea ö Britta 
Martin ö i ö Fröjd-Ånna. Ästn stjendä fär 
wöss. Fröjd-Ånna djick nidevör ö skuld sjå, 
um o fick att ästn. Se kåm ödör ästär, ö 
wi sadim, att ästn add stjenåd. ödör ästär 
stånöd, o se add wi uppi öllafilta dar, ö se 
for wi em. Men se kåm Fröjd-Ånna mi ästn.

Gullevi Eldh. Klass 4.

Den snälla älvan.
Det var en gång en tomte, som satt på en 

stubbe och grät. Han grät, för han hade 
inga pengar att köpa julklappar för.

Då kom en liten älva svävande. Hon 
rörde vid tomtefars arm. Det kände 
inte tomtefar. Men älvan rörde vid armen 
en gång till. Och då kände tomtefar det. 
Han tittade upp, och då såg han en liten 
älva stå. bredvid sig. Han sade: 'Vad vill 
du m ig?” Älvan sade: ”Jag såg dig sitta 
här och gråta, och jag tyckte jag måste gå 
och höra hur det var med dig.” — ”Du 
behöver väl inte bry dig om mig. Det gör 
väl dig detsamma om jag är ledsen eller 
inte?” sade tomtefar. ”Nej, det gör det 
inte. Du kan väl tala om vad du är ledsen 
för, tomtefar.” Tomtefar stammade fram: 
”Jag är ledsen för att, att, att jag inte har 
några pengar att kö-köpa julklappar åt 
barnen i byn.” ”Det ska vi snart klara av,” 
sade älvan. Och så svängde hon med sitt 
trollspö, och då kom ett tusen guldpengar 
ramlande ner. ’0 j!” utropade tomtefar. 
”Tack och tack och tack!” Och så gick han 
och köpte julklappar.

Solveig Kratz. Klass 5.

Till Henne
en julklapp av plastic

Aftonväskor . . . 7:50
Handväskor från 13:50
Shoppingväskor . 22:50
Handarbetsväskor 10:75
Stickväskor . . . 9:—
Necessärer . . . . 10:—

Koope rat iva,  O rsa
Manufakturavdelningen

18

TECKNING: Tomten kommer till barnen av 
Siv Berit Olsson, klass 3.
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C ltE lC l

finnes hos

Musik- &
Missionsbokhandeln

O .n ^ J L  PERMANENTNING
uiföres ot

Guily Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons Åkdonsfabrik
Orsa Tel. 188, bosf. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott  j u l d r i c k a
fr An

Sioråbro Bryggeri, tel. 189 

L1NDANGETS PENSIONAT
Teleion Holen 1 

N y r e g i ml

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

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Märta Gareby.

CBestall Julpermanentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

MATBRÖDET
alltid  gott, välsmakande från

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 38  Orsa

Till julen: Vörllimpan. Beställ i god tid!

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS

Vördsamt KONRAD BERGLUND
Telefon 66

Låt reparera S K O D O N E N  hos

E .  IV o r  I i  i i  t)
Omsorgsfullt arbete -  Moderata priser

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, listverk,
Auktoriserad försäljare för 
Masonile Wailboard och Ptywood,

B E G R A V N I N G S B Y R Å

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

HUGOS  KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  

--------- T e l e f o n  3 18---------

John P e tte 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 !

SkvreparaUvner
utföras omsorgsfullt ar

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

Gummiskodon och Cykeldäck
r e p a  re ra s !

K IN G CENTRALEN
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs
TRUNNA -  ORSA

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

t^ytan-clt* Vilohem o. Pensionat

Rikstelefon 173
Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, in
packningar, saltingnidningar, massage m. m. 

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor, möbler. 
Plywood och W ailboard.

Kallholsfors <SniclcerifafcirLlc
Tel. 37 M ä s s b a c k e n  Tel. 37

F re lin s  Konditori
Telefon 27
Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Värme-, Vatten-, Avloppsledningar
utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T a p e t s e r i n g
Rum s- och  B y g g n a d s in å ln in g

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

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden flyllad till Slältberg

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

f. d. Rob. Thollanders

Lindhs Matsalar
Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN -  TEL. ORSA 346

cQe-l&ntMaM,cLetzcid !
Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

Höj julstämningen 
med vackra blommor

i r å n

Lindqvist Eftr. Blomsterhandel
-  John A. Levenius -

Jral'{t>r i si t e sts-ieriiicj.

M e d l e m

Tel. Aifären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

6 , omtyckt y u lk tiCLn

brevpapper med monogram

B eckm ans  Tryckeri
Telefon 247

19



OESA SKOLTIDNING.

Skidvecka i fjällen?
Förra vintern erhöll Orsa Idrottsförening 

bland sina inbjudningar en av det ovan
ligare slaget. Ljungdalens GoIF erbjöd 
fritt vivre för några orsalöpare under en 
vecka för att deltaga i deras tävlingar i 
slutet på mars.

Yi hörde oss för med pojkarna och an
mälde fyra stycken. Emellertid blev det 
endast tre, som kunde fara.

Ljungdalen ligger i Härjedalens nord
ligaste hörn, alldeles intill de mäktiga 
jämtlandsfjällen. Det visade sig vara en 
mycket vacker plats med höga berg och 
fjäll runt om. Och det fanns utomordent
ligt fin terräng att träna i. Maten på 
pensionatet var också mycket bra, och vi 
åt och mådde gott mellan skidturerna. Till 
Helagsmassivet var det 18 km., och dit 
var vi två gånger och provade deras lunch.

När tävlingarna var över och vi kom
mit hem, var vi överens om att denna 
trevliga fjällfärd var ett minne för livet.

Tävlingen däruppe är öppen för alla 
klasser: damer, ungdom, juniorer och se
niorer. Vi talade med tävlingsledningen, 
och de lovade att komma igen med samma 
inbjudan nästa år. Orsa I. F. kommer att 
ta ut de mest förtjänta till denna härliga 
skidvecka i fjällen.

Ungdomar i Orsa! Lägg er alltså i trä
ning för att sedan få åka på en härlig 
semester i fjällen och samtidigt viea, att 
än finns det skidåkare i gamla Orsa.

Här ser Du bilder av sju svenska kungar. 
Tiil varje bild finns också några textrader. 
Men om bilderna och texten granskas när
mare, upptäcker Du snart en del felaktig
heter både på bilderna och i texten. Det 
finns på varje nummer 2 tydliga fel, oftast 
ett fel på bilden och ett i texten. Fast 
den uppdelningen är inte genomgående. 
Ibland är båda felen på samma ställe.

Det gäller nu att upptäcka alla felen 
och .sända, in uppgift på dem till Orsa 
Skoltidning, Orsa, senast den 4 jan. 1947, 
så har Du utsikt att få ett pris på 10, 6, 
5 eller 4 kr.

Glöm inte att skriva namn och adress!

1. Karl X Gustav tågade med sin här 
över Bälten i början av år 1658, för vilken 
bragd han erhöll Karl XIII :s orden

Karl IX ha svarat sin son Gustav Adolf, 
när denne en gång frågade, hur cigarrer 
smakade.

S. Sigismund var liksom kusinen Gustav 
11 Adolf en protestantismens förkämpe.

U. Gustav II Adolf som 50-åring. Efter 
en målning av van Dyck.

5. Johan III firande 25-årsdagen av sin 
kröning. Efter målning av J. B. von 
Uther.

(i. Gustav Vasa, förste ”vasalöpare” , 
grosshandlare och skeppsredare. (Hans far
tyg seglade ända till Newyork.) På bilden 
syns kungen begrunda sonen Eriks tragis
ka mordgärning.

7. Erik XIV efter mordet på Anckar- 
ström. Efter samtida porträtt av flansk 
mästare.

H. 2. Karl IX. Ille faciet (fasligt illa) lär

Q Bränd KALK och 
y  KALKSTENSMJÖL

^  av högsta kvalitéer till fördel-
.<5̂ aktigaste priser erhållas från' AiED &

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBBUK

Julpermcmentningen huiL c,
Liljas Damfrisering, tel. 306, Orsa

Mässbacken Telefon 21

Radio, Grammofoner, Skivor
Skriv- och Räknemaskiner på fördelaktiga villkor. 
Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel- & Sportaffär, tel. 281

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 69 — 13 dec. 1946) 

utgives av O rsa  L ärarefören in g . 
Redaktör: Hj. Hedman, Orsa, tel. 479. 

P ostg irok on to  nr 13 65 58
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

Vulkanisering av cykeldäck.
Prenumeralion sker genom insällning å 
tidningens postgiro av kr. 1:40. Skriv tyd
ligt namn och adress på girokorlels kupong.

(Jpplaga 1.850 ex. Beckmans Tryckeri, Orsa, 1946 Pris 35 öre.


