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ORSA SKOLTIDNING

GUDS STORA GÅVA: JULBETRAKTELSE
Julbetraktelse.

Julen är g å v o r n a s  h ö g t i d ,  
framför andra. Vi minnas alla, bur vi 
som barn längtade efter julen med dess 
”klappar” . Hur vi räknade dagarna till 
julafton och tyckte, att de gick alldeles 
för sakta. Ingen av våra religiösa hög
tider för så mycket glädje och stämning 
med sig som julen. Vi här alla med oss 
ljusa och glada minnen från jular i hem
met. Det var så roligt att få gåvor och 
att få  ge. Julen är vår största och gla
daste högtid. Men det är Gud, som har 
givit oss julen, och med den den 
största av alla gåvor, J e s u s  K r i s- 
t u s, vår Frälsare. Därför sjunger vi i 
en av våra julsånger:

Jesus är gåvan given åt jorden; 
i Gud denna gåva åt syndare ger.

De som först fick mottaga ibudskapet, 
att denna gåva var given, var några 
herdar. Den första julnatten var de 
ute och vaktade sina får. Då, plötsligt, 
stod en ängel framför dem, och Her
rens härlighet kringstråiade dem, och 
de blevo mycket förskräckta. Men äng
eln sade till dem: ”Varen icke för
skräckta. Se, jag bådar eder en stor 
glädje, som iskall vederfaras allt folket. 
Ty i dag har en Frälsare blivit född åt 
eder i David stad.” När herdarna hade 
hört ängelns ord, folevo de glada och 
sade sins emellan: ” Låt oss nu gå
till Betlehem och se, vad som där har 
skett och som Herren har kungjort för 
oss.” De gingo så till Betlehem och 
funno det lilla harnet, som låg i en 
krubba, och när de sågo det, iblevo de 
glada och prisade Gud.

Men julens stora gåva igavs inte .bara 
åt herdarna i Betlehems ängd. Den gi- 
ves åt alla människor. Ängelns ord till 
herdarna lydde ju: ” Se jag bådar eder 
en ©tor glädje, ©om skall vederfaras allt 
folket.” Gud begränsar inte sin godhet, 
hans kärlek famnar alla. När Gud ger, 
så ger han rikligt. Han gav judafolket 
en Frälsare, men han tänkte också på 
oss. Till våra svenska hem kommer 
Guds stora gåva. Det kommer vi på 
nytt att erinras om denna högtid.

När Jesus föddes hit till jorden, hlev 
hans första bädd en krubba, ty det 
fanns inget lannat rum att få åt honom. 
Evangelisten Lukas iberättar, att Maria, 
Jesu moder, lindade honom och lade ho
nom i :en krubba, ty det fanns inte rum 
för dem i härbärget. Det var så många 
resande ute på grund av skattskrivnin
gen, som kejsar Augustus hade påbjudit, 
att alla platser i härbärgena var upp
tagna. En krubba blev hans första bädd. 
Han bom från härlighetens värld hit 
ned till jorden. Han ägde rikedom och 
makt, men han hlev fattig och arm för 
människors skull. ”Det fanns inte rum 
för honom” , är det meddelande evange
listen lämnar oss. På ett annat ställe 
står det: ”Han kom till sitt eget, och

Pastor John Wiklöf.

hans egna togo inte emot honom.” Så 
var det, när han kam första gången.

Nu kommer han till oss. Han kom
mer 'denna högtid. Skall det finnas rum 
för honom? I imånga hem väntar man 
nu till jul någon gäst. Det har städats, 
fejats och prytt för att allt skulle ibli 
så fint som möjligt. Julen är ju hem
mets högtid, och alla söker sig hem då. 
Men hur många har rustat sig för att 
taga emot Honom, som är julens stora 
gäst? Finns det rum för Honom, när 
Han kommer? Utan Honom blir det 
ingen verklig högtid. Det blir bara ett 
avbrott i den gråa vardagen. Säkerli
gen kommer många att fira denna jul 
utan att få erfara verklig julglädje. 
Man låter allt igå i den gamla vanliga 
stilen. Det blir ett besök i kyrkan, om 
man orkar med det. Eller kanske kostar 
man på sig en religiös grammofonskiva 
utom det, som radion kan ge. Det är 
allt. Och så maten förstås. Vi har ju 
rätt rikligt av den varan nu igen. Men 
den verkliga, djupa och rika julglädjen 
får man bara erfara, om man tar emot 
Guds stora gåva: Jesus Kristus, vår 
Frälsare.

Jesus är gåvan, salighet ära,
Frälsning och liv uti honom vi fått. 
Jesus, vårt julträd, oss frukter vill bära, 
Jesus, vårt julbröd, ger oss allt gott. 
Ty ett barn är fött i dag, en son oss

given är, f
Vilkens herradöme varar, och han heter

Gud.
Jesus är gåvan, given åt jorden; 
Frälsning och liv uti honom vi -fått.

Låt oss göra som herdarna i Betle
hems ängd gjorde: gå till Betlehem och 
se, vad som. där har skett. De nöjde sig 
inte med att bara höra talas om det 
underbara som skett, de gingo för att 
se och närmare lära känna. Vi har så 
många gånger hört talas om det, so:m 
skedde den första julnatten. Men har 
vi sett det närmare, och har vi tackat

på Mora lasarett .

I fjärran hör jag sång och musik. 
Det är ju den gamla välkända julpsal
men ©om tonar, ackompanjerad med or
gel. Var är jag? Jo visst, nu vet jag. 
Genom ett operativt ingrepp av skickli
ga läkare räddades jag till livet, jag är 
fjättrad vid sjuksängen, och nu är jag 
klarvaken. Jag ligger i en av sjuksa
larna på Mora lasarett, och i dag är 
det julafton. Tonerna höras från kvinn
liga avdelningen, där några av sköter- 
skeeleverna dagen till ära uppvakta pa
tienterna med sång. Sången kommer 
allt närmare. Även på manliga avdel
ningen sker samma uppvaktning. Det 
gör ett gripande intryck att liggande i 
en sjuksäng vakna vid tonerna av jul
psalmen. Aldrig har någon gudstjänst 
vare sig i kyrka eller foönhus varit så 
stämningsfull som denna enkla sång. 
Man lär sig förstå .innebörden av skal
dens ord, då han skriver: ”Det gives 
ingen ädlare glädjebringarc än sången. 
Sorgen har ingen bättre trästare än to
nerna, dessa osynliga änglar, som kom
ma och gå på sjukbesök hos det ned
slagna och oroliga hjärtat” .

Ja, det är julafton. På lasarettet fe
jas och ordnas det av tjänstvilliga hän
der, så att julfirandet för dem, som 
måste försaka denna hemmets högtid i 
närheten av nära och kära, måtte bli så 
trevligt som möjligt. Trevliga dekora
tioner med julgranar och julljus pryda 
korridorer och satar. I tidig morgon
stund på julaftonen kommer den allra 
näpnaste tomte, tar alla patienterna i 
hand och tillönskar dem en god jul. Så 
börjar dagens arbete. Lika för varje 
dag, men dock en omväxling för de 
sängliggande. Först kommer avdelnin
gens tjänstgörande elever, glada och 
vänliga flickor, som i framtiden ämna 
ägna sin verksamhet åt de sjuka och 
nödlidande. Med solsken i blicken och 
ett vänligt leende tillönskas alla patien
terna god jul. Så kommer sjuksyster. 
Hennes strålande ögon, hennes hurtiga

Gud för det? Vad skulle vi säga om 
den son, som när han fick reda på att 
hans far hade skänkt honom en värde
full gåva, nöjde sig med att bara höra 
talas om det? Vi skulle anse honom 
vara en otacksam och oförståndig man. 
Men så handlar de flesta av oss männi
skor. Vi vet, att en Frälsare har bli
vit given, men det tar vi ingen notis om. 
De flesta av oss struntar i både gåvan 
och givaren. Vad skall Gud tänka och 
säga om sådant? Herdarna handlade 
annorlunda. De gingo för att se det, 
som hade skett, och när de hade sett 
det, tackade de och lovade Gud. Låt oss 
lära av dem och handla som de!

John Wiklöf.
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En resa till Liperi - ORSAS ADOPTIVORT

Kvävande het var julidagen, och stadens 
kvalm svepte i en frän dunst över Skepps
bron, när finlandsbåten Arcteurus stävade 
ut över strömmen. Det kändes skönt att 
efter väl överstånden tullbesiktning, valuta- 
och passdeklaration från övre däck se Djur
gårdens gröna oaser glida förbi och få 
vinka farväl till Stockholm. Där borta låg 
nu stranden bakom oss liksom sjönk den ner 
i soldiset, tills den försvann bakom en 
grönskande udde.

Så grön stranden var! Det såg ut, som 
om träden växte ända ut i vattenbrynet på 
Lidingölandets uddar. Man började rent 
av förnimma havsluften redan. Den kom 
svepande från de öppna fjärdarna, som 
skymtade därute.

Men först vid Vaxholm började resenä
rerna förskansa sig i däcksstolar och soffor 
för att på allvar njuta av resan. Farleden

sätt, hennes hjärtevärme och hängiven
het för uppgiften gör, att även de, som 
äro hänvisade att fira julen på Mora 
lasarett, känna sig som i ett hem, där 
julglädjen trots allt tvingas att bli bo
fast. Så komma lasarettets läkare och 
gå ronden. Alltid glada och förtroende
ingivande göra de sig underrättade om 
ens välbefinnande. I dag har en hel del 
patienter fått resa hem. Vilken under
bar glädje synes avteckna sig i de hem- 
förlovades ögon! Då läkaren meddelar 
de lyckliga ”Ni får resa hem i dag” är 
det som klangen av ordet hem skulle ha 
en underbar verkan. Man kan ju även 
tänka sig vilken fröjd, att nu —  efter 
att i veckor och månader ha varit fjätt
rad vid sjuksängen —  få fira julen i 
hemmet med gott hopp o;m att i en snar 
framtid bli frisk.

På kvällen blir det långdans i korrido
rer och salar. Vid tonerna av ”Nu är 
det jul igen etc.” kommer hela raden 
läkare, sköterskor och elever, alla 
sjungande och :med en hälsning tiil var 
och en. De komma en att glömma, att 
man firar jul i de sjukas boningar. På 
kvällen, sedan julgröten serverats, tän
das julljusen, och sist komma tvenne 
trevliga helröda tomtar och utdela jul
klappar till alla patienterna. ;Så blir 
det kväll. Men sedan sjuksyster sagt 
”god natt, sov gott” , ilar tanken till det 
egna hemmet. Och om man sent omsi
der kan Slumra in, drömmer man nog 
om flydda dagar, då man i tidig otta 
fick fröjda sig åt tända julljus i heligt 
tempel och frisk och färdig fick stämma 
in i julpsalmen.

—  n.

längs Roslagskusten var rätt trång, och 
stundom tyckte man, att man kunde nå 
träden på stranden, om man bara_ räckte 
ut handen. Plötsligt kände man hur doften 
av nyslaget hö slog in över däck. Man var 
glad över att det ännu en gång var sommar 
i hela Guds vackra värld och att barndo
mens slåtterängar vinkade någonstans där
borta i fjärran. Man var åter ett bekym- 
merlöst barn, som plockade smultron i hem
mets sommarhagar.

Finns det något underbarare än en ljus 
sommarnatt på öppna havet ? Man kan helt 
enkelt inte gå och lägga sig. Skådespelet 
är alltför fängslande. Först solnedgångens 
alla skimrande färger och så den fina opal- 
färgade skymningen över ett stilla vatten. 
Himmel, hav och horisont! Rymden över 
havet är som en kupa av pärlemor och 
havsblått dis, sällsamt, drömlikt skimrande, 
som en vision av himmelrik. Det är den 
vackraste syn man någonsin kan få se.

Vid midnatt var det lätt skymning, när 
vi nalkades Mariehamn. Där vilade smäckra 
segelfartyg i en vik, romantiska gengån
gare från den tid, när sjöfarten ännu var 
saga och äventyr. Deras vita segel lyste 
som måsvingar i den blå skymningen.

Medan vi väntade vid kajen i Mariehamn, 
gick tanken till det åländska allmogelivet, 
som är så likt Roslagens, men ändå sär
präglat. Den svenska kulturen är urgam
mal här, men ändå är det lätt för en svensk 
turist att glömma, att öarna för bara 134 
år sedan tillhörde Sverige på samma sätt 
som Gotland och Öland i dag.

Senare på natten, när vi kommit ut på 
Skiftet, på väg mot det finska fastlandet, 
började var och en att söka sig till kojs.

Jag har aldrig kunnat sova, vaggad av 
vatten ooh dunkande propellrar. Men så 
går man inte heller miste om någonting, 
när man går upp på däck i tidig morgon
stund och där i ensamhet beskådar den 
uppvaknande dagens skönhet. På natten 
hördes havets brus likt en f  järrorgel, musik

till en mäktig psalm, men nu i den sol
blanka morgonen var vattnets sorl kring 
stäven som en viskning. Havet låg under
bart stilla.

Snart voro vi inne i Åbolands skärgård, 
vars tusen öar bilda en värld för sig. En 
efter en gledo de förbi i morgonstillheten. 
Nu började passagerarna komma upp på 
däck. Det var högtid, för nu voro vi strax 
inne på Erstan, den mångbesjungna fjärd, 
som bildar inloppet till Åbo hamn och som 
i sin famn upptar Aura ås lermängda 
vattenflöde.

Redan se vi Åbohus väldiga gråstens- 
murar och torn skymta, nu ganska rampo
nerat genom bombardemanget. Där bakom 
dök domkyrkans karaktäristiska silhuett 
upp. En gammal kulturbygd ligger inför 
våra ögon, här klappar Finlands hjärta hör
barast. Det var här landets liv som stat 
en gång begynte. Finland inträder i histo
rien med året 1155, när Erik, kallad ”den 
helige” , företog sitt väpnade ”missionståg” 
till handelsplatsen vid Aura ås mynning, 
det blivande Åbo, vars finska namn är 
Turku.

Sådant var den tidens missionsväsen, rätt 
så fjärran apostlarnas sätt att predika 
evangelium. Och dock förde det med sig 
första fröet till gudstro och kultur, som 
sedan under åtta århundraden utövat sitt 
mäktiga inflytande på Finlands folk och 
gjort det till vad det i dag är.

Det var icke av en slump, som ”Vår Gud 
är oss en väldig borg” spontant ljöd från 
folkets läppar, när överfallet från den mäk
tiga grannen i öster kom.

Så är då tull, valuta och pass-visering 
klara i Åbo, och vi gå ombord på tåget, 
som gått ned ända till kajen. Väskor, 
säckar, paket m. m. föras nu i hundratal in

mmim brobergs diversehandel
Telefon Holen 90
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Familjen
Kettonen.

i vagnarna till de olika passagerarna av de 
svettdrypande stadsbuden. Bredvid fin
landsbåtens förtöjningsplats låg ett stort 
grått krigsfartyg i sällskap med en u-båt, 
och matroser gingo på vakt. Det var Fin
lands främmande från öster. Så blåser 
tåget till avgång, men den kortaste vägen 
man tidigare fått resa, genom Porkala- 
området, var förbjuden. Nu fick man i 
stället färdas en stor krok norrut över 
Hyvinge, som gjorde, att restiden blev mer 
än dubbelt så lång. Mellan klockan 12 och 
1 på natten voro vi framme i Helsingfors. 
(Helsingfors är anlagt av Gustaf Vasa år 
1550 vid Vanda ås mynning, 1639 flyttat 
5 kilometer åt sydväst till sin nuvarande 
plats. Staden är Finlands huvudstad sedan 
1817.)

Dagen efter min ankomst gick jag upp 
till Mannerheimförbundets Kansli, där jäg 
av skolrådet Erik Mandelin hälsades väl
kommen och ombads att där uppe känna 
mig som hemma, vilket jag ock gjorde. Det 
kändes hemtrevligt däruppe bland all per
sonal. Så kommo vi överens om att jag 
skulle, sedan jag vilat upp mig någon dag, 
företaga resan till vår fadderort Liperi och 
samtidigt besöka tre andra grannsocknar 
till Liperi. Liebelitz, som socknen heter på 
svenska, är belägen i östra Finland, ganska 
nära ryska gränsen, i provinsen Karelen i 
Kuopio län, 32 km. väster om staden Joensu.

Sina första innevånare fick Liebelitz om
kring år 1500. Dessa bekände sig till den 
grekisk-katolska religionen och flyttade in 
från Ilomants och Sordavala socknar. Den 
lutherska befolkning, som litet senare flyt
tade in, kom från Nyslott och Kuopio. Följ
den blev, att Liebelitz har två kyrkoför- 
samlingar, nämligen en luthersk, vars cen
trum är kyrkbyn, och en grekisk-katolsk, 
belägen i Taipale by. Liebelitz har tidigare 
varit en mycket vidsträckt socken och om
fattade hela norra delen av Karelen. Där
ifrån har under årens lopp avskilts stora 
arealer, och flera socknar har bildats. Lie
belitz är rik ipå insjöar och gränsar till 
Saima-etråten. Mycken odlad jord finns, 
och hemmanens antal är 1,300. Den odlade 
jorden uppgår till ungefär 7,1 hektar per 
hemman. Socknen är egentligen en små- 
brukarsocken. Tidigare har funnits stora 
lantegendomar, och svenska har talats. Alla 
dessa stora gårdar äro nu styckade till små 
hemman. Hela Liebelitz var åren 1650— 
1681 förlänat åt ätten Fleming till Liebelitz 
från Sverige, och det torde kanske ännu i 
Sverige finnas någon Fleming till Liebe- 
litz.

Liebelitz’ huvudnäring är jordbruket, och 
från Siikasalmi lantmanna- och husmoders- 
skola hava utgått många av traktens ung
domar, som blivit goda jordbrukare, då de 
där fått en grundlig undervisning. Hem
slöjd har också i någon mån idkats i Liebe-

Q o l ‘J u l!

Författar
innan med 
den 86-åri- 
ga S. Jimo- 
nen.

litz. Kärror, slädar och hästtäcken därifrån 
ha varit kända i hela norra Karelen.

Socknen har till följd av kriget fått be
tala betungande skatter. Småbrukarna ha 
litet att sälja, och inom socknen finnas inga 
industrier. Till följd härav har man ej 
kunnat fullfölja alla försörjningsåtgärder, 
vilka i dessa tider skulle varit av nöden.

Sjukvården har varit bristfällig, då sock
nen är mycket vidsträckt och sönderbru
ten av sjöar. I socknen finns ett sjukhus 
med 18 vårdplatser och 5 förlossndngsplat- 
ser och 1 epidemisjukhus om 7 vårdplatser. 
Kommunalläkaren har mottagning på kom
munalsjukhuset och en gång i veckan i sock
nens andra centrum, Taipale hy. Två sjuk
systrar hava huvudsakligen vården av de 
tuberkulosa fallen i socknen och fungera 
samtidigt som skolsköterskor. Den egent
liga sjukvården handhaves av två ambule
rande sjuksköterskor. Dessutom finns en 
hemvårdarinna som hjälp i hemmen vid 
event. sjukdomsfall.

I socknen finnes 24 folkskolor, vilkas 
elevantal uppgår till cirka 1,500. Skolorna 
hava fungerat, fast vägen för barnen fler
städes är lång och besvärlig, och eleverna 
lida stor brist på skodon och kläder. Inne
vånarantalet är 12,000, därav 2,000 grekisk
katolska bekännare.

Resan från Helsingfors till Liperi företog 
jag med nattåg, vilket avgick 7.30 på kväl-

Forts. å sid. 21.

c ^c d lc i, lic d lc i! Ĉ C-gih in. eck. <se ven:

lu lu ts tä l ln in g
Det blir en lätt sak att välja en lämplig present 
ur det stora urvalet av bland annat: Pariymer och 
Eau de Cologne, Rakborstar, Raktvål, Rakhyvlar, 
Rakvatten och Håroljor. Manicnre, Resetnier, Borst' 
garnityr, Shoppingväskor, Nackspeglar.

Hedins Färghandel, Orsa,

|  i  cements |  

i  lcu 2tan.cj.et? I

tel. 155
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Högt uppe bland molnen svävar segelflygaren.

De orisabor, som på eftersommaren 
ooh hösten haft sina vägar förbi Kall- 
holn eller Tallbed, ba säkerligen lagt 
märke till ett ovanligt flygplan, som 
svävat uppe i det blå. Det ovanliga 
med planet var just att det inte gav ett 
ljud ifrån sig. Var man riktigt nära, 
kunde man kanske höra, hur det susade 
om det, när det sköt fram genom luf
ten, men något motorbuller lyssnade 
man förgäves efter. Det var dock inte 
något spökplan utan helt enkelt segel- 
flygplanet Marianne med någon flygbi
ten pojke på förarplatsen. Orsa Flyg- 
klubb har nämligen sedan juli månad 
bedrivit sina första övningar i segel
flyg uppe vid Tallhed.

En kylig, solklar söndag i slutet på 
oktober besökte vi flygfältet för att ta 
en titt på nyheten. Gruppchefen i flyg- 
klubbens segelflygsektion, Ingemar 
Gunnars, tar emot, och av honom kan 
man' få veta i det närmaste allt som är 
värt att veta om segelflyg. Hur går 
det till att (bli segelflygare, blir första 
frågan ?

Det första.en elev får försöka sig på 
är att balansera planet i stillastående 
med hjälp av skevningsrodren. Detta 
går iså till att planet ställs upp mot vin
den, eleven fastspännes på förarplatsen, 
och så gäller det för honom att hantera 
spaken, så att planet inte doppar någon 
vinge i 'marken. Ett segelflygplan har 
nämligen inte två hjul som ett vanligt 
motorplan utan endast en skidliknande 
anordning under flygkroppen. Det be
hövs ingen extra stark vind för att öv
ningen skall kunna utföras. Ett segel
flygplan är nämligen mycket lätt och 
känsligt för ganska svaga luftström
mar.

Vid nästa steg i utbildningen fästes 
planet med en c:a 50 meter lång lina 
bakom en bil, och eleven får akta sig 
för att ”doppa” vingarna, medan planet 
rutschar fram på marken. När eleven 
klarar detta till instruktörens belåten
het, antages han behärska sfcevnings- 
rodret, vilket manövreras med fotterna. 
Den bogserande bilen börjar nu göra 
svängar och eleven har att följa med 
utan att ”doppa” . Det är betydligt 
svårare nu. Han har ju både skev-

m

Planet släpas fram till startplatsen. Det är 
inte tyngre än att två man kan lyfta det.

Eleven spännes fast på förarplatsen alldeles 
som i ett riktigt flygplan.

nings- och sidoroder att tänka på. En 
genomsnittlig elev har färdigheten inne 
efter c:a en halv timmes rutschande.

(Sedan börjar det verkliga. Eleven 
får börja ”lyfta” .

Planet hänger fortfarande i linan 
bakom bilen. Denna ökar farten. Pla
net lyftes, och eleven flyger för första 
gången —  två meter över marken. Det 
blir dock inte mer än ett hopp på kan
ske tjugo meters längd första gångerna. 
Instruktören är en försiktig.herre. Han 
följer hela tiden sin elev med blicken 
och saktar in bilen med påföljd att pla
net åter mjukt glider ned på marken. 
På detta isätt får eleven ”hoppa” ett par 
timmar. Hoppen bli så småningom allt 
högre och längre. Så långt linan tillå
ter. Då får han lära ;sig koppla loss 
pianet från linan och glida ned ipå egen 
hand från c:a 50 meters höjd.

Eleven har nu grunderna för segel- 
flygning inne och kan börja med proven 
för A-diplomet. Dessa omfatta fem fel
fria rakflygningar av minst 20 sekun
ders varaktighet och en rakflygning 
under minst 30 sekunder. Samtliga 
landningar skola ske korrekt inom en 
anvisad bana av 20 meters bredd.

I fortsättningen får eleven öva med 
tre gånger iså lång lina för att komma 
på höjd. Det gäller nu att lära sig 
svänga i luften, och detta får endast 
ske på betryggande avstånd (från mar-

|ulpermanenlningen beställes iörmånligast hos 

Liljas Damfrisering,  telefon 306, Orsa

Dam- och Herrpälsar
renoveras, mössor och muffar 
sys och bottiner kantas.

Vega Högström, Born, fel. 153

Radio, Grammofoner, Skivor litm a

Skriv- och Räknemaskiner på fördelaktiga villkor. E R I K  W .  F E R L A N D E R
Reparationsverkstad. Radioservice. Orsa Telefon 449

Orsa Cykel- & Sportaffär, tel. 281
Utför till billigaste priser
värm e-, vatten- samt sa-

Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg nitära installationer.
Vulkanisering av cykeldäck. Välgjort arbete. Infordra offert
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ken — noinst 50 meter. Skulle han miss
lyckas med en sväng, rätar planet näm
ligen självmant upp sig, bara det bar 
tillräckligt med luft under vingarna, 
och glider ned utan att någon skada 
sker.

När instruktören anser, att eleven 
behärskar svängarna perfekt, får han 
börja proven för sitt B-diplom. Härvid 
vinschas planet upp i luften med en 3 
km. lång lina, som rullas upp med c:a 
90 kilometers hastighet av en motor
driven vinsch på en bil. Planet kan då 
stiga mycket brant och komma upp till 
300 meters thöjd, då det gäller för ele
ven att koppla från linan och utföra 
diverse svängar ocb landningar. För 
B-diplomet fordras fem, flygningar om 
minst 60 sek. på triangelbana, två gån
ger med vänstersvängar ocb tre gånger 
med högersvängar, och varje gång med 
måliandning inom en cirkel med 25 me
ters radie.

Så långt ha glidflygarna inom Orsa 
flygklubb kommit. Under eftersomma- 
ren och hösten ha ett 20-tal ynglingar 
deltagit i träningen, en del tyvärr inte 
så regelbundet. De ha varit hindrade 
av arbete eller studier. Fyra B- och ett 
tjugotal A-diplom ha i alla fall eröv
rats, och detta resultat kan anses vara 
ganska gott. Här finnes annars förut
sättningar att kunna bedriva denna 
sport i verkligt stor skala. Herr Gun
nars förklarar, att klubben har planer 
på att anordna någon slags segelflyg- 
skola. Här finnes ju flygfältet för

ningarna bedrivas i mindre skala på 
Orsasjöns is.

Hur ställer det sig nu med kostnader
na, undra säkert många. Herr G. för
klarar, att kursavgiften i år varit 90 kr. 
Dessa pengar ha helt och hållet gått till 
Rättviks Flygklubb, som hållit instruk
tör och all material. I fortsättningen 
räknar man emellertid med att kunna 
nedbringa kostnaderna till en obetyd
lighet. Får klubben foara egen material, 
ska eleverna knappast behöva erlägga 
mer än kostnaderna iför drivmedel till 
vinsch samt försäkring. Detta kan 
kanske bli någon krona pr start.

På tal om försäkring undra vi, hur 
det ställer sig med sådan och med ris
kerna för en glidflygare.

Riskerna äro obetydliga, försäkrar 
herr G. Det är betydligt riskablare att 
spela fotboll. Under årets kurs ha var
ken elever eller material fått så mycket 
som en enda liten skråma, ocb vi ha än
då gjort minst 500 starter. Försäkrin
gen är en åtgärd, som klubben vidta
git i likhet med vad idrottsföreningar 
ofta göra med t. ex. sina fotbollspelare.

Vi återkomma till kostnadsfrågan. 
Hur ska klubben kunna skaffa egen 
material? Det fordras minst två plan 
och en vinschbil.

Kan vi bara få  tillräckligt stor till
slutning i klubben, kan vi påräkna 
byggsats till ett plan som stöd från 
K. S. A. K. (Kungliga Svenska Aero- 
klubben). Härför fordras, att klubben 
bar minst 200 ibetalande medlemmar.

Ingemar Gunnars sitter klar till start. Stört- 
hjälmen är obligatorisk för en segelflygelev.

Instruktören signalerar klart till vinschbilen.

flygning sommartid. Där borde för
läggning ocb mathållning kunna ord
nas på ett utmärkt sätt för intresserade 
från andra orter. Vintertid kunde öv-

Kvalifetsradio
av märkena

Telefunken och Marconiphone

Radioreparationer

Hans Peterson, Orsa
Telefon 242 Vinschbilen har gasen i botten. I andra ändan 

på fältet stiger planet till väders.

För närvarande äro vi 74 medlemmar. 
Nu räkna vi på att med Skoltidningens 
hjälp komma upp till erforderligt antal, 
så att vi med 'det snaraste kunna få 
byggsatsen och sätta igång med hop- 
sättningsarbetena. Vi ba två av K. S. 
A. K. utbildade ooh godkända byggleda- 
re inom klubben, nämligen Henry Gun
nars ocb Tore Lundin. Sedan gäller det 
att få erforderligt antal medhjälpare 
åt dessa. Detta borde locka pojkar, 
som sysslat med modellflyg, men även 
andra äro givetvis välkomna. Dess
utom kunna de, som hjälpt till med 
byggandet påräkna premier från K. S. 
A. K. i form av avdrag på kursavgiften 
vid kommande segelflygutbildning. Des
sa premier kunna täcka hela kursavgif
ten iför en flitig byggare.

”Men är då inte segelflyg ibara ett 
rent tidsfördriv, som man inte bar nå
gon praktisk nytta av?” fråga vi. 
Gunnars verkar bli smått stött över 
frågan. ”Nej” , försäkrar ban. ”Ingen

Planet går in för landning. Det visslar om 
vingar och stag.

tvivlar väl på att flyg över huvud taget 
kommer att få en oerhörd betydelse in
om den närmaste framtiden, och att en 
flygare är en man som har framtiden 
för sig. Segelflyg är inte bara, en här
lig sport, utan det förkortar också ut
bildningen med motordrivna plan avse
värt.”

Till slut riktar herr Gunnars å Flyg- 
klubbens vägnar en maning till alla in
tresserade, unga eller gamla, att gå 
med i klubben ocb stödja den. Han 
står gärna till tjänst med alla upplys
ningar ocb tar emot medlemsanmäl- 
ningar. Bj.

Orsa-damer!
De flesta av Eder fundera säkert på, 

att låta lägga en ny frisyr till julen.
L å t

Vya Damlriseringen
(Annie Matsloiva) tel. 453

ombesörja detta. Obs! Endast äkta oljor.
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H U R  A R B E T A R  S K ID - O  F R IL U F T S F R Ä M JA N D E T ?

Vad är Friluftsfrämjandet?
Många orsabor ha kanske i åratal va

rit medlemmar i Strid- och Friluftsfräm
jandet och därmed erhållit årsskriften 
”På Skidor” samt Främjandets kalen
der. Men de ha kanske inte reda på 
vilken omfattande organisation Frilufts
främjandet nu är. Verksambeten är 
emellertid vittomfattande. Detta fram
går i någon mån därav att föreningen 
icke blott verkar för skidlöpning och 
annan vintersport utan även för vand
ring, orientering, simning, camping, 
cykling, kanotsport m. m.

Det är en gammal förening.
Under namnet ” Föreningen för skid

löpningens främjande i Sverige” stifta
des föreningen redan den 23 mars 1892, 
och den naturliga förkortningen blev 
Skidfrämjandet. En komplettering av 
detta namn i anledning av föreningens 
utvidgade verksamhet skedde år 1938 
till ” Föreningen iför skidlöpningens och 
friluftslivets främjande i Sverige” med 
förkortningen Strid- och Friluftsfräm
jandet. Många säger sedan gammalt 
blott ” Främjandet” och förklaringen 
härtill är lätt: Det finns visserligen 
många främjiandeorganisationer i dag, 
men Skid- och Friluftsfrämjandet är 
den största ocb äldsta.

Skid- och Friluftsfrämjandet är en 
förening, som var ocb en kan bli med
lem i mot erläggande av en årsavgift. 
Härvid erhålles olika medlemsförmåner. 
Det är bl. a. med hjälp av de medel, som 
inkomma genom medlemsavgifterna, 
som föreningen finansierar sin lands- 
gagneliga verksamhet.

Under sina första verksamhetsår be
drev föreningen propaganda för skid
löpning, bl- a. genom skidtävlingar av

olika slag. Sedan Svenska skidförbun- 
det bildats, avtalades med detta om en 
uppdelning ,tav verksamheten och Skid- 
förbundet övertog år 1930 all tävlings- 
idrott iför äldre. Härmed var vägen 
öppnad för Främjandet att helt ägna 
sig åt en brett lagd propaganda bland 
den stora svenska allmänheten för 
skidsport och sedermera även ifriluftsliv 
i andra former.

Främjandets ideella verksamhet 
i det tysta.

Föreningen skaffar skidor och an
nan utrustning till ibam med föräldrar 
i små omständigheten Det är 10.000- 
tals ungdomar, som under årens lopp 
på detta sätt lyckliggjonts. I vissa trak
ter är det mera aktuellt att 'anskaffa 
skidparker till skolorna. Härigenom 
blir årskull efter årskull i tillfälle att 
idka skidsport.
Skidkurser av olika slag.ordnas också 
årligen. Särskilda fjällexpeditioner fö 
retas varje år för utprovande av utrust
ning och utforskande av mindre kända 
områden i- den svenska fjällvärlden. 
Den första igloon byggdes under en dy
lik färd. Sedermera bar dess militära 
betydelse visat isig, då hela förbiand 
förlagts i.igloo. Främjandet propagerar 
också för ifjällvett och överhuvudtaget 
naturvett eller naturvärn, som den 
korrekta termen lyder.

Främjandet har en energiskt arbe
tande ”Utrustningskommitté” , som ver
kar för att fabrikanterna av sportut
rustning skola prestera goda och pris
billiga artiklar. Aktuellt är t. ex. nor- 
mering av skidlbindningar och skidskor, 
åstadkommande av enhetliga skidmodel- 
ler, vallabeteckningar m. ui. Redan 
under föreningens tidigaste år kom den

na del av verksamheten i förgrunden.
En särskild Friluftsfcommitté inom 

Främjandet handhar propagandan för 
friluftsliv, naturvärn och naturkänne- 
dam. På motsvarande sätt tillvaratar 
Främjandets kommitté för ungdoms
verksamhet härmed förknippade intres
sen, såsom utbildandet av ungdomsleda
re. Effektivt samarbete med sk almän 
är etablerat på denna front och kurser 
i friluftsverksamhet iför lärare och lä
rarinnor ordnas årligen.

Främjandets förnämliga årspublika- 
tiomer ”På Skidor” , som i över 50 år 
spritts över landet, har skapat ett vär
defullt historiskt material, belysande 
utvecklingen på skidsportens och fri
luftslivets område under mer än ett 
halvsekel.

Främjandet har många anläggningar.

Den del av verksamheten, som lätt
förklarligt är mest känd utåt, är drif
ten av Främjandets många anlägg
ningar.

Främjandets turiststationer och övri
ga anläggningar uppgå f. n. till 98, 
spridda från Trelleborg i söder upp till 
Riksgränsen i norr, till storlek och upp
gift åtskilligt varierande, från de stora 
välkända turisthotellen till badanlägg
ningar och raststugor av mera lokalt 
intresse —  alla dock välbelägna ur fri- 
tidssynpunkt.

Lapplandia i Riksgränsen, världens 
nordligaste turiststation, med 200 bäd
dar, bjuder välkommen i en makalös 
skidterräng och ger besökaren tillfälle 
njuta midnattssolens tjusning från slu
tet av maj till slutet av juli för att inte 
tala om sensationen att löpa skidor mitt 
i sommaren —  om man vill.

Storlien i den jämtländska f  jällvärl-

Alla m ammor vill, alt deras barn skall ha

cLa t ka s t a
Varför då gå och söka, när Ni finner del hos

c g  C L e n lz L c ic L c r
Där finns allt - såväl till babyn som till den unga damen eller yng
lingen till 16 år. Stor sortering för vinterulruslningen.

Firma Barnkläder, Elsa Bengtsson, tel. 219, Orsa
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Den planerAde 
anläggningen.

den, norra Europas största skidsportort, 
med 600 ibäddar, har vunnit en enorm 
popularitet.

I den sydligaste fjällvärlden öppnar 
Sälenstugan portarna för friluftsfolket 
i  en dalamiljö, där vildmarken skrubbar 
sig med bygden och där terrängen öpp
nar stora famnen så där oemotståndligt 
lockande.

I raden av ”välparkerade” frilufts- 
gårdar kan isom exempel nämnas Mull- 
sjö, ett 'småländskt friluftseldorado, 
Frostavallen, hela Skånes friluftscent 
rum, österström i Medelpad i ett idyl
liskt landskap .med sjöar inpå de hus
knutar, som en gång vinklade en av lä
nets stoltaste bruksgårdar, o ch ------------
ja, det skulle föra för långt att närmare 
skärskåda alla Främjandegårdarna. - De 
finns utplockade lite varstans i ”geo
grafien” och bär alla den prägel av 
trevnad, som friluftsfolket sätter sär
skilt värde på, alla därtill placerade så, 
att de utgöra lämpliga utgångspunkter 
för färder såväl sommar som vinter.

Främjandet verkar för, skulle man 
kunna säga, en allmän hälsoservice och 
bygger oavbrutet vidare på att förverk
liga sitt stora mål: Hälsa och vederkvic
kelse åt alla genom ett sunt friluftsliv. 
Föreningen vill visa att var och en kan 
få tillfälle motionera i den form och 
den grad som passar honom eller henne 
bäst. Det är ålder, smak och styrka 
som skall avgöra om man vill bedriva 
mer eller mindre avancerad sport eller 
friluftsliv. Främjandets stora uppgift 
tigger helt på det ideella planet och dess 
verksamhet tangerar icke i någon detalj 
tävlingssporten. Denna tas om hand av 
andra institutioner.

I Orsa finns också lokalavdelning.
Främjandet har lagt propagandanätet

Lämpliga fnlklappar
cZ-battae, (siCäiSiSae, dLu-f/ae, and \ss
Lae, Jii.r tn. m. ^Stilfulla Land=
ae beten i <sto r Ji:r{i‘rnicj,

ALBERT ANDERSSON, ORSA
Mode- & Handarbetsaffär

över hela landet och därmed även hit 
till Orsa. Lokalföreningen här är så 
gott som nystartad. Efter ett föredrag 
av överste Gösta Hahr den 25 november 
1944 bildades denna lokalavdelning. Se
dan starten har den ständigt varit i 
kontakt med centralorganisationen i 
Stockholm, och dess verkställande di
rektör, kapten S. M. Fleetwocd, har va
rit här i Orsa och sett på de vackra ut
sikter och de stora naturliga förutsätt
ningar, som Orsa har som skidsportort. 
Kapten Fleetwood uttalade vid besöket 
siin stora beundran för Fryksås, Viborg 
och den utomordentliga skidterrängen 
uppe å Koppången invid Gråtbäcks 
hållplats.

Biand Dalarnas förnämliga turistor
ter intar sedan gammalt Orsa en plats 
i första ledet. Tusentals sommar- och 
vinterturister har varje år kommit till 
Orsa och upplevt härliga veckor här. 
Orsas myndigheter och turistmän öns
ka också göra Orsa ännu mer eftersökt, 
av turister, och det finns goda förut
sättningar för att dessa planer skola 
kunna förverkligas.

Vilken plats i Dalarna skulle kunna 
tävla med Orsa i fråga om skidterräng? 
Tänk bara på Fryksås fäbodar, Fyri-

m u m  KOMMER 

B)LIN SKALL UT 

L&T OSS C-Å IGf

OCH TRIMMA m
--------  —■

v e i b i r s t W

berg, Hällberg eller Nybodarna! Fryks
ås fäbodar ligger 13 km. från samhället 
—- skidfärd ca 1 mil —  och har ett 
utomordentligt läge med en höjd av 503 
m. ö. h. Därifrån erbjudes en hänfö
rande utsikt över Orsasjön och Siljan. 
Vid klart väder ser man härifrån 7 
kringliggande socknars kyrkor, nämli
gen Oro, Boda, Skattungbyn, Rättvik, 
Sollerön, Mora och Våmhus. Skidföre 
finnes här från december till april må
nader, varför denna plats är mycket 
idealisk som vintersportort samt erbju
der en storslagen och omväxlande ter
räng åt alla håll. —  Rakt i öster från 
Fryksås fäbodar, ca 1 mil från Orsa 
samhälle, ligger Hornberga, vilken plats 
är ett verkligt eldorado för den mera 
försigkomne slalomåkaren. En fallhöjd 
från 5C0 m ö. h. ned till 288 m på 1.100 
m sträcka finnes här. Så ha vi förstås 
Viborg. Står man uppe vid Gössa Pers 
stuga och blickar ned över Orsa sam
hälle och sjö, får man se det vackraste 
panorama!. Här fattas det en verklig 
reklam för platsen. —  Koppången invid 
Gråtbäcks hållplats är även ett synner
ligen lämpligt utflyktsmål med dess 
utomordentliga fjällnatur alldeles inpå 
Orsas knutar.

(Genom Statens Järnvägars välvilliga 
tillmötesgående nedsattes biljettpriser
na för sportresor till Gråtbäok förra 
skidsäsongen med 25 % och lokalavdel
ningen har för avsikt att underhandla 
om ännu lägre priser för dessa resor, 
vilka biljetter i så fall skulle få använ
das för resa vilken dag i veckan som 
helst.)

Vad arbetar Orsaavdelningen för?

Lokalavdelningen i Orsa må tyckas 
välva stora planer för framtiden. Vår 
strävan är, att även Orsa skall få till 
stånd en fritidsanläggning. Men skall 
detta kunna ske, -måste det ibland orts
befolkningen finnas ett allmänt intres
se för Främjandet.

Lokalavdelningens arbete här d Orsa 
har hittills gått mera i det tysta, men 
ändock har det krönts med inte så liten 
framgång. Här må meddelas, att Orsa 
har mycket framsynta affärsmän, som 
visat synnerligen stor förståelse för 
vår arbetsuppgift. Lokalavdelningen 
har ej stort kapital att förfoga över till 
en friluftsgård. Men likväl har genom 
dessa affärsmäns förståelse insandats 
så stort belopp för tomtköpet att vi till 
Statens Fritidsnämnd kunnat insända 
ansökan om hjälp ur fonden för frilufts- 

Forls. å sid. 20.

Gedigna julklappar
åt hela familjen från

Nya Järnhandeln
Telefon 252
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Mina hermodsstudier
För Orsa Skoltidning av Mats-Olof Henrikson.

Orsas duktiga simmare, Mats-Olof 
Henrikson, tog i somras studentexa
men efter studier pr korrespondens.

På vår begäran berättar han här 
lite om sitt studiearbete:

I hermodstidningen Korrespondens 
brukar Hermods alltid efter varje ge
nomförd -studentexamen intervjua sina 
nyblivna studenter. I dessa intervjuer 
ingå ofta frågor av typen ”Varför valde 
Ni att läsa per korrespondens?” Sva
ret på denna fråga bar nästan alltid bli
vit, att ” det var min enda chans att få 
läsa till studentexamen” eller ”min eko
nomi hindrade mig från att ligga vid 
ett läroverk, varför korrespondensstu
dier var den enda utvägen” . Att dessa 
svar äro fullt riktiga finns det ingen 
anledning att betvivla. Korrespondens
undervisningen har också i sådana fall 
som dessa varit landet till ovärderlig 
nytta genom att ihjälpa fram obestrid
liga begåvningar, vilka nu bekläda 
framträdande poster i samhällslivet. 
Men just dessa svar ha hos många ska
pat en känsla av att korrespondensstu
dier är en nödfallsutväg, som endast 
tillgriipes, då andra —  i vanliga fäll 
framkomliga —  vägar synas vara stäng
da. Men är då korrespondensundervis
ningen någon slags ”Ersats” för läro- 
verksstudier? De ovan citerade svaren 
utgöra på sätt och vis ett svar på frå
gan. På grund av ekonomiska eller 
andra skäl bar man måst tillgripa kor
respondensstudier. Detta problem kan 
naturligtvis diskuteras ur många olika 
synpunkter, men om man skulle betrak
ta korrespondensstudier som en ersätt
ning för studier vid ett läroverk blir 
frågan: ”Är denna 'ersättning —  såsom 
ersättningar i regel bruka vara —  säm
re än det gamla beprövade medlet?” En 
sådan fråga som denna vill jag inte ge 
mig in på att söka besvara. Det finns 
ju så många beprövade pedagoger som 
syssla med den. I stället skall jag bär 
berätta en smula om mina hermodsstu- 
dier. Kanske kan läsaren själv efteråt 
bilda en åsikt om idet ovan återgivna 
problemet.

Hösten 1942 anmälde jag mig till en 
gymnasiekurs hos Hermods. Varför jag 
började läsa per korrespondens är svårt 
att säga. Efter flera överläggningar 
med min far mognade i alla fall mitt be
slut att pröva på korrespondensstudier, 
och att jag inte behövt ångra detta be
slut, behöver jag väl knappast nu på
peka. Ungefär en vecka efter det jag 
sänt in min anmälan fcommo mina för
sta fcurslbrev på posten. Jag kommer 
ännu ihåg med vilken spänning jag be
traktade de första av de ungefär 600 
brev, som jag nu gått igenom. De för
sta breven, som ingingo i hermodskur- 
sen Svensk grammatik, voro mycket lät
ta. Jag hade ju .redan i realskolan lärt 
mig det viktigaste om svenska språkets 
grammatik. Överhuvud taget voro kur
serna så upplagda, att jag fick en 
grundlig repetition av realskolans kurs 
på samma gång som begreppen utvidga
des odh de olika iföreteelserna betrakta
des ur olika synpunkter. Det hela gick 
således lätt och lekande i början. Det 
är därför inte att förundra sig över att 
jag började anse, att ”det här ska nog 
snart vara kirrat” . Emellertid misstog 
jag mig rätt grundligt. Även när jag 
började giva mig in på för mig förut 
okända områden behandlade jag breven 
med något av den nonchalans, som jag 
behandlat de iförsta med. Detta häm
made isig emellertid. Det blev några 
”bakslag” , och jag nyktrade till. Jag 
kommer ihåg, att det var särskilt ett 
brev i matematik, som fick mig på andra 
tankar. För dem som händelsevis läst 
matematik på Hermods kan jag nämna, 
att det var brev nr 7 i kursen Algebra 
II. Efter att ha ”läst” brevet sökte jag 
lösa de uppgifter, som skulle sändas in 
till Hermods för granskning. Det gick 
bra, ända till desis jag kom till näst 
sista uppgiften. Då satt jag fast. Hur 
jag än vände på x2:na, y2:na och xy:na, 
så blev jag precis lika klok som förut. 
Jag tog igen mig en stund och försökte 
sedan ånyo. Jag försökte ta talet med 
överrumpling, med övertalning. Ingen
ting ihjälpte. Jag höll på en timme, två 
timmar. Halva dagen gick, utan att jag

Då Henriksson tog studenten.

fick någon rätsida på problemet. Till 
slut måste jag sända iväg brevet utan 
att ha löst uppgiften. Nu finns det nog 
de som. undrar, hur jag kunde ha tåla
mod med att sitta en halv dag med bara 
ett enda problem. Åjo, det är inte så 
svårt att f  örklara. Av de brev, som jag 
hittills hade gått igenom, hade jag haft 
rätt svar på allesamman med undantag 
av några mindre förbiseenden, och att 
det inte var roligt att förstöra den fina 
betygsserien, är ju lätt att förstå. När 
jag fick tillbaka lösningarna till brevet, 
visade det sig, att lösningen till proble
met i själva verket var ganska enkel, 
och till råga på allt behandlade brevet 
just sådana tal ingående. Hade jag en
dast lärt mig innehållet ordentligt, 
skulle jag utan vidare ha kunnat klara 
talet.. Efter den betan läste jag betyd
ligt noggrannare än förut.

Brevens svårighetsgrad ökades undan 
för undan, men en sak noterade jag med 
tacksamhet. De uppgifter, som jag 
skulle lösa och sända in till institutet, 
voro aldrig svårare än att jag kunde 
lösa dem, sedan jag ordentligt lärt in 
breven. Fanns det någon uppgift av 
större svårighetsgrad, gav brevet alltid 
tillräckligt med upplysningar, för att 
man skulle kunna lösa den. Detta visar 
kanske mer än något annat, med vilken 
pedagogisk blick hermodskurserna äro 
upplagda. Finns det något mera depri
merande, än när man tror sig ha förut
sättningar att klara en uppgift och se
dan misslyckas? Man börjar misströsta 
och tvivla på sin egen förmåga, och vill 
det sig riktigt illa avbryter man kanske

Sök ej försäkring (,*»««• / I år som alla år
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i { j l l  m i
O r s a  Er k. S j u k k a s s a J itL lic iv iJL lc i l ia ä
Adress: Box 687. Telefon 271 Exp. Socialvårdshuset.

Sjukpenning för ett och samma sjukdomsfall i 2 år, % av läkarvård, fri la- Åbergs Slakteri AB
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet.
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ORSA SKOLTIDNING.

jultomten har idel präktiga 
och nyttiga presenter i sina 
paket från Ang. Larsson.

Ål Henne:
Utan gensägelse de läck
raste underkläder vi nå
gonsin fört i lager:
Morgonrockar
Bäddjackor
Nattlinnen
Pyjamas
Linnen och benkläder

At Honom:
Skjortor, Slipsar, 
Handskar, Scarves, 
Pyjamas, Strumpor, 
Rökrockar, Sportkläder, 
Underkläder.

Eleganta Handväskor.
Äkta kalvskinn och andra 
skinnsorter ävensom imi
tationer. Aftonväskor. 
Stor sortering Handskar 
även med skinnfoder. 
Sport- o. vanliga vantar.

Av Herrkonfektion
har inkommit en stor mängd 
nyheter:
Kostymer, Trenelicoat,
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.

(jör julktappsinköpen i 
tid! Qöf dem hos

AtlG. LARSSON, ORSA
Manniaklur - Damkappor - nerrekipering 

T e l e f o n  21
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.ORSA SKOLTIDNING

sitt arbete utan att försöka igen. Man 
har misslyckats!

Sedan jag nu så att säga hade kom
mit ipå ” tekniken” , gick allt sin gitta 
gång. Jag läste breven, sände av dem 
och fick dem tillbaka rättade. Det låter 
förfärligt monotont det där, särskilt när 
man betänker mängden brev. Men att 
det inte alls var enformigt, är jag yt
terst angelägen cm att vilja understry
ka. Den spänning, jag kände, då jag 
fick tillbaka min första rättade lösning 
slutade jag aldrig upp att känna. Hade 
ett brev, som jag enligt min brevför- 
teokning skulle ha fått tillhaka, av nå
gon anledning försenats, kunde jag mitt 
i det värsta regnväder ibege mig ner 
till posten för att höra om det ej kom
mit. Om det då anlänt, hann jag aldrig 
längre än ut i vestibulen, förrän jag 
måste titta vad det innehöll och vilket 
betyg jag fått. Hade det däremot ej 
hörts av, fick jag ganska dyster till sin
nes vända om hem.

På detta sätt avverkade jag första 
hälften av kursen. Den dagen, då jag 
hade avverkat mitt 280 :e hrev, befann 
jag mig i en ganska blandad sinnes
stämning. Dels var jag glad över att 
ha avverkat hälften av kursen och dels 
var jag rätt pessimistisk vad beträf
fade den återstående delen av kursen. 
Det föreföll att vara så avskräckande 
mycket kvar. Jag kurerade mig emel
lertid med att ta ledigt en vecka; jag 
behövde ju inte rätta mig efter något 
skolschema, överhuvud taget var det 
en härlig känsla att slippa det tvång 
som som ett strängt tidsindelat schema 
utgör. Jag hade aldrig något känsla av 
att jag gjorde några läxor, utan på mor
gonen påbörjade jag ett arbete, som 
med fördel kunde vara färdigt på efter
middagen. Varje dag sysslade jag med 
endast ett ämne. På så sätt kunde jag 
ordentligt tränga in i ett ämne utan att 
behöva splittra mig på flera olika äm
nen. Att detta är ganska betydelsefullt 
torde nog utan vidare vara klart.

Mina hermodsstudier påbörjade jag 
ju utan att egentligen känna till her- 
modskurserna annat än vad jag kanske 
då och då hört omtalas. Ibland kunde 
jag därför ibörja fundera, om jag verk
ligen lärde mig tillräckligt för att kun
na klara en eventuell examen. Att jag 
verkligen kunde lita på kurserna fick 
jag helägg för, då jag åkte ner till Fa
lun för att tentera i mina bortvalsäm- 
nen, franska, tyska och geografi. Jag 
kände mig en smula nervös, innan jag

Julklappar
köper Ni även i år fördelaktigast från oss.

av \SaetecLtiCf- &v Ĵ̂ jcLje-ae.

AB. Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 37

skulle fara, men -min far klappade mig 
på axeln och muntrade upp mig med 
att ”du får nog säkert godkänt” . Ja, 
jag åkte ner till Falun och tenterade. 
Det hela gick ju hra, tyckte jag själv, 
och- jag var 'tämligen säker på att jag 
hade klarat förhören och skrivningarna 
med allra minst godkänt fbetyg. På 
kvällen fick jag reda på resultatet av 
läroverkets rektor, oom meddelade, att 
jag fått —  a i samtliga tre ämnen. Det 
var faktiskt ett av de roligaste tillfäl
lena i mitt liv, då jag kunde komma 
hem och visa upp mitt 'betyg.

Till slut satt jag där med mitt sista 
hermodsbrev i handen. Jag kommer 
mycket väl ihåg den dagen. Det var 
strax före jul, och jag hade arbetat rätt 
hårt för att försöka bli färdig, innan 
julfirandet skulle kasta studierna över 
ända. Jag började läsa brevet, men det 
var dåligt med koncentrationsförmågan. 
Mina tankar togo en helt annan rikt
ning än kursförfattaren avsett. Än 
tänkte jag på julen, än på den examen, 
som nu kanske äntligen befann sig inom 
räckhåll. Så småningom kom jag emel
lertid att tänka på den tid, jag suttit 
vid mitt skrivbord och läst mina brev. 
En människa är i regel —  lyckligtvis 
skulle man kanske säga —  så beskaf
fad, att hon kommer ihåg de glädjande 
händelserna men glömmer de tråkiga. 
Jag funderade. Hade jag under min 
studietid egentligen haft så många trå
kiga stunder? Hade jag inte fått vara 
hemma hos far och mor? Hade jag inte 
fått vara på den plats, där jag kände 
mig hemma? Hade jag inte fått vara 
bland mina gamla kamrater? Ibland 
hade jag haft svårt att få ibukt med nå
got besvärligt brev. Men hade jag inte 
till slut i alla fall kunnat hemföra ” se
gern” ? Hade inte de hesvärliga upp
gifterna till slut måst ge upp inför mina 
framgångsrika angrepp? Hade jag inte 
känt en mäktig tillfredsställelse över 
den vunna segern? På alla dessa frå
gor måste jag svara ett uppriktigt ” jo ” . 
Därför måste jag, om jag skall vara 
fullt uppriktig, säga, att om jag befun
ne mig vid min utgångspunkt igen, så 
skulle jag återigen välja 'den väg, jag 
då slog in på.

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

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

En glad Jul
blir dei med goda inköp, (ulliandla 

däriör i Tära buliker.

Brobergs Livsmedel
Or s a

BOKNYTTLINDBLADS JULPUBLIKATIONER:
1 Rosengård, pris 1: 40, Pojkarnas även
tyrsbok (Med Tarzan på villovägar) kr. 
1:40, Barnens egen jultidning kr. 0:50, 
Barnens julklapp kr. 0:45 samt Tomte- 
Nisse kr. 0: 45.

Beträffande samtliga dessa ”jultidningar” 
ska endast sägas, att de — både vad text och 
bilder angår — tycks ha samma standard 
som vanligt. Och det är ett högt betyg.

Hj. H—n.

KARL KLOO: Fåglarna därhemma. Ny 
samling. Lindblads förlag. 277 s. Rikt illu
strerad. Pris häft. 7: 50, inb. 10: 50.

Jaktvårdskonsulenten Sven A. Mellquist 
föreläste här i Orsa förra månaden om sjö
arnas fågelvärd. Och för en gångs skull in
träffade det, att föreläsningsföreningen fick 
se salen absolut fullsatt.

Om det här finns så stort intresse för fåg
larnas liv, kan det nu vara mycket passande 
att fästa uppmärksamheten på ovannämnda 
arbete. Det innehåller ett 50-tal enkla kåse
rier, närmast avsedda för den fågelintresse- 
rade allmänheten. Det är faktiskt mera un
derhållnings- än facklitteratur. Försynt och 
enkelt berättar förf. om egna iakttagelser och 
lämnar i anslutning därtill oftast en mera all
män beskrivning av fågeln och dess levnads
vanor. Den, som är fågelintresserad (och det 
blir nog alla, som börjar studera fågellivet 
en smula), bör göra bekantskap med boken.

Hj. H—n.

Skådespel för ungt folk. En samling 
dialoger och sketcher av flera författare. 
Lindblads förlag. 123 s. Pris häft. 2:75, 
inb. 3: 75.

”Spela teater” är ett både nyttigt och upp
skattat nöje både bland barn och ungdom, 
och det är med glädje man läser igenom 
Skådespel för ungt folk och upptäcker, att 
här finns 12 dialoger och sketcher, som äro 
så korta och lätta att de alla äro verkligt 
användbara just för det unga folket. Kostym- 
och kulissfrågan har lösts med enkla och 
praktiska anvisningar. Två små trevliga jul- 
pjäser bli säkert välkomna just nu, då jul
festerna äro aktuella. Författarna höra hem
ma bland våra bästa och mest kända sago
författare och ha lyckats krydda varje liten 
pjäs med lagom allvar och humor. Boken 
blir säkert ett uppskattat och värdefullt till
skott på både hemmets och skolans bokhylla 
och rekommenderas.
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ORSA SKOLTIDNING

Var så god och stig in! Vi ha öppnatvår

JULUTSTÄLLNING
och inbjuda Eder till besök!

Bland en jättesortering gedigna och praktiska saker 
skall Ni säkert finna en passande “ klapp“ vare sig det 
gäller far, mor, syster, bror eller Eder käresta. Vi ha 
Hen största sortering i

Presentkartonger Eau de cologne 
Manicure-etuier Hårvatten 
Necessärer Puder
Parfymer Tvålar

samt allt för munnens, tändernas, hudens, hårets o. naglarnas vård.

A L L T  I 
P A P P ER
för julen:

\ ____________

DUKAR 
SERVIETTER 
HYLLPAPPER & -REMSOR 
GRANS MATTOR M. M.

För småttingarna:
F Ä R G K R I T O R
VATTENFÄRGER

och en stor sortering
MÅLARBOCKER  

LEKSAKER av TRÄ
i gediget utförande.

V ______________ J

J u lg ra n s p ry d n a d e r
i förnämlig sortering. Ovanligt dekorativa.

Kupongfria ljus
i synnerligen goda kvalitéer.
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OBSA SKOLTID NINGFRÅN SKOLBÄNKEN
GOD JUL,

små skrivare och tecknare! Och tack för 
alla uppsatser och teckningar ni sänt in, 
även om ni inte hittar dem alla här i tid
ningen. Det var så många som inte fick 
rum. Kanske de får plats i nästa num
mer. Tappa inte sugen! Öva er tappert 
med att berätta och skriva om vad ni upp
lever, vare sig det är i verkliga livet eller 
i fantasiens värld!

Tomten och trollen.
Det var en gång en trollfamilj, som bodde 

djupt in i skogen. Familjen bestod av troll
mor, trijllfar och så en hel hop ungar. De 
bråkigaste var förstås pojkarna, Huff och 
Bluff.

Dagarna och veckorna gingo så fort, så 
trollungarna visste inte, vart de tog vägen. 
En tid därefter var julaftonen inne, och då 
skulle man ut ooh skaffa mat. Hos trollen 
var det nämligen så, att varje lördag skulle 
man skaffa mat, och nu råkade det att vara 
lördag på själva julaftonen. Trollen satte 
på sig sina rockar, och så gingo de ut.

När de gått en stund, mötte de tomten 
i Storberget. Han hade en stor säck på 
ryggen. Huff frågade Bluff, om de skulle 
skära hål på säcken för tomten, och det 
gjorde de. Ur säcken trillade alla saker, 
som en trollunge kunde önska sig. De ploc
kade små hästar, leksaksråttor och så doc
kor av alla slag, och så gingo de hem.

Hur det gick för tomten, vet jag inte, men 
trollbarnen roade sig med leksakerna varje 
dag. De lekte och lekte, och snart var det 
jul igen. Men då var det ingenting kvar av 
leksakerna.

Birgit Pihlström. Klass 6.

Orientering.
Det var en söndag i september, då var 

det orientering i Hornberga. Vi åkte bil 
opp. Det var fem bilar, som skjutsa opp 
orienterare. Starten var vid en fäbod. Ba
nan var en mil lång, så det dröjde en tim
me, innan första man kom i mål. En karl 
hsde träffat på en älgfamilj, som hade 
jagat honom. När alla hade kommit i 
mål, var det två, som fattades. Sen skulle 
de leta dem. En kom i mål. Den andra 
hade kommit opp till Fryksås och hade fått 
kramp. Och de måste åka och hämta ho
nom med bil och köra hem honom.

Håkan Mellström. Klass 2.

BIRGER LUNDHOLM
Telefon 30

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

och Inteckningsärenden.

TECKNING: N u år det ju l  i  stugan av 

Gunilla Lif, klass 4.

En julsaga.
Det var en gång två tomtar, som hette 

Trisse och Nisse. De hade också mor och 
far. Allihop hade de mycket att göra, för 
det var snart julafton. Moran stickade 
vantar, strumpor och tröjor, som hon skulle 
ge bygdens barn till julklapp. Far Trisse 
och Nisse var ute i snickarboden och höll 
på att snickra hästar, bilar, skidor och myc
ket annat fint, som de sedan målade.

Pojkarna tyckte, att dagarna var så 
långa, och att det aldrig ville bli julafton, 
så de kunde få gå och dela ut gåvorna.

Men till slut kom den efterlängtade da
gen. På morgonen, när de hade klätt på 
sig, måste de ut i skogen och hugga en jul
gran. De hade inte haft tid förr, då de haft 
så mycket arbete med att göra i ordning 
julklappspaketen.

När de kom hem med granen, sade far 
till dem, att de måste sätta den i julgrans
foten och sedan ställa den inne i förstugan. 
Där skulle isen på granen få smälta av. 
Sedan kom de i håg, att de inte satt ut nå
gon kärve åt småfåglarna. De hade två 
kärvar, och dem satte de upp på en lång

Skidutrustning
Skidor vallas

Bensin och oljor 
Bilservice
Radio, flera märken

Orsa Cykel- & Biltjänst
Teleion 156

Jul i trollberget.
Det var en gång en trollfamilj, som bodde 

i ett berg. De hade riktigt bra, helst på 
julafton, för då hade trollfar varit ute och 
tagit en gris, och vem som helst kan ju för
stå att julskinka är gott. Ja,, emellertid så 
hände det att minsta trollungen Kvickelin 
var på väg hem till trollberget. Då gick 
han förbi en handelsbod. Där stod en fyr
verkerilåda, som han genast granskade. Då 
han stod där, fick han lust att hoppa in och 
ta den. Det gjorde han också, han tog lå
dan och sprang hem. Just då stod trollmor 
och kokade gröt, och då small lådan i tusen 
bitar, och trollmor fick nysanfall. Men ef
ter det tog han inget mera.

Lars Myrberg. Klass 3.

stör. Strax var fåglarna där och åt av 
kärven.

På eftermiddagen, när de ätit middag, 
sade mor till dem, att om de ville, fick de 
börja kläda granen. Det ville de förstås. 
Nisse och Trisse hängde upp i granen små 
tomtar, pärlor, papperskorgar, franskara
meller och mycket annat.

När de klätt granen, sade mor till Trisse 
och Nisse, att de måste tvätta sig och sätta 
på sig sina fina kläder, för nu var det tid 
att gå med julklapparna. När de var fär
diga, tog de julklappssäcken och kälken och 
vandrade i väg. I första stugan de kom 
till, bodde Stina och Tore. Stina hade ön
skat sig en docka till jul, och nu fick hon 
den. Tänk så glad hon blev! Tore fick en 
gunghäst. Och så fick de en tröja båda 
två.

I nästa gård de kom till, bodde det en 
fattig torpare med sin hustru och sina fem 
barn. När Nisse och Trisse kom in genom 
dörren med julklapparna, blev de minsta 
barnen rädda och sprang och gömde sig. 
Men när de större syskonen talade om för 
dem, att det var jultomtarna, som kom med 
julklapparna, tordes de komma fram. De 
fick tröjor, halsdukar, vantar och några lek
saker. Innan Nisse och Trisse gick, tacka
de barnen dem. Och barnen blev så glada, 
när de fick sakerna.

När de båda pojkarna hade delat ut alla 
julklapparna, gick de hem till mor och far.

Där fick de julgröt och godsaker. Sedan 
dansade de runt julgranen en stund. Snart 
blev de så trötta, att de inte orkade vara 
uppe längre. Då gick de och lade sig, och 
genast somnade de.

Ann-Britt Wik. Klass 6.

Köp nyfliga julklappar!
Skor, Pjäxor, Tofflor, Bolliner m. ni. i

Segers Skaaffär, iet. 232
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Har Ni sett vår skinnjac
ka, modell Flyer? Den är 
tillverkad i canadensisk 
originalmodell i p r i ma  
handskskinn. Priset är kr. 
110:-. Ni kanske tycker, att 
110:- kr. är mycket för en 
skinnjacka, men får Ni 
känna på kvalitén och se 
modellen håller Ni nog 
med om, att den är värd 
sitt pris.

v d /m i  ev»

Ja, det är just frågan. Bekymra Er inte allt för mycket om den sa
ken - kom till Berglinds och låt oss tillsammans smida planer. Lita 
på, att både Ni och lian bli nöjda.

-̂0/tj'orj-^n ocl? slfpsen äro de stora julklapparna - ett påstående, som 
knappast kräver några bevis. Vår verkligt förnämliga sortering gör, 
att Ni kan låta Er personliga smak komma till sin fulla rätt. Julklap
pen blir på så vis dubbelt välkommen.
Skjortor från kr. 10:—, slipsar från kr. 2:25.

fr, IjJirlij p̂ vieJIprTj.Arn̂ s blir alltid uppskattad. De finnas i prislägen 
från kr. 12:50.

r trevlt̂ oĵ » r säger säkert inte en herre nej till.
Flanellfodrade fingerhandskar finns från kr. 13:05.

Liksom förr om åren ha vi även i år en ganska god sortering

B& tgU /tds
-----------  O r s a ,  T e le fo n  5 -----------
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Mina snögubbar.
Ute på gården två snögubbar stå 
och båda. se så roliga ut.
Och ändå kan de irrte gå,
de etå och titta mot stugans knut.

Och snölyktan lyser på gubbarna små. 
En snöbit släckte lågan ut, 
så jag den måste igen tända på.
Sen brann den tills ljuset var elut.

Hans Söderlund. Klass 4.

Ifärstin.
Kärstin går ut varje dag. Ann-Britt 

skjutsar henne. Och hon skriker av glädje, 
när jag kommer hem på frukostrasten. Och 
varje dag då jag har läst läxan, går jag 
med henne runt bordet. Hon är glad och 
rund och rödhårig, men tvärarg som mor.

Anders Wikström. Klass 2.

Mitt gevär.
Jag har haft ett gevär. En gång skulle 

jag gå ut och jaga. Jag ville se, om jag 
kunde få en hare. Då blev jag törstig och 
gick till ån och drack vatten. Men då tap
pade jag geväret i ån. I sommar dök Jan 
efter det. Då var det alldeles sönderrostat.

Henry Sundberg. Klass 2.

Den första snön.
En dag började det snöa. Jag tyckte det 

var roligt, för jag hade längtat efter snö.
I skolan gjorde vi små snögubbar och 

kastade snöbollar på dem. Sedan delade 
pojkarna upp sig i två lag. Det skulle 
bli enöbolls-krig. Vi var tre i det ena laget 
och fyra i det andra. Men så gick en av 
pojkarna ur i det laget, som det var fyra 
i. Då blev det jämnt tre-tre. Nu kunde 
vi börja kasta. Jag blev träffad fyra 
gånger på ryggen. Sedan skulle vi storma 
varandra. Det var roligt. Två gick ur det 
laget, som jag var med, så jag blev ensam. 
Det andra laget stormade mej' gång på 
gång. Jag blev träffad sex gånger i det 
högra benet. Nu ropade läraren, att vi 
skulle komma in. Det var slut på rasten.

När vi hade slutat skolan för dagen, 
lekte vi häet. Elmar var häst åt mej. Jag 
spände för en framkälke, och så bar det i 
väg i fullt trav. Vi hann inte köra så 
länge. Orsa—Hamra-bussen kom, så vi
måste fara hem. Det gick tungt på hem
vägen. Bussen måste ”gå på växel” utför 
backarna. Vi kom inte hem förrän en kvart 
i fem. Hemma var det mer snö än i skolan.

När vi ätit, frågade jag mamma, om Bo 
och jag fick gå till Elmar en stund. Det 
fick vi. När vi kom dit, frågade jag Elmar, 
om vi skulle åka styrkälke, och det ville 
han. Vi åkte bara en liten stund, för vi 
måste snart gå in och läsa läxorna.

Nu är snön nästan borta. Det syns bara 
litet utav den. Men jag önskar, att det 
snart skall bli vinter.

Åke Helin. Klass 5.

Kalaset.
När jag var på kalas, så hade jag och 

Jon så roligt så. Vi var ute och lekte. Så 
ropade Jons mor åt oss. Hon sa, att vi 
skulle komma in och få saft och tårta. När 
Jon skulle dricka saft, så spillde han ner 
på byxorna och så slog han sönder glaset. 
Så fick han ingen mer saft. Men tårtan 
åt han upp. Så gick vi ut och lekte. Vi 
lekte tatten.

Tonny Bogg. Klass 2.

Margit Svensk, klass 6.

En saga.
Gammalt folk säger, att på Röstberget 

är ett ställe, där det klingar i jorden, om 
man går över det. Det låter, som om det 
vore klockor, som ringde i marken.

Vi har varit och hört efter, men inte 
har vi hört någon klang där, och för 
resten tror jag inte, att det är sant. För 
inte kan det klinga i jorden. Och folket 
har sagt, att det är bara på söndagarna, 
man hör det. Och jag tror, att det är kyrk
klockorna, som hörs dit ibland.

Klas Tupp. Klass 6.

En jätte och en farbror.
Det var en gång en gammal jätte, som 

satt där hemma. Då kom en karl förbi, och 
då sade jätten: Kom hit, får du höra. Vill 
du gå efter lite ved åt mig? Ja då, blev 
svaret, och så gick han och kom snart till
baka med ett par kvistar. Då sade jätten: 
Kallar du det där för ved ? Så gick jätten 
bort och tog två träd under armen. Gå ef
ter två ödlor då! sade jätten. Han gick och 
kom tillbaka med ödlorna. Kallar du det 
där för ödlor? Här är riktiga ödlor, sade 
han och höll upp två krokodiler. Så gick 
karlen hem.

Bo Pettersson. Klass 3.

Lundblads Eftr. (̂ yCcLLa cd-ncL&ViSiSczn
T e l e f o n  22 5, Orsa

15

TECKNING: Mina snögubbar av 
Hans Söderlund, klass 4. TECKNING: En fäbod av 

Margit Svensk, klass 6.



ORSA SKOLTIDNING.

Hat fU
Juåå§®fflmågh§mim?

Låt Thorbys hjälpa Er!
Låt oss utan köptvång visa vad vi har i fina presentsaker.

Storartat urval i Arm bandsur
med «stjärnurmakaregaranti» och allriskförsäkring.
Eleganta Skrivbords- och Väckarur. Förgyllda  Pendyler.

O r refo rs kristal l

(  'NV a c k r a
förlovningsringarV_____________________J

Glasögon och fodral

Eleganta och varaktiga nyttosaker i
Silver ,  Nys i lver ,  Teak  och Rostfritt stål.

Välj det bästa, välj en julklapp, 
som blir en gåva för livet, hos

Kick. Jjkottof - OtM
Ur-, Optik- & Guldsmedsaffär. telefon 90
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Jultomten kommer med julklappar.

Nils Hassis, klass 2 b.

När jag var brudnäbb.
När jag var brudnäbb, hade jag så ro

ligt. Då fick jag en flygarkostym och Mona 
en sjömansklänning. Först tog vi en bil 
till damfriseringen, där Greta var. När vi 
kom in, höllo de på att sätta på henne kro
nan. Just då kom Kalle med brudbuketten 
och en liten bukett åt Mona. Sen kom bi
len, då steg vi in och for till kyrkan. Där 
kom prästen. Så kom en annan farbror 
och öppnade dörrarna. Först gick jag och 
Mona, och sen brudparet och sist prästen. 
Då vi kom fram till altaret, gick jag och 
Mona till vänster, och prästen till höger om 
altarringen. När prästen gjorde tecken, 
gick Mona och tog brudbuketten. Sen vän
de brudparet, då rätade vi ut slöjan. Då 
de spelat färdigt, gick vi ut. Det var så 
roligt bröllop.

Några dagar senare fick jag en segelbåt 
och en indianutrustning och Mona en spar
gris och ett halsband för att vi hade varit 
brudnäbbar.

Jan Karlsson. Klass 4.

Min bil.
Jag ska få en bil. Den ska gå med trarn- 

por. Jag ska handla åt mamma och uträtta 
allt, som mamma vill, att jag ska göra. 
Då ska jag åka så fort, så jag kommer 
hem snart. Då blir mamma glad.

Sven-Erik Hahn. Klass 2.

Jaktäventyr.
En dag i somras följde jag med en karl 

bort på jakt. När vi hade gått en stund, 
såg vi en hare, som hoppade i väg framför 
oss. Karlen lade bössan till kinden och 
sköt, men han bommade, och haren hoppade 
bort. Vi sprang efter honom och såg, att 
han kilade in mellan ett par buskar. Jag 
gick för att titta efter, om haren var kvar 
där, men det var han inte. Efter en stund 
fick vi se, att haren åter sprang i väg. 
Jag och karlen sprang efter igen. Jag, 
som var minst och mjukast, klarade mig för 
en gren, som låg på backen. Men när 
karlen kom springande, snavadg han och 
föll. Det såg så lustigt ut, att jag inte 
kunde hålla mig för skratt. Han själv 
skrattade, så det ekade i bergen. Sedan 
fortsatte vi efter haren, men vi såg honom 
inte någonstans.

På kvällen, när vi skulle gå hem, såg 
vi en räv, som jagade en hare. Karlen 
sköt då på räven först, så han dog. Sedan 
skulle han skjuta haren. Då tänkte jag: 
”Nu bommar han väl igen” . Men det gjorde 
han inte, utan han träffade haren, som dog 
på fläcken.

Så gick vi hem. Sedan jag tvättat mig 
och ätit, gick jag och lade mig. Den dagen 
hade jag så roligt.

Bo Helin. Klass 4.

Morkullan.
Anders och en flicka som heter Lasse 

var i skogen och sköt en morkulla. Den såg 
jag, när de kom hem. Då hängde de upp 
den på bron. Den var mjuk och fin. Och 
den hade en lång näbb. Nästa morgon 
frågade jag, om jag fick ta den med mig 
till skolan. Då sa mamma, att jag fick 
ta den till skolan. Alla barnen tyckte att 
den var fin. Då frågade vi om fröken ville 
stoppa opp den. Då sa fröken ja. En dag 
i höst fick vi se morkullan. Den står på 
nya skåpet.

Marianne Lax. Klass 2.

När jag slogs med höken.
En söndagsförmiddag skulle jag, pappa 

och mamma bort och plocka lingon. Vi gick 
till ett kalskifte bortom Näverbromyren 
Jag och mamma stannade där och plockade, 
men pappa gick längre bort, för att se om 
det fanns mera bär.

Om en stund ropade pappa, att jag skulle 
komma. Jag sprang dit och såg en hök, 
som satt på en stubbe. Pappa sade, att han 
var skadeskjuten. Jag tog en käpp och 
sprang dit för att slå ihjäl honom; men jag 
hann inte, för han började springa. Om en 
stund hann jag efter honom, så att jag 
kunde smälla till honom i huvudet, så att 
han började hlöda. Höken blev så arg, att 
han började springa efter mig. Jag gav 
honom ett ordentligt slag i huvudet, så 
att han dog. Sedan skar jag av honom fot
terna, för man får betalt för dem. Vi ploc
kade sedan konten full med lingon och gick 
hem. Jag åkte ner i Orsa och sålde hök- 
fötterna. Jag fick tre kronor för dem.

Ingemar Persson. Klass 6.

När vi lekte skola.
När Kerstin och jag lekte skola, hade vi 

ett papper till tavla. Där var det många 
bilder på. Kerstin fick rita av bilderna på 
sitt eget block. Och jag var fröken. Vi 
lekte, att vi nyss hade börjat skolan. Vi 
hade rast ibland också. Vi hade ett papper, 
som jag formade, så att det blev en ring
klocka. Sen låtsades jag, att jag gick och 
ringde. Och sen var det slut.

Helia Heghesan, klass 2 B.

Vi önska Eder alla en fröjdelull jul . . . 

med irevliya julklappar Irån Emma Olsson.
lön ea n :

Kostymer, Rockar, Skidjackor, Skid- 
byxor, Skidmössor, Barnoveraller, 
Slipower, Tröjor, Sportstrumpor, 
Sockor, Halsdukar, Handskar, Van
tar, Plånböcker, Portmonnäer, Man
schettknappar m. m.

~ J-et: l e n n  o:

Vackra underkläder, Garnityr, Natt
linnen, Pyjamas, Bäddjackor, Mor
gonrockar, Strumpor, Scarfs, Van
tar, Handskar, Handväskor, Shop
pingväskor, Stickväskor, Broscher 
och Halskedjor.

P R E S E N T K O R T

mmcb O l s s c  n, orsa
Manufaktur, Konfektion, Garn, Telefon 125, Orsa
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TECKNING: Vi spela bandy AV 
Ake Hedlund, klass 4.



ORSA SKOLTIDNING

En väska
är en förnämlig julklapp till 
en dam. Hanssons liar dem i 
många olika skinnsorter och 
färger. Fr. 32:—

Underkläder
äro traditionella och uppskat
tade julklappar. Eleganta gar- 
nityr i förnämligt material fin
nas från 8:75 och underbara 
nattlinnen av charmuse eller 
toilé. Fr. 16:50

Ni bör se
våra vackra klänningssiden. 
Moderna färger och goda kva
litéer göra dem till verkligt 
uppskattade presenter.

Strumporna
får Ni inte glömma. De bruka 
stå först på damernas önske
lista. Trots svårigheter att nu 
få fram strumpor lia vi myc
ket att visa i bra silkekvali- 
téer. Natursilke/konstsilke 8:75. 
Konstsilke 4:45, 5:60, 7:15.

i sportkläder
ha vi praktiska och ändamåls
enliga utrustningar för både 
dam-, herr- och goss. 
Skidbyxor, dam från 28:—.

„ herr „ 24:—.
Pullowers och sporttröjor i en 
stor variation av kvalitéer och 
färger.
Anoraks med huva, herr 32:— 

„ „ ,, dam 31:—

Pojkarna
ska också vara fina till jul. 
T. ex. i en kostym med golf- 
byxor av prima diagonal. Fin
nes i storlekar 8—15 år och 
kostar i storlek 8 år 67:—. 
Pojkskjortor i rutigt bomulls
tyg. 4:85.

Herrarnas
önskegåva - en stilig skjorta 
från Hanssons. Till jul ha vi 
en efter förhållandena mycket 
god sortering i nyaste mönster. 
Oblandade kvalitéer i prislägen 

18:— 16:50, 11:25.

Kvalitet till 
varje pris.

Slipsen
till den nya skjortan finner Ni 
också hos oss. Massor att väl
ja på i nya mönster o. färger.

3:50, 4:50, 6:50, 10:—.

Till de nyttiga
julklapparna hör herrunder
kläderna. De finnas i både fi
nare och grövre kvalitéer och 
kosta:
Lahmanns, pr plagg 4:65
Interlock „ „ 4:90
Herrstrumpor för både sport 
och innebruk. Fr. 2:85

De herrar,
som ännu inte klarat av sin 
vinterekipering kunna vi gläd
ja med, att vi fortfarande ha 
ett förnämligt urval i rockar 
och kostymer. Mörka kostymer 
i helsvart, randigt och s. k. pep- 
par-och-salt mönster fr. 132:- 
Ulstrar från 124:-
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Undrar om  vi ha n ågon gröt?

Marianne Nilsson, klass 4.

Resan i sagolandet.

En dag for Marianne Käck och jag till 
sagolandet.

Tomten Gråskägg lovade att komma med 
sin flygmaskin och hämta oss. I vinande 
fart foro vi mot söder. Skyhöga berg, grön
skande dalar, gula fält, blåa sjöar och grö
na skogar låg som en matta under oss.

Husen sågo ut som små leksaksstugor.
Snart landade vi på sagolandets flygfält.
Först gingo vi till slottet. Där blev vi 

inte så vänligt emottagna, för kungen var 
på dåligt humör och hade inte någon lust 
att ta emot- oss. Så fortsatte vi till Hans 
och Gretas hus inne i skogen. De bodde 
med sin far i häxans hus och hade allt, vad 
nian kunde önska sig. Vi blev bjudna på 
saft och kakor, som Greta bakat. När Ma
rianne ville ta en pepparkaka äv huset, sade 
Greta: ” Nej, det får du inte!” Hön gick in 
och kom snart ut med en stor skål med 
knäck och bjöd oss på.

Färden fortsatte längre in i skogen. Röd
luvans hus skymtade mellan träden, och vi 
gick in ., Hon höll just på att packa sin 
korg för att gå till mormor. Vi följde med.

Mormors hus låg längre in i skogen.
Där blev vi bjudna på choklad med fet- 

tisdagsbullar och tårta. Men nu började

Tomten och trollgubben.
Det var en gång ett troll, som bodde i 

närheten av en gård i en by. I gården 
hade de fyra. barn, två flickor och två poj
kar. De hette Börje, Torsten, Greta och 
Gullan. Nu var det julafton, och barnen 
var så ivriga att få julklapparna. De tyck
te, att det dröjde så länge, innan tomten 
kom. Så beslöto de att gå ut och titta om 
de såg honom. Men det skulle de aldrig ha 
gjort, för trollet kom och tog dem med hem 
till berget. Då hände, att tomten gick förbi 
berget, och han kände genast igen barnens 
röster. Han knackade på hos trollgubben, 
som kom ut och sade: Vem knackar på min 
dörr? Det är jag, sade tomten. Jag kom
mer för att hämta barnen, som du har ta
git. Om du inte lämnar barnen till mej, 
förtrollar jag dej till sten. Men då blev 
trollgubben så rädd, att han gav tomten 
barnen. Så fick de gå hem. Och när de 
kom hem, fick de så mycket julklappar, och 
de blev så glada, när de fick komma hem 
igen.

Elvy Nilsson. Klass 4.

det skymma, och vi fingo tänka på åter
färden.

När vi gick tillbaka, träffade vi vargen, 
men han var snäll och gjorde oss inte det 
minsta.

Då vi gick förbi kungens slott, lekte 
prinsessan Pippi och prins Fiffi i slottspar
ken. Hovmarskalken sade: ”Aha, ba” , o. 
s. v., så vi gingo därifrån.

Neré på flygfältet väntade tomten med 
sin flygmaskin, och vi steg in i den, och 
tomten startade. Ovanför skolan stannade 
tomten flygmaskinen, och vi hoppade i fall
skärm ner och hamnade uppe på flagg
stångstoppen.

Vill ni kanske veta, vad toniten har för 
adress, så kan ni få veta det:

Tomten Nisse Gråskägg, Tomteboda, fack 
100, Sagolandet.

Snipp, snapp, snut, 
så var resan slut!

Gunhild Lif. Klass 4.

Sonja Christiansson, klass 4.

Den kloka gumman.
Det var en gång en gumma, som tyckte, 

att hon var så klok. Hon hade två barn, 
Pelle och Kalle. En dag sade hon: Jag ska 
till doktorn i dag. Spänn Kalle för släden, 
och säg till hästen att köra. Men gubben 
som hade stått och lyssnat, sade: Det me
nade du inte utan tvärtom, tycker jag. Men 
han hade lovat att lyda henne, så det blev 
så som hon ville. Då hon satt sig i släden, 
bytte hon genast, när hon såg, att Kalle inte 
orkade, så hästen fick-dra, och det tyckte 
hon var det bästa, och hon kom hem fortare 
än annars.

Erik Fält. Klass 3.

Vår kanin.
Vi'har en kanin hemma, som vi kallar 

Gubben. Han är så tam. Han är ute och 
får springa lös. Om jag ropar på kaninen, 
kommer han springande. Och om någon 
hund kommer, sitter han stilla, ända tills 
hunden just ska till och ta honom. Då 
hoppar han till och springer.

Det brukar vara mycket rävar, som lurar 
på honom. Men de har inte fått tag i 
honom ännu, för han är så kvick.

Kaninen är helt vit. Han brukar mest 
vara i vedboden. När vi är ute och leker, 
brukar han springa ivägen för oss.

John Holmberg. Klass 4.

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

Spar ej till rusning- 
en! Kom i tid, 

kom i dag!

Ram ar  och  Album 
i

stor sortering!

T e g m a n s  Fotomagas in
O r s a ,  t e l e f o n  93
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TECKNING: Undrar om  vi ha n ågon gröt? av 

Marianne Nilsson, klass 4.

TECKNING: L illa  syster  av 

Sonja Christiansson, klass 4.
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Det ringde en mamma från Finnmar- 
gen en dag i höst och frågade om inte 
skolan snart skulle ha potatislov. Jag 
svarade, att vi inte hade något gemen
samt ”potatislov” , men att elever, som 
behövde hjälpa till med skörden, gärna 
fick ledigt de dagarna. Men då jag 
undrade, om hon ville ha hem sin pojke 
för att gräva potatis, sa hon: Oj, nej, 
nog får vi opp potatisen utan hans 
hjälp. Det är bara det, att ban längtar 
hem så mycket. Det går knappt en dag 
utan att ban ■—- när det blir liggdags — 
ringer ihem och gråter en vers.

Jag vet inte vad skolstyrelsen eller 
högre myndigheter säger om att jag gav 
pojken ett par dagars ”potatislov” , fast
än mamman nyss förklarat, att han inte 
behövde gräva potatis. Kanske säger de 
något om att förväxla orsak och ver
kan. t

Men jag vet, att den pojken inte är 
det enda finnmarksbarn, som gråter på 
kvällar och nätter.

Och jag kom att tänka på, när jag 
för ett par år sedan var nere i Stock
holm på ett kamratmöte vid mitt gamla 
seminarium. Där var många av skolans 
förutvarande lärare och elever samlade 
däribland också min förre kristendoms
lärare, nuvarande chefen för Kung
liga Skolöverstyrelsen, generaldirektör 
Holmdahl. Han kom och hälsade på 
oss gamla elever och hörde sig för  var 
i vida världen vi hamnat, och då han 
fick böra, att jag var i Orsa, sa han: 
Jaså i Orsa, där ni drar in så mycket 
skolor!

Det är väl inte vi utan Kungliga Skol
överstyrelsen, som drar in skolorna, 
svarade jag. Men nu ska jag passa på 
och fråga, om det verkligen ska vara 
nödvändigt att på det där sättet av
folka hela vår vackra Finnmark.

Generaldirektören log och svarade: 
Det är ett misstag att tro, att Finnmar
ken avfolkats, därför att skolorna dras 
in. Vi måste dra in skolor, då barnan
talet sjunker. Staten har inte råd att 
hålla en skola för bara ett par tre barn.

Ja, men Finnmarken avfolkas i alla 
fall genom detta inackorderingssystem, 
envisades jag. Jag tror inte att de ung
domar, som tillbringat sina uppväxtår 
där nere på bygden med gatlyktor, 
skyltfönster, gottkiosker, biograf och 
andra det moderna samhällets ”välsig
nelser” , sedan känner sig så hemma
stadda i sin lilla Finnmarksby igen.

Jag beklagar, jag beklagar! Men här 
föreligger en förväxling av orsak och 
verkan, sa generaldirektören och gick 
vidare. Det var ju så många att häl
sa på.

Kanhända hade han rätt. Men jag 
skulle så gärna velat fråga, om det bara 
är penningars värde, som staten måste 
vara rädd om, och varför just de tusen
lappar, som några finnmarksskolor kos
tar, måste sparas.

D. H.

skiti- 0̂  Frilufts

främjandet
verkar för ökad folkhälsa och sund 

livsglädje över hela landet.

Stöd den ideella verksamheten 
- årsboken just utkommen - 

och

iv mecllem
(5:- kr. pr år)

Skolor och barn få skidor, äldre 
ökade möjligheter till skidsport 
och friluftsliv, medlemmar rabatt 

å bl. a. turiststationerna i:

Riksgränsen
Storlien
Sälenstugan
Rämshytlan

FRÄMJANDET
Box 677, telefon 23 43 50 

S T O C K H O L M  1

OMBUD i O RSA :
Erik Forslund, Folke Mällström 
Arthur öhman, Paul Rudfeldt

Hur arbelar . . . Forts, från sid . 8.

livets främjande, som lämnar 25 % bi
drag till detta köp. Anser så denna in
stitution platsen vara lämplig för en 
dylik ifriluftsgård, kan anslag upp till 
60 % av byggnadskcstnaderna sederme
ra lämnas av densamma.

Ifrågavarande tomtområde ligger på 
Oljombyns skiftslag ca 3 km. från Orsa 
i sydostlig riktning och omfattar ca 5 
tunnland.

Vilka affärsmän och privata givare, 
som tecknat bidrag för detta tcmtköp, 
kan ej uppräknas ännu. Beloppen varie
ra från tusen kronor till hundra. För 
dessa teckningar äro vi naturligtvis 
synnerligen tacksamma.

Kommer Statens Fritidsnämnd att bi
draga med ovannämnda 60 % till bygg
naden, ha vi tänkt, att förslaget skulle 
omfatta följande utrymmen: Källarvå
ningen med stor skidhall, vallningsrum, 
bastu med duschrum, tävlingsexpedi- 
tion, disponibla utrymmen för Främjan
dets medlemmar samt övriga för denna 
anläggning intresserade, lokaler för stu
diecirklar, scouter, och fritidssysselsätt
ningar, pannrum, vedbod samt övriga 
källarutrymmen. Stor samlingssal eller 
matsal för ca 150 personer och kafé för 
ca 90 personer, smårum för övernatt
ning för ca 90 personer. Kostnaden för 
anläggningen i sin helhet beräknas till 
ca 320.000 kronor, vartill kommer kost
naden för inventarier med ca 50.000 
kronor.
Bliv medlem i Främjandet.

Främjandet vädjar ofta i sin propa
ganda till varje friluftsintresserad 
svensk och överhuvudtaget varje man 
och kvinna med sant medborgarsinne 
att genom medlemskap stödja Främjan
det. Hundratusentals personer utnytt
ja Främjandets arrangemang, men en
dast en ringa del av dessa tillhöra 
Främjandets medlemmar. Verksamhe
ten utvidgas och omkostnaderna ökas, 
Därför är det ett livsvillkor för Främ
jandet att mcdlemsstocken också ökas.
Vilka förmåner får man då för sin 
femma?

Jo, bl. a. den pampiga och trevliga 
årsboken ” På Skidor” —  en titel som 
bara täcker e n detalj i innehållet, 
Främjandets årliga kalender med alla 
uppgifter cm stugor etc., vägledning 
av allehanda slag, 20 rabattkuponger, 
som kunna utnyttjas vid' vistelse på 
turiststationerna eller under besök 
i vissa stugor. Enbart dessa kuponger 
äro värda 5 kr. Förtursrätt vid be
ställning av plats på turiststationerna 
tillkommer även medlemmar. Och slut
ligen får man tillfredsställelsen att läm
na en behjärtansvärd rörelse sitt hand
tag. Stöd sålunda en g o d  s a k  sam
tidigt som Ni gagnar Eder själv! Bliv 
redan denna dag medlem i Skid- och 
Friluftsfrämjandet!

Främjandet spelar på många sträng
ar. Men det stora målet är: f  r i-
l u f t s l i v  o c h  h ä l s a  å t  a l l a .

Främjandets lokalavdelning 
i Orsa.
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En resa till Liperi. Forts, fr. sid. 4.
len och anlände till Liperi något över 7 på 
morgonen. Det var ohyggligt varmt och 
kvavt på tåget och att få sova var omöjligt. 
Inget vatten fanns, och damm och sot virv
lade, då man öppnade på fönstret för att få 
en smula luft. Men natten gick, och man 
nådde till sist bestämmelseorten. Där mötte 
mig min blivande ciceron, apotekare Harry 
Savolainen, och med lastbil åkte vi den 17 
km. långa vägen till Siikasalmi lantmanna- 
och husmodersskola, den plats, som skulle 
bliva min hemvist för några trevliga och 
angenäma dagar. Där välkomnades jag av 
föreståndaren och rektorn med fru, direktör 
B. Envald. Efter det jag fått tvätta mig 
ren, drucko vi kaffe, och under tiden sjöng 
husmodersskolans elever några sånger. 
Mycket stämningsfullt! En stund senare 
efter frukost företogo vi sedan med Röda 
korsets bil, vilken anlände från Joensu, en 
färd till tvenne avlägset liggande byar, där 
6—9 torp besöktes och vederbörligen foto
graferades. Vägen var fram och åter 34 
km. lång. På en bondgård bjöds vi på kaffe 
med skorpor och plättar. Återkomna till 
Siikasalmi åto vi middag ganska sent, och 
efter en tröttsam men angenäm dag var 
man nöjd att gå till vila. Dagen därpå, 
efter kaffe och frukost, körde vi efter häst 
till Selkäranta by och besökte där några 
fattiga torp, där folket bodde bland annat 
i jordkulor. På alla ställen var barnrike
domen stor, men allt i övrigt så skräm
mande fattigt. Vi besökte därefter epidemi
sjukhuset, ålderdomshemmet, sinnessjuk
huset m. fl. platser. Vi rastade en stund 
i apotekare Savolainens hem, där det 
bjöds på kaffe. (Det var förstås ” surr” som 
bjöds, ty kaffe ha finnarna icke fått smaka 
på mycket länge.) Vi fortsatte sedan till 
kyrkan, hjältegraven och det kommunala 
sjukhuset. Färden ställdes sedan hem till 
Siikasalmi, där 15 gäster voro inbjudna 
till middag. Bland gästerna märktes kom
munalnämndens och fattigvårdsstyrelsens 
ordförande, direktionen för General Manner- 
heims barnskyddsförenings Liperi-avdel- 
ning, församlingens präster med fruar 
m. fl. Senare på kvällen uppvaktade Liperi

manskör med sång, och aftonen förflöt 
under en mycket angenäm och glad stäm
ning. Idrottsföreningens ordförande höll tal 
och medsände en hälsning till Orsa idrotts
förening. Han påminde bland annat om att 
från Liperi hade utgått betydande skidlö
pare, såsom bröderna Tamile och Martti 
Lappalainen, av vilka den sistnämnde stu
pade i kriget.

Alla, som voro församlade på denna mid
dag, bad mig att till Orsa kommun och 
alla dem, som varit med om att lämna kon
tanta bidrag till Liperi, framföra deras 
varma och innerliga tack, likaså för den 
klädsändning de fick mottaga, vilken kom 
väl till pass, då allt i skor och klädväg sak
nas. Likaså bad man mig framföra det 
önskemålet, att Orsa om möjligt måtte fort
sätta med insamlingen över stundande vin
ter, enär de i Finland räkna med, att den 
kommande vintern skall bli en av de svå
raste. Det är framför allt sko- och klädfrå
gorna, som vålla de största hekymren. Åter 
en ny dag. Efter en tidig frukost reste vi i 
röda-ltorsbilen till Viinijärvi, där vi beeågo 
barnavårdscentralen jämte ännu några fat
tiga torp. Även där var barnrikedomen 
stor. Därefter gjordes ett besök i grekisk
katolska kyrkan, som förevisades av kyr
kans pastor, och färden fortsatte sedan till 
vapenbrödrahemmet m. fl. platser. Och så 
var den dagen snart tillända, och vi reste 
åter hem till Siikasalmi. Följande dag var 
söndag, då förmiddagen förflöt i lugn och 
ro. På eftermiddagen hade anordnats en 
fest av lantmanna- och husmodersskolorna 
med omväxlande program. Hälsningstalet 
hölls av rektorns fru, därefter kör- och 
solosång och vidare tvenne föredrag, allt 
på finska, samt folkdanser, deklamation och 
sist en programpunkt, som var verkligt 
roligt att- se på, nämligen tävlan i förfär
digandet av badkvastar. Mycket folk voro 
tillstädeskomna till denna fest, och vädret 
var strålande vackert. Kommersen med 
”surr” inbringade en hel del slantar. Trev
ligt och gemytligt gick det till i all sin en
kelhet bland dessa vänliga och godhjärtade 
människor långt borta i Karelen. Så hade 
vi rest och besett allt, som Liperi hade att

bjuda på. Trakten var mycket vacker, då 
och då en liten sjö som inslag, och man 
tyckte sig understundom vara än i Söder
manland och än i Västmanland. Så kom 
den stund på måndagens morgon, då jag 
måste säga farväl till mitt älskvärda värd
folk, rektor och fru Envald, och det var 
med ett visst vemod jag i sällskap med 
apotekare Savolainen avreste till trenne an
dra fadderorter, där nya ciceroner tog emot.

Jag hade blivit så älskvärt och väl mot
tagen av dem alla, så tacksamheten ansåg 
jag borde vara helt på min sida.

Nu kan man fråga sig: Vartill användes 
alla dessa pengar, som kommer från Sve
rige? De brukas till att ekonomiskt bistå 
mödra- och barnavårdscentraler, där läkare, 
hälsosystrar och barnmorska ge råd och 
hjälp åt blivande mödrar och vägledning vid 
skötseln av spädbarn. Att uppställa dag
hem för barn, vilkas mödrar tvingas arbeta 
för hemmets utkomst, att anställa hemvår
darinnor, som träda i husmors ställe vid 
sjukdom och barnsbörd, att främja skol- 
tandvården och skolbarnsbespisningar, att 
bistå adoptivortens unga. odlare, dem själva, 
deras hem och folkförsörjningen till gagn 
och mycket, mycket annat. Dessa medel in
nebära en effektiv hjälp till självhjälp. Så 
länge varuknappheten i Finland är skriande 
stor, är behovet jämväl av in natura stort, 
speciellt kläder och skodon, vilka ej ens 
kunna fås för pengar.

Så var då besöket i Liperi ett minne blott, 
och i Joensu stad tog min ciceron apotekare 
Harry Savolainen farväl och önskade mig 
trevlig resa till de övriga tre fadderorterna 
och ett välkommen åter till Liperi nästa 
sommar. I Joensu blev röda korsets avdel
ningschef, herr Uro Kastarine och fru Saga 
Olsoni jämte en hälsosyster mina ciceroner, 
av vilka de två sistnämnda talade hjälplig 
svenska. Jag hade med 4 kg. karameller, 
vilka under vägen både i Liperi och på de 
övriga platserna delades ut till barnen. 
Somliga av dessa barn hade aldrig sett en 
karamell, varför de sågo mycket förund
rade ut och tänkte väl ungefär som så: Är 
dessa ätbara?

Samma storartade gästfrihet som i Liperi

Inlklappscentrum
ultnLSyen, cf-ät ■jö-tÅ-elakt tcjazt lKO-Å ett i .

U i  ha mycket att välja på i såväl leksaker, 
trikåvaror, yllevaror, husgeråd, glas & porslin samt 
presentarlikiar.

Stor sortering i gran- & julprydnader

<=r\Jåx ät otteuÅ jixtLtayyiceuttiint!

C e n t r a l b o d e n
Orsa, telefon 298
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mötte mig i de övriga socknarna. Ofta fick 
jag höra den karelska sången sjungas, när 
vi skildes åt. Det var många gånger rö
rande, och man kände något fuktigt i ögon
vrån inför allt det armod man såg, och in
för all den vänlighet, man mötte. Av 604 
finska socknar har 595 fadderortskommu- 
ner.

Hur var livsmedelsläget nu därute i Ka
relen? Som oftast på landsbygden fanns 
där mat. Potatis och grönsaker kunde ju 
redan skördas, och för dem, som hade kor, 
saknades ju inte mjölk. Men innan pota
tisen fanns att tillgå, måste man nog fråga 
sig: Vad kunde husmödrarna åstadkomma 
i matväg? Det var säkert ett stort pro
blem, då ju socker och fett voro så gott som 
obefintliga. I städerna däremot, och fram
för allt i Helsingfors, var matproblemet det 
mest skrämmande. Till oerhört höga priser 
kunde ju åtskilligt köpas på svarta börsen 
av dem, som hade gott om pengar. Och 
för dem, som hade råd att gå ut på en re
staurang för att få äta sig någorlunda 
mätta, fanns ju mat att få, då de på ho
tellen hava jämförelsevis god tilldelning. 
Men hur många hade råd därtill, då priserna 
voro mycket höga och dagligen stego.

Bostäderna därborta i Karelen bland 
dessa fattiga familjer var under all kritik.
I en liten stuga, som oftast bestod av ett 
litet rum och ett ännu mindre kök, bodde 
en familj på man och hustru jämte en barn
skara om 8—10—12—14 stycken. Oftast 
såg man inga. sängkläder. i deras sängar, 
utan de voro tomma, och deras få tillhörig
heter i klädväg hängde på väggarna.

Barnens paltor, som de voro iförda, be- , 
funnos på flera håll vara hopsydda säckar. 
Allt saknas ju, tyg, tråd och även nålar. 
Men det oaktat sågo barnen friska ut. Det 
var ju högsommar då, men hur skall det

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
Verkstad i Godiemplarhuset

Målarmästaren Aksel  E. Roseen 
Verkstaden Tel. 265, Bostaden Tel. 253

inte bliva, då vintern kommer på allvar i 
dessa fattiga nejder. Jag fäste mig vid, 
att hur liten och oansenlig den lilla stugan 
eller jordkulan var, så nog hade var och en 
sin egen bastu.

Många minnesvärda episoder fick man 
uppleva under resan, som exempelvis när 
jsg på Liperi ålderdomshem träffade en 
gammal gumma, som överraskande nog ta
lade perfekt svenska. Som bekant äro li
vets växlingar många och underliga.

I Helsingfors, tillbringade jag sista 
veckorna, innan jag reste hem. Därifrån 
gjorde jag smärre resor till vänner och be
kanta i Lsthis, Kouvola och Pajari m. fl. 
platser. Man måste ett par dagar i för
väg köpa biljett, om man överhuvudtaget 
kunde få komma med, i all synnerhet plats
biljett, ty trängseln var oerhörd i värmen. 
Och på grund av eldning med ved gingo 
tågen mycket sakta.

Under tiden jag var i Finland ökade bil
jettpriserna med 50 proc. och allt annat där
efter.

Dagen före hemresan var jag uppe på 
Mannerheimförbundets kansli för att säga 
farväl, och då blev jag inbjuden att med 
dem alla intaga deras enkla lunch från Kol- 
hosbordet i köket, vilken bestod av ealt- 
strömming och potatis samt gröt utan 
mjölk. Stämningen var god i alla fall, och 
vi hoppades på att än en gång återses och 
under bättre förhållanden.

Under tiden jag var i Finland yppades 
möjlighet att per båt komma direkt från 
Helsingfors till Stockholm, vilket var en 
stor lättnad, då man därigenom slapp den 
långa och besvärliga tågresan Helsingfors 
—Åbo.

Söndagen den 2 sept. kl. 10 avgick ånga
ren ”Wellamo” . De olika kontrollerna pas
serades lätt, och snart lättade båten ankar 
och gick till sjöss. Vi passerade Porkkala- 
området, som är cirka 10 mil i längd och 4 
mil in åt land. Vi gingo ganska, nära, så vi 
såg den vackra bygden, som nu skövlats av 
arrendatorerna, i det att de bränt en hel del 
skog, för att kunna draga fram järnväg ned 
till kusten.

Där jag stod kom jag att tänka på Rune
bergs ”Döbeln vid Juutas” slutord: ” O, fos
terland, vem spanar dina öden, förborgat är 
om lyckan eller nöden, en gång skall rödjas 
i din framtids drag” .

Det var en underbar resa vi nu fick göra. 
Havet låg spegelblankt och stilla. På mån
dagen var jag åter vid Skeppsbron i Stock
holm efter en minnesrik färd i Österled.

Hilda Melin.

ykc ter
i Armatur, Golv- & Läslampor
Då det gäller belysningen vänd Eder 
med förtroende till fackmannen.

M o ra -O rsa  E le k tr isk a  A.-B.
Orsa, telefon 192

BOKNYTT.
SAM PERMAN: Bondpojken som

blev biskop.
Skolförlaget, Gävle, har planerat utgi

vandet av en serie levnadsteckningar av 
märkliga män och kvinnor. Meningen är 
att ge Sveriges ungdom goda och inspire
rande föredömen genom kortfattade men 
belysande och lättlästa skildringar av 
märkliga människoöden i gången tid.

>Sam första nummer i denna serie har 
utkommit en levnadsteckning -av förre 
biskopen i Luleå stift Olof Bergkvist. Bo
ken heter ” Bondpojken som blev ibiskop” 
och är författad av kyrkoherde Sam Per
man i Luleå. I ;sjfu korta uppsatser om till
sammans 32 sidor skildrar han på ett liv
fullt och trevligt sätt den begåvade bond
pojkens arbetsfyllda väig ända upp till 
biskopsstolen i vårt nordligaste stift. Boken 
utgör en myoket god Ihörjan på en lovande 
bra serie. Henry Larsson.

HOLMQVIST—NYEEEN—HOLM- 
QVIST: Slöjd i bild. Slkolförlaget,
Gävle.

En bildsamling med förslag och förebil
der till föremål för trä- och metallslöjd. 
Den omfattar 150 fotografier av slöjdföre
mål, som tillverkats vid Arlövs folkskolor, 
övningsskolan vid Lunds folkskolesemina- 
rium och vid Nääs slöjdseminariums som
markurser. Till varje bild finns en enkel 
konstruktionsritning och en anvisning på 
lämplig ytbehandling. Av kryssfanér bar 
åstadkommits en mängd trevliga moderna 
leksaker lämpliga för nybörjare. För mera 
försigkomna finnas ett stort antal fina 
uppslag. En förteckning finnes, som ger 
anvisning om föremålens användning för 
olika klasser i folkskolan.

Henry Larsson.

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJOL
av högsta kvalitéer till fö rde l
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKATTUNGBYIVS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 21

ERIK A N D E R S S O N
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förrattar A u k t i o n e r ,  B o 
uppteckningar och Arvskiften. 
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 40

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

Bil- & Flygskolor
Telefon 242, Orsa

( f O »
Skolorna, som ge resultat.
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TURISTHOTELLET
R E K O M M E N D E R A T S

Tel. 241 ORSA

Ny regim! Vördsamt H. Vestergren

PERMANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

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

AR5ETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

G o t t  J u l d r i c k a
frén

S toråbro  B ryggeri, tel. 189

LI NDÄNGETS PENS I ONAT
Teleion Holen 1 

Ny r e g i m!

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

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Märla Gareby.

(Beställ Jjilpermanentnmgen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

M A T B R Ö D E T
alltid gott, välsmakande från

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 38 Orsa

Till julen: Vörllimpan. Besläll i god lid!

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS 

Vördsamt KONRAD BERGLUND
Telefon 66

Lat reparera S K O D O N E N  hos

E. \ o r l i n g
Omsorgsfull! arbele -  Moderata priser

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

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

B E G R A V N I N G S B Y R Å

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

H U G O S  K O N D ITO R I
R E K O M M E N D E R A S  
------- Telefon 318-------

(ohn P e tte r s s o n s
Sadelmakeri, Tapelserareverkstad
Telefon 164

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

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

Skoreparaiioner
utföras omsorgsfulli ar

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

Gummiskodon och Cykeldäck
repa reras!

K IN  GCENT RA L E N
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Ste n b e rg s ^ettfaUetinp
TRUN N A - ORSA

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

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 Wallboard.

Kallholsfo rs <SalckerlfaljrLlc
Tel. 37 Mässbacken Tel. 37

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

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

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

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden ilyllad fill Slällberg

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

f. d. Rob. Thollanders

lA
C a f é  & M a t s a l a r

Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

kia p p a r n a
finnas i

Musik- & Missionsbokhandeln

Firma BERTIL JONSSON
O LJONSBYN -  T E L . ORSA 346

(ŷ ,elam.m.&n-cLeticziS !
Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

HOJ JULSTÄMNINGEN
med vackra Blommor. Apelsiner och Alöller 

-ju len s speciella frukter- åler i lager.

Lindqvist Eftr. Blomsterhandel
— John A. Levenius —

Tel. Aliären 92, Trädg. 120 ankn. bosladen

En omtyckt julklapp . . .

brevpapper med monogram

Beckmans Tryckeri
Telefon 247
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F R Å N  SK O LSA LE N

Gammal lärarinna.
I Kyrkbyns småskola berättar lärarinnan 

om Abraham och söker få barnen att förstå, 
hur länge sen han levde. ” De gamla, som nu 
lever och som ni brukar se, är kanske inte 
mer än 75—80 år. Och ni tycker, att de är 
så väldigt gamla. Nån enstaka människa 
•kan bli ända till 100 år. Om vi tar det 10 
gånger, blir det 1,000 år. Och det är ju en 
mycket lång tid. Men Abraham levde ännu 
längre tillbaka, för f l e r a  tusen år sen. 
Det blir så länge sen, att vi knappast kan 
fatta det riktigt” .

En pojke viftar ivrigt. Så säger han: 
”Men nog levde väl fröken då, när Abraham 
levde?”

Rättvist ska det vara.
Två pojkar från Maggås har av föräld

rarna blivit skickade med var sitt kuvert, 
innehållande folkräkningsuppgifter. Under 
vägen öppna de konvoluten och upptäcka, 
att det är tre ifyllda blanketter i det ena 
men bara en i det andra.

” Det måste vara fel” , menade den ene. 
”Ja, det måste vara rättvist,” tyckte den 
andre. Och så flyttade de helt enkelt över 
en blankett, så att det blev två i vardera.

Förbund.
I småskolan talar man en dag om Herrens 

förhund med Israel. Lärarinnan förklarar 
ordet förhund som en överenskommelse och 
säger bl. a.: ”Jag skulle till exempel kunna 
ingå ett förbund med dig, Mats.”

Varpå Mats på sitt säkra och sävliga vis 
replikerar:

”Nej, fröken är a-l-l-d-e-l-e-s för gam
mal!”

Munna i kloster.
I en klass talas om katolska seder och 

bruk. Någon har redan berättat, att män
nen i ett kloster kallades munkar.

”Vad kallades en kvinna, som gick i klos
ter?”

”Munna.”

(J r e n  H v v i«r {rA

på Orsa Skoltidning för nästa år till vänner 
och släktingar, som bo utom Orsa. De kom
ma säkert att tycka om en sådan regelbun
den hälsning från hemsocknen. Om så ön
skas, utfärdar skoltidningen ett present
kort, som prenumeranten sedan kan över
sända till den han tänker ihågkomma med 
tidningen. Lämplig och billig julklapp! Då 
prenumeration sker för annan person, glöm 
inte att uppge hans namn nedtill på inbetal
ningskortets kupong! Önskas presentkort 
bör även detta skrivas på kupongen.

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 65 — 14 december 1945) 

utgives av Orsa Lärareförening. 
Redaktör: Hj. Hedman, Orsa, tel. 479. 

Postgirokonto nr 13 65 58
Prenumeration sker genom insällning å 
tidningens postgiro av kr. 1:40. Skriv tyd
ligt namn och adress på girokorlels kupong.

S k o l n y t t

Orsa lärarförening
höll sitt årsmöte i Stenbergs skola den 2 
okt. 1945.

Sedan mötesfunktionärer utsetts höll vår 
nye folkskolinspektör Axel Calleberg ett fö
redrag om Nomader och nomadskolor.

Efter föredraget bjödo lärarna i Slätt- 
bergs skolområde på kaffe. Kyrkoherde 
Hambrasus berättade om originella männi
skor, som han mött, och spelade ett par 
folkvisor på fiol under kaffepausen.

Förhandlingarna fortsattes med genom
gång av lärarföreningens, skoltidningens 
och stipendiefondens räkenskaper, vilka 
samtliga godkändes. Till årsmötets förfo
gande från skoltidningen fanns kronor 
1,770:21 varav kronor 600:— skulle över
föras till stipendiefonden. Stipendiefondens 
kassabehållning utgjorde kronor 1,445:43.

Till föreningens ordf. omvaldes hr A. 
Lustig. Övriga ledamöter i styrelsen: fru 
Märta Karlsson, hrr P. Caris, S. Lilja och 
E. Bjarling omvaldes också. Redaktören 
och red.-kommittén omvaldes med undan
tag för fröken Hanna Belin, som undanbad 
sig omval och i eitt ställe föreslog fru Elna 
Granholm, som också blev vald.

Sedan revisorer och justeringsmän utsetts 
avslutades mötet av ordf., som framförde 
föreningens tack till dagens värdan

Sekreteraren.

Lagstadgat sammanträde
mellan skolstyrelse och lärarkår hölls i 
Kyrksalen den 23 nov. Efter en kort an
daktsstund av komminister H. Fält talade

(ulklappstips:
P e l i k a n  r e s e r v o i r p e n n a
fe å n  L^>ecLma.n*s tJ r i jc L w r i,  i  el.

FÖDELSEDAGAR

Femtio år
fyller den 12 januari folkskoll. P. Rudfeldt 
i Stackmora.

Sjuttiofem år
uppnår på själva juldagen f. lärarinnan 
Clara Lindqvist. O. S. lyckönskar!

Indien-missionären H. Woxblom om Indiens 
skolväsen. Det var en mycket intressant 
redogörelse, som samtidigt gav många glim
tar av indiernas liv även på andra områden.

Efter förslag från lärarhåll bestämdes att 
de lagstadgade sammanträdena hädanefter 
ska hålles på våren. Då Orsa lärarförening 
håller sitt årsmöte i sept.—okt., har det 
hittills hållits två lärarmöten strax efter 
varandra på hösten. På vårterminen där
emot har lärarkåren aldrig haft något till
fälle att samlas under de sista åren.

Så var det tid för kafferast. Efter kaffe- 
drickningen spelades några musikstycken 
till fiol och piano, under det en del skol
styrelseledamöter och lärare ivrigt och hög
ljutt diskuterade. Ja, det var synd om mu
sikanterna. Kulturskymning ?

Det var förresten vanlig skymning i salen 
också.

Val
av lärarkårens representant i skolstyrel

sen förrättades samtidigt med lagstadgade 
sammanträdet. Valet gäller för åren 1946 
—1949. Folkskoll. A. Lustig blev den nye 
repreeentanten med lärarinnan fru Märta 
Karlsson som suppleant. a

D:r A. Rådman
har utsetts till skolläkare för Orsa folk

skolor. Samtliga elever i klasserna 1, 3 och 
6 ska undersökas före jullovet.

E^ä/ka/nna
/Å lj  M k> La  y iy ic u ” /

Fåtöljer Tevagnar R adiobord

Carl A. P e t te r s s o n  -  Orsa

Upplaga 1.850 ex, Backmans Tryckeri, Orsa 1045 Pris 50 öre


