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”Ett barn är fött i denna dag” , dessa 
ord ringer i öronen och fyller hjärtat 
med en stilla men jublande fröjd.

Är Du glad var julekväll? Jag hop
pas det, men varför känner Du glädjen 
så stor just denna afton? Är det för 
julgranen, lackdoften, den goda doften 
från mors grytor eller tanken på alla 
eventuella julklappar. Javisst är allt 
detta förunderligt härligt men om inte 
gåvan från Gud hade blivit given till 
jorden, då hade allt varit förgäves.

Klockklangen från kyrkan har en all
deles särskild ton, då den ringer till jul
bön och människorna ser alla så glada 
och snälla ut. Orden från Jesaja bok 
32: 18 kommer till mig: ” Och mitt folk 
skall bo i fridshyddor” . Jag föreställer 
mig, att Kristi ande verkligen är rådan
de i varje människohjärta, ty utan den 
kan vi inte rätt uppfatta julens bud
skap till oss var och en.

En kväll kom tanken till mig, vad jag 
ändå har mycket att vara tacksam över, 
ja, så väldigt mycket, att skulle jag 
räkna upp det här, skulle jag behöva 
ett väldigt stort utrymme. Har Du tänkt 
över vad som kan vara Dina tacksägél- 
seämnen. Ja, i morgon eller övermorgon 
har jag min namnsdag, och då vet jag 
att något roligt väntar, jag klarade 
mina provskrivningar riktigt skapligt, 
ja, det finns verkligen oändligt mycket 
att vara tacksam för. Glädjen och tack
samheten hör ihop. Men då vi gläds åt 
de enkla småtingen låt oss höja vår 
blick till det, som större är och tacka 
Gud därför att han sänt sin enfödde 
Son i världen till att vara klippan för 
oss att stå på under livets stormar. Fira

minnet av Jesu födelse med tanke på 
Honom, som din vän, din Frälsare och 
lyckliggörare. Jag vet vad jag talar om, 
ty förutom alla de timliga tacksägelse
ämnena, så äger jag Jesus Kristus, 
Världens Frälsare, som min personlige 
vän. Och sist skall orden ” Ett barn är 
fött i denna dag” och ” Jag vet att min 
Förlossare lever” sammansmälta till ett 
helt fullbordat ackord. Det rika ackor
det över en människas liv i gemenskap 
med den Helige.

” Jag är så glad var julekväll” kan bli 
en glädje, som visar sig stark nog att 
tränga fram och välsigna årets övriga
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dagar. Det viktigaste är att Du inte 
står på avstånd och erfar allt genom 
mellanhänder, utan engagerar Dig själv 
och allt bliver till välsignelse just för 
Dig. Gud hade en i förväg uppgjord 
frälsningsplan för världen. Jesus korn 
inte hit till jorden i fåvitsko, dåligt in
struerad om sin uppgift, nej, han visste 
väl vad Gud ålagt honom att utföra. 
Från sin barndom förberedde han denna 
sin gärning, som skulle fullbordas bara 
genom några få års intensiv kärleks- 
tjänst, som sedan kulminerade i kors
fästelsen. Såsom Jesus kallade sina lär
jungar med orden: ” Följ mig!” , så går 
denna maning ut i advents- och jultid, 
ty han vill draga människorna till sig 
och med sig i detta liv förenad i him
melsk gemenskap. Paulus kunde säga i 
triumf: ” Livet är för mig Kristus och 
döden en vinning” , han kunde inte säga 
detta utan att först ha erfarit Guds sto
ra kärlek genom Jesus Kristus.

Du som läser detta, tycker kanske, att 
det här är en konstig julbetraktelse, 
men vi kan och får inte stanna vid det 
första undret, Jesu födelse, ty det följer 
så många härliga ting i Jesu liv och 
vandring här nere, och det största är 
försoningsoffret. Det jublande ordet 
framför alla andra, tiderna igenom, det 
är och skall vara: ” Jesus Kristus, Guds 
Sons blod renar från all synd” . Ack, att 
människorna över hela världen vill lyst
ra till detta budskap, tror Du då inte, 
att vi skulle äga ” frid på jorden” , jo, 
jag tror det. Stäm också Du in i änglar
nas lovsång: ” Ära vare Gud i höjden 
och frid på jorden, bland människor, till 
vilka han har behag” .

Några tips på julklappar åt hela familjen!
Far: Farmor Gossarna: Fästmön:
Skjorta, Slips, och mormor: Sportkläder Handväska
Pyjamas Yllekofta Kostymer Handskar
Handskar Flanellnatt- j Handskar Strumpor
Underkläder linne, Varma Trench-coats Gar ni tyr
Slipower
Skinnjacka

underkläder

Farfar

Sportpäls

Mor: och morfar: Flickorna: Fästmannen:
Morgonrock Ajax Sportkläder Slips
Badrock underkläder Skinnjacka Handskar
Shopping Flanell Yllejumper Krag-
väska skjortor Långa vllc- skyddare
Strumpor Yllevästar underbyxor Collegietröja
Promenadpäls Badrock för ski dsport Hökrock

Bland den a to ra. mängd NY
HETER, som i dagarna in
kommit, bör Ni kunna, finna 
det som passar Eder både 
till kvalité och pris. I tvek
samma fall ha vi present
kort att erbjuda. W

AUG. LARSSON, ORSA
Manufaktur — Damkappor — Herrekipering 
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Det vackraste på jorden - 
För Orsa Skoltidning av författaren Owe Husáhr 

Det vackraste på jorden, vad är det? 
Det kan vara så mycket, det kan också 
vara så litet. Det anses kanske att det 
vackraste på jorden är kärleken, och i 
det ordet och begreppet kan innefattas 
nästan allt av det vackra, det stora och 
det goda, som människorna trots allt 
bär med sig på färden genom livet.

Men vad är då kärleken för något? 
Det är inte bara ömhet, gåvor, värme. 
Det är också så mycket annat. Upp
offring, försakelse, möda —  och sorg. 
Men kan kärleken vara sorg? Ja, och 
det kanske är den ” svåraste” kärleken, 
liksom många gånger en mors kärlek 
till sitt barn, kan vara det svåraste av 
allt.

Min artikel vill av en bestämd anled
ning vända sig till föräldrarna. Den 
vänder sig också till mig själv i egen
skap av far. Och den ska handla om 
föräldrarnas kärlek till sina barn. Ty är 
vår kärlek inte många gånger för stor 
och för farlig? Tillåter vi inte lite för 
mycket, ger vi inte för mycket av våra 
farliga gåvor?

I vår tid har det uppfunnits så många 
nya begrepp och lärdomar. Vi har fått 
lära oss något som kallas för modern 
barnuppfostran. För min personliga del 
har jag stått mycket tvivlande, mycket 
förvånad att det i verkligheten finns 
människor, som kan hitta på så extrema 
metoder för en människas fostran. Jag 
skulle dock tro att de ivrigaste 
rösterna redan har tystnat. De där 
rösterna som ropade och skrek att 
barnen ska ha sin frihet. De ska 
få göra n ä s t a n  som de vill, 
annars kära föräldrar, kan de små liven 
få komplex. De små barnen ska alltså 
få lära sig saker och ting, som sedan 
när de kommer ut i livet, är förbjudna, 
och kommer att bli förbjudna, så länge 
världen finns. De små barnen måste 
alltså vid vuxen ålder omskolas, de 
kommer att få lära sig, att allt det som 
förut var tillåtet nu är förbjudet, och 
då kan man väl möjligen tänka sig att 
den där människan får sina komplex och 
sina neuroser. Nej, barn ska fostras som 
det råmaterial de är, de ska läras goda 
seder och goda vanor, de ska fostras till 
människor, med möjligheter att förbätt
ra det som vi och andra generationer

Beställ Vörtlimpan
i god tid hos

Nya Wienerbageriet
Tel. 198, Orsa

rivit ner, de ska bygga upp, de ska ar
beta vidare.

I det gamla Grekland fostrade sparta
nerna sina söner till hårda män och 
krigare, och gick till överdrift åt andra 
hållet. Det var en kultur som raserades. 
Och varför försöker vi underminera det 
käraste vi har genom en oförnuftig, 
tanklös fostran, varför går vi med öpp
na ögon till verket och formar dessa 
små människor till viljelösa, egoistiska, 
fodrande människor, som väl inkomna i 
den vuxnes värld fortfarande frågar 
sig: Är det verkligen så här’  Är allt det 
här förbjudet, det som förut var till- 
låtet ?

Och är det inte så att vi ” skjuter på” 
barnet? De får inte längre vara barn. 
Våra små flickor forslas till damfrisör
skor och skönhetsinstitut, får lockar och 
till och med, ja, jag har själv sett det, 
rött på sina naglar. En gång för några 
år sedan såg jag ett barn, en flicka på 
omkring fem år, sitta i en bil i Stock
holm. Hon hade en angorjumper, lockat 
hår, färgade naglar och solglasögon. 
Man blev rädd när man såg barnet, det 
var groteskt, upprörande, och man und
rade vad det var för underliga föräld
rar, som det stackars barnet begåvats 
med. Och jag fick en underlig känsla. 
Om jag hade varit tvungen att tala med 
barnet skulle jag säkert ha behandlat 
flickan som vuxen, valt andra ord och 
ett annat samtal, troligen inte tagit 
flickan under hakan och pratat med 
henne som man gör med barn. Jag 
glömmer aldrig bilden av det misshand
lade barnet, och flickan har mitt stora 
medlidande.

Visst begagnar vi våra barn som doc
kor och leksaker. Visst visar vi upp och 
talar om för alla vad de kan och vad de 
sagt. Det finns ingenting så tjatigt som

A llt fler och fler åker på

S P L I T K E I N
— Den bästa tävlingsskida 
som går att få —

Vi saluför Splitkein i vår 
förening. Rådgör med herr 
Ake Nyström på Varuhuset 
i Orsa ang. priser och ra
batter (idrottsföreningar er
hålla rabatt).

K o o p e ra t iv a  
Fören ing en  
Ovan Siljan

Owe Husáhr.

en mor, som en hel kväll vid någon in
tim sammankomst bara talar om sina 
barn. För min personliga del vill jag ha 
mina barn för mig själv, tillsammans 
med min fru, det är våra barn, låt bar
nen vara, låt dom vara ifred för alla 
våra kladdiga omsorger. Och låt oss för
bjuda våra barn det som är förbjudet, 
det är mycket som inte är tillåtet; låt 
oss också spara barnen, och låt oss be
vara dem i barnens värld, där ska de 
ännu någon tid få vara sig själva, få 
vara små människor, lyckligt isolerade 
från det som sedan ska göra livet så 
invecklat och svårt.

Att älska för mycket är ingen god 
egenskap, det bör vi minnas. Att ge för 
mycket är farliga gåvor. Våra barn är 
ingenting märkvärdigt, våra barn ä r 
ingenting än, allting kan hända med 
dom, låt oss därför bevara dom, inte 
driva på, inte ge för mycket. Små barn 
och små gåvor, lagom kärlek. Förbud 
utan piska, lydnad utan hot. Barnet är 
ju en människa —  många av oss håller 
på att glömma det.

julhlappciii...
Specialavdelningar för: 
Modeartiklar,
Garn och handarbeten, 
Hattar och mössor, 
Strumpor.

A lbert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Orsa, tel. 4
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Kort sammandrag av föredrag 
hållet av Kungl. Skolöverstyrel
sens hjälpskolekonsulent, frö
ken Ragnhild Jungner, vid lä- 
rarmöte i Rättvik den 7 sept. 

 ̂ 1951.

Ute i bygderna står man ännu på en 
del håll frågande inför den differentie
ring inom folkskolan, vilken innebär, att 
barn, som inte kan följa den vanliga 
undervisningen, omhändertas i särskilda 
klasser. Medan man i de större skoldi
strikten har tillgång till specialklasser 
av olika slag: hjälpklasser, läsklasser, 
talfelsklasser, observationsklasser, hör- 
selsvagklasser, har man i de mindre 
distrikten mestadels endast möjlighet 
att inrätta hjälpklasser. Dessa får ' då 
många gånger ta om hand utom de 
svagt begåvade även barn, som skulle 
höra hemma i andra former av special
klasser.

På de platser, där man länge haft 
tillgång till hjälpklasser, har dessa i 
regel själva utgjort den bästa propa
gandan. Man har sett de goda resultat, 
som uppnåtts i dessa klasser, och kun
nat konstatera den gynnsamma inver
kan, som denna skolform haft på de 
svagt begåvade.

Men på de ställen, där man saknar 
denna erfarenhet, finns ännu en del 
motstånd att övervinna och felsyn att 
rätta till. Då det är viktigt, hur den 
allmänna opinionen reagerar, är det

många gånger lämpligt att på platser, 
där hjälpklass skall inrättas för första 
gången och en hjälpklasslinje så små
ningom byggas ut, samla föräldrar och 
lärare, skolstyrelseledamöter och andra 
intresserade till ett upplysnings- och 
diskussionsmöte. Det gäller att klar
lägga fakta och rätta till eventuella 
missuppfattningar.

I första hand gäller det att ge en rätt 
syn på de barn det här är fråga om. 
Vårt skolväsen utmärkes av en farlig

övervärdering av den intellektuella be
gåvningen och värdesätter inte på sam
ma sätt andra sidor av personligheten. 
Därför talas det inte sällan med en viss 
ringaktning om de svagt begåvade, som 
om dessa vore av mindre värde. Vi mås
te få folk att se och förstå, att det inte 
är graden av en människas intelligens, 
som avgör, om hon är värdefull eller ej, 
att det finns andra sidor av personlig
heten, som betyder mer för livsduglig
heten och den mänskliga samlevnaden. 
Sådana egenskaper —  trofasthet, energi, 
hjälpsamhet, vänlighet —  finns givetvis 
också hos de svagt begåvade, men det 
beror på oss, på den miljö vi skapar 
omkring barnen, om deras möjligheter 
skall kunna utvecklas och komma dem 
själva och samhället till godo.

Låt BARNENS JULKLAPPAR k o m m a  frå n  o ss!

Skiddräkler föl- flickor i blått, grönt och X\ Så har vi underkläderna. Kanske hehö-
rött i alla storlekar. lA ver Er pojke en ny pyjamas i flanefl efler

Slalombyxor för pojkar och flickor. Rätt silkepläterad kvalité. Kalsonger, under-
modell-med ledig skärning. Storl. 10 år. kläder m. ni.
Flickor 37: — , pojkar 35:50. För flickorna finns lika gocl sortering i
Lodenjackor för pojkar i grönt. underkläder samt slrumpor, handskar,

Velvelinjackor för flickor. Rutigt yllefo-
vantar m. m.

der. Storlek 1 1 -1 6  år. Träningsoveraler. Blå. enfärg. Bra kval,

F IRM A  B A R N K L Ä D E R , t e l e f o n  219
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Barn, som inte kan 
följa den vanliga 

undervisningen
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Också de svagt begåvade barnen har 
rätt till en ljus och lugn och lycklig 
skoltid. Både föräldrar och lärare måste 
inse, att dessa barn far illa av att sitta 
i de vanliga klasserna, där de dagligen 
ställs inför uppgifter, som de inte kan 
klara, där de alltid måste känna sin un
derlägsenhet vid jämförelsen med de 
bättre utrustade kamraterna. De många 
nederlagen gör dessa barn missmodiga, 
och den olustkänsla de måste känna tar 
sig olika uttryck, den ena gången i 
nervösa rubbningar såsom störningar i 
nattsömnen, magbesvär, allmän oro, en 
annan gång i trots och störande uppträ
dande. Känslan av att inte kunna följa 
med, att liksom stå utanför klassgemen
skapen kan bli ödesdiger för barnet och 
hela dess framtid.

Barnen behöver i god tid komma över 
i en för dem lämpad skolmiljö med 
lugnare arbetstakt. Genom att barn
antalet hålles lågt i hjälpklasserna, har 
läraren möjlighet att individuellt ta 
hand om varje barn, ta hänsyn till dess 
speciella svårigheter och hjälpa det till 
rätta. Uppgifterna blir avpassade efter 
barnets förmåga, och arbetslusten väx
er. Självtilliten kommer med känslan av 
att lyckas. Barnen konstaterar detta 
själva och gör sina jämförelser och re

flexioner beträffande förr och nu: ”Förr 
var det så långt i skolan” —  ”Nu har 
jag fått så lätt för mej.” —  ”Mamma 
tycker, att jag har blivit så duktig, sen 
jag kom i den här klassen.”

Läraren märker, hur barnen rent fy 
siskt blomstrar upp och fröjdar sig 
över deras nyvunna frimodighet.

Föräldrar, som från början motsatt 
sig, att deras barn överflyttas till hjälp- 
klass, blir tillfredsställda, när de ser, 
hur väl barnet mår av skolbytet. När 
fråga blir om barnets återgång till van
lig klass —  något som nu och då sker —

är det inte ovanligt, att de motsätter 
sig denna återplacering i ängslan, att 
barnet åter skall tappa mod och arbets
lust.

Ingen behöver tänka, att livet i den 
lilla hjälpklassen blir trist och enfor
migt på grund av avsaknaden av de 
mer begåvade barnen. Även hjälpklas
sen utgör en provkarta på olikartade 
och intressanta små personligheter, och 
det dagliga arbetet är fyllt av liv och 
lust. Den rätta hjälpklassen är en ar
betsskola, där de manuella sysselsätt

ningarna har stort utrymme, och där 
självverksamheten ständigt tas i bruk. 
Den, som gör ett besök i en sådan klass, 
ser barnens glada ansikten och ivriga 
arbete, måste känna, att man här funnit 
den rätta linjen för denna grupp av 
barn.

Det är av ofantlig betydelse för bar
nens hela framtid, att de i skolans lilla 
samhälle får känna sig som fullvärdiga 
medborgare. Det stora samhället utan
för skolan väntar på deras arbetskraft 
och insats. Det är viktigt, att de kom
mer med obrutet livsmod och känslan 
av att duga något till. Det är även vik
tigt, att de ledas in på arbetsområden, 
som lämpar sig för dem. Undersökning
ar har visat, att hjälpklassernas elever 
i regel blir goda och nyttiga samhälls
medlemmar, medan de svagt begåvade 
barn, som under sin skoltid inte er
hållit detta speciella omhändertagande, 
kommit dåligt rustade ut i samhället 
och i relativt hög procent hemfallit till 
asocialt liv.

*

Samtliga foton från hjälpklassen 
vid Statens Folkskoleseminarium i 
Stockholm.

Se vår julutställning!

H E D IN S  F Ä R G H A N D E L ,  O R S A ,  tel 155
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I B JÖ R N A R N A S  S P Å R
Tinghusvaktmästaren knackade på 

expeditionens dörr och frågade, om jag 
sett björnhuden på polisstationen. Nå
gon hud hade jag inte sett och inte ens 
hört talas om björnjakten. Jag skynda
de genast till polisstationen. Och där 
låg en präktig björnpäls. Jag lyfte upp 
den, hållande i öronen, och jag måste 
sträcka armarna nästan rakt upp för 
att lyfta huden från golvet. Och ändå 
var alla fotterna avskurna.

t
Jag uppsökte omedelbart landsfiska

len och bad att få björnskinnet till folk
skolan. Fiskalen kunde inte lova det di
rekt, men efter ett samtal med domän
styrelsen var skolstyrelsen ägare till 
björnhuden.

‘ Nästa åtgärd var att ringa Kolthoffs 
Naturaliemagasin i Uppsala för att dis
kutera konservering av björnen. ”Det 
ska nog gå” , sa man i Uppsala. ”Men 
fotterna måste skaffas fram förstås, 
och kraniet borde vi även ha.” —  ” Och 
vad kostar det?” sa jag. Det nämndes 
en stor summa. Två gånger måste jag. 
fråga om, innan jag trodde mina öron. 
Det var tur, att jag satt stadigt på sto
len. Annars hade nog benen gett vika. 
Kostnaden var nära fyra gånger så stor 
som den jag räknat med. Jag har näm
ligen aldrig varit med om att konserve
ra björnar förut.

Nu ansåg jag saken hopplös. Att ta 
så mycket pengar av anslaget till under
visningsmateriel var omöjligt. Men den 
ena kommunalpampen efter den andra 
kom och pratade om saken. ”Nog ska 
vi stoppa opp den björnen” sa de. ”Tänk 
bara att i framtiden kunna visa nallen 
och tala om, att den sköts år 1951.” Och 
pengar blev det —  tack vare kommu
nalfullmäktige. Vi behövde inte ta till 
insamling, som Ole Dahl föreslog.

Björnfötterna kom också snart till 
rätta. En hade varit på utflykt till Kri
stinehamn, en till Bollnäs och en till 
Edsbyn, påstås det. Men så var det 
kraniet. Det hade lagts i en grop vid 
slaktplatsen, upplyste en medlem av 
jaktlaget. Och då fanns ju inget annat 
att göra än att fara och hämta det. 
Skolstyrelsens ordförande fick löfte av 
nyssnämnda medlem av jaktlaget, att 
denne skulle bli vägvisare. Och fredagen 
den 19 oktober startade expeditionen.

Ordföranden var utrustad med film
kamera och ett väldigt muskedunder. 
Man kunde ju aldrig veta, vad vi skulle 
möta i björnmarkerna norr om Korp- 
mäki. Själv hade jag kamera och kart
fodral med tillbehör. Vi ville pricka in 
skjutplatsen på kartan så exakt som 
möjligt.

Tredje deltagare var storfotografen 
Helge Jernberg, som vi erbjudit att få 
följa med. Då han skulle kliva in i bilen, 
visade det sig, att han var så fullbe
hängd med rockar och kameror, att det 
blev ett väldigt arbete att få in honom. 
Men det gick. Bilen rullade så upp till 
Born, där storvilt jägarna och vägvisar
na Erik Nilsson och Helge Soling skulle 
hämtas. Jag drog en lättnadens suck, 
då jag såg, att båda var utrustade med

Just dår Helge Soling står, stupade björnen.

Uppför denna tallstam sprang björnungarna.
Foto: Tegmaiis

gevär. Ty ordförandens skjutförmåga 
var jag inte riktigt övertygad om. Det 
kunde jag förstås inte säga. Man ska 
ju visa aktning och respekt för sin 
chef. Men jag hade ett svagt minne av 
att jag en gång sett honom som malaj 
på Kungl. I 13.

Så rullade bilen norrut genom skogar
na. Vi passerade Höghed och Emådalen, 
Kvarnberg och Noppikoski. Vi for ge
nom Älvho uppför backarna mot Lo
berget.

Däruppe måste vi lämna bilen utanför 
Hilmers grind. Och så skulle äventyret 
börja: vandringen ” i björnjägarnas
spår” till skjutplatsen, där kanske de 
halvvuxna ungarna ännu gick kvar och 
där det kanske fanns flera björnar kvar 
i markerna. Vandringen gick först mot 
SV, och vi följde finnarnas gamla stig 
mot Myggsjövallen c:a 1 km. På ett 
ställe hade finnarna byggt en väldig 
spång över en myrhals. Det hade gått 
åt många träd till den ” bron” . Men det 
var andra priser på skogen, då de trä
den fälldes.

Vi lämnade stigen och gick terräng
marsch. Vi höll oss i kanten på myren 
norr om p. 611, hoppade över den mot 
norr rinnande bäcken och vandrade

O  t^LlzLccytyî tLyî  . . .
BLOMBORD

GARDINER
KERAMIK

LÄSLAMPOR
TIDNINGSKORGAR

DAMVÄSKOR

Carl A. Pettersson
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Sjunde klassen, Hansjö folkskola.
Bortre raden från vänster: Holger Forss, Bror Kvarnström, Göte Jons, Bertil 
Björklund, Bertil Elisson, Ove Ericsson, Håkan Frisk, Birger Andersson. 
Mittenraden från vänster: Inger Falk, Sonja Norin, Laila Salander, Karin Lindå, 
Marianne Långh, Gerd Bolinder, Karin Jansson.
Sittande från vänster: Berit Nääs, Berit Thuresson, Laila Kihlman, Laila Larsson 
och Inger Vallin.
Icke närvarande: Åke Edvardsson och Karin Pettersson.
Lärare: Erik Bjarling.

några hundra meter upp på Söder
bergets sydsluttning. Och plötsligt stan
nade Nilsson, pekade på en blodfläck 
på marken och sa: ”Här var det.” Det 
kom faktiskt som en överraskning. Jag 
hade trott, att platsen skulle ligga myc
ket längre bort i vildmarken.

Vi slog läger. Soling gjorde upp eld 
och satte på kaffepannan. Och medan 
den värmdes, berättade de båda jägar
na om de spännande ögonblick, då björ
nen sköts.

” Just här stod han som sköt” , säger 
den ena. Och så visar de, var hunden 
kom med björnen efter sig. Det var ut
för en sluttning ned mot jägaren, och 
djuren hade synts på c:a 30 meters av
stånd. Att skjuta på långt håll var 
omöjligt. Då skulle hunden ha träffats, 
eftersom jägaren, hunden och björnen 
bildade rät linje. En kamrat, som stod 
litet på sidan, sköt först, men —  skottet 
klickade. Och det gör väl knappt ett 
skott på tusen. Bagaren Persson, som 
stod mitt i vägen för de framrusande 
djuren, måste jag verkligen beundra. 
Då björnen var på 4 meters håll, lät 
han skottet gå. Och björnen hamnade 
alldeles framför Perssons fötter. Hun
den, som i skjutögonblicket ” nästan var 
mellan ramarna” på Nalle, fick genast 
sitt mod tillbaka, då skottet gått, och 
rusade på björnen. Hur skulle det ha 
gått, om Perssons skott också klickat? 
Eller om han bommat eller skadskjutit 
den redan förut rasande björnhonan? 
Säkert var det spännande sekunder han 
fick uppleva.

Men spänningen var inte slut med att 
björnen stupat. Den andra hunden gav 
skall från samma håll, varifrån den 
första kommit. Och jägarna undrade, 
om det rent av skulle komma en björn 
till.

Det gjorde det nu inte. Då gick jä
garna uppför sluttningen. Efter c:a 100 
meter fick de syn på hunden, som stod 
och storskällde vid en tall. Och uppe i 
tallen satt två halvvuxna nallar. Tallen 
är kvistfri upp till 6— 7 meters höjd 
och 10 tum grov. Tydligen hade björn
ungarna som ekorrar sprungit uppför 
stammen. Det syns kraftiga märken 
efter klorna i den.

På 1% meters avstånd från tallen 
står en gran. En av jägarna klättrade 
upp i denna. Den ena björnungen drog 
sig då högre upp i tallkronan, men den 
andra satt kvar, tills jägaren var i 
jämnhöjd med honom. Genom att ruska 
på tallen och genom rop och rörelser

A G A -R a d io
- koalitetsradion -

Åreis modeller demonstreras 
och säljes av

C y k e l-  & B iltjän st
Orsa, tel. 156, 490

tvingades björnen att dra sig nedåt. 
Högt över marken släppte han sig ned 
på marken och satte full fart. Hunden 
släpptes i samma ögonblick och upptog 
förföljelsen, men han blev snart efter.

Allt detta har våra trevliga ciceroner 
berättat, medan kaffepannan kokat och 
den ena smörgåsen efter den andra för
svunnit i våra munnar.

Efter rasten gick vi upp till tallen 
och såg på märkena på stammen. Vi 
såg också andra märken efter björnar

En fö rn ä m lig  ju lk la p p
är en förstklassig

kamera eller en 
smalfilmsapparat

För övrigt
allt i fotobranschen

TEGMANS Foto
Telefon 93, Orsa

na. Det var sönderrivna stubbar och 
myrstackar och högar med blåbär. Och 
nog var det med en viss spänning vi 
tittade bakom varje ny granbuske. Skul
le vi kanske få se skogens konung 
själv ? Hur skulle det kännas att möta 
honom här i skogen på några meters 
avstånd ?

Men kraniet då! Det fanns inte på sin 
plats i gropen. Och vi letade länge efter 
det. Men utan resultat. Skulle räven 
verkligen kunnat få upp det och orkat 
släpa det så långt?

Vi måste alltså återvända utan björn- 
skalle. I Loberget gjordes ”patron ur” . 
Gevär, ryggsäckar och kamerastativ 
stuvades in i bilen. Och i skymningen 
satte den fart mot Orsa samhälle igen.

Ur en synpunkt var expeditionen miss
lyckad. Men det var dock en intressant 
färd. Och jag skulle inte vilja ha resan 
till björnarnas rike ogjord,

H j. H— n.

Allt i d jupfruset!
Spenat,
Jordgubbar, Hallon, Blåbär, 
Torskfilé, Dessertglass m. m,

V alters Livsm edel
Tel. 106
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Den sista vargjakten i Orsa.
När vi läser Sten Bergmans livfulla 

skildringar från färder tvärsöver 
Kamtchatka, då förvånar det oss knap
past, om vi hör talas om vargtjut i nat
ten, ja, kanske t. o. m. får höra om hur 
en och annan varg blir skjuten. Inte 
heller blir vi alltför överraskade, när 
lappmarksdoktorn Einar Wallquist kal
lar ett kapitel ” Varg” och berättar om 
hur de gråbenta bestarna smyger om
kring däruppe i norr alldeles inpå hus
knutarna. Men när vi får höra, att en 
varg sköts i Orsa för knappt en mans
ålder sedan, då frågar vi gärna: Är 
det verkligen sant? Ja, det är sant, och 
den som höll i bössan, när den sista 
vargen sköts i Orsa, han lever än. Det 
har talats så mycket om björn på sista 
tiden, att det kanske inte är ur vägen 
att ägna en smula intresse åt vargen, 
isynnerhet den sista Orsavargen. Vi 
lämnar ordet åt f. soldaten Erik Ersson 
Höst med Skattungbyn som mantals
skrivningsort men för tillfället på Mora 
lasarett på grund av benbrott, dock ej 
förorsakat av någon vargjakt.

Så talade den pigge jägaren: ”Det var 
en söndag eftermiddag en tid före jul 
med lite lagom spårsnö på marken. Jag 
bodde då i Åberga och var 21 år. Difs 
Hans var min jaktkamrat, och jag fann 
det inte så märkligt att jag fick se ho
nom komma med bössa på axeln. Men 
han verkade ha mer bråttom än van
ligt, så jag undrade vad som stod på. 
Jo, Difs Hans’ hund —  han var av s. k. 
björnhundsras —  hade drivit ett lodjur. 
Det tövade inte, förrän jag var med. 
Snart fick vi opp spåret. Vi utgick allt
så från Åberga. Vi följde djurets väg i 
krokar mellan gårdarna. Vi tyckte först, 
att det såg ut som stora hundspår, men

Erik Ersson Höst i Skattungbyn.

snart började vi misstänka, att det var 
en varg vi hade framför oss. Visserligen 
hade man inte hört talas om varg i trak
ten på bra länge, men i alla fall. . . När 
vi hunnit till skogen ovanför Mickelvål, 
släppte vi hunden, som var vådligt duk
tig på jakt, fast han var lite elak för
stås. Snart nog hörde vi, att hunden 
fått opp djuret i fråga, och det började 
bli lite spännande. Difs Hans och jag 
skildes då åt. Själv följde jag en körväg 
mot Enåberg och ställde mej på pass 
vid en fäbod. Nu hörde jag, att drevet 
kom närmare. Plötsligt kom de båda 
djuren —  jag såg nu, att det var en 
varg -— och hunden var hack i häl. Just 
som dom passerade körvägen, sköt jag 
och träffade vargen i magen. Han tog 
ett väldigt lufthopp över några enris
buskar och sedan försvann de båda. När 
jag följde efter mötte jag snart hun
den, som tydligen sökte sin husbonde.

Det hade utkämpats en hård strid mel
lan vargen och hans förföljare. På en 
plats var det alldeles tilltrampat, och 
blodspår och pälshår vittnade om en 
hård dust.

På Stabbmyren fick jag åter syn på 
vargen, som nu gick; tydligen medtagen. 
Hunden kom nu åter i fatt mej. Jag sköt 
ett skott och träffade vargen i fram- 
bogen. Vargen kröp nu igenom en gär- 
desgård, gjorde en liten lov och lade 
sig ner på andra sidan. Plötsligt reste 
han sig upp på bakbenen, som om han 
skulle ta ett språng emot mej. Då skic
kade jag av ett skott, som tog i huvudet, 
och sedan syntes inga livstecken. Difs 
Hans och jag fick nu ett drygt arbete 
att på en stång bära hem besten, som 
var av det kraftigare slaget. Skottpeng
ar och skinn inbragte tillsammans 75 
kr. Det var ”Igel-Janne” i Mora, som 
köpte skinnet. Han stoppade upp det 
och en längre tid tjänstgjorde vargen 
som ” gårdvar” ; han stod nämligen bun
den på Igel-Jannes veranda.”

Ungefär så här berättade den gamle 
soldaten lugnt och sakligt. Det har hun
nit blåsa många vindar, sedan 21-åring- 
en upplevde äventyret, men man mär
ker än hos den gamle, att jakten varit 
ett av hans stora intressen. Han säger 
också: ”Det var väl bössan, som gjor
de, att jag blev soldat vid Rommehed 
och stannade där i 16 år med en lön på 
170— 200 kr. per är.”

Vill någon av tidningens ungdomliga 
läsare sända den gamle goda soldaten 
och vargjägaren en hälsning på hans 
födelsedag den 10 december, så var sä
ker på, att han skulle bli glad.

Atrapos.
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Bestämmelser för Orsa Skol
tidnings Stipendiefond

§ i.
Orsa Skoltidnings Stipendiefond har till 

ändamål att ekonomiskt understödja från 
Orsa folkskolor avgångna elever, som efter 
slutad skolgång önska utbildning i visst 
yrke eller ämne, för vilket de ha särskilt 
intresse.

§ 2 .

Stipendiefonden erhåller sina medel av 
behållningen på Orsa Skoltidning samt ge
nom gåvor.

Av de årliga belopp, som tillföres fonden, 
skall minst en fjärdedel fonderas.

§ 3.
1. Stipendiefonden förvaltas av Orsa Lä

rarförenings styrelse, förstärkt med leda
möterna av redaktionskommittén för Orsa 
Skoltidning.

Om styrelsen så beslutar, kan den över
låta prövningen av inkomna stipendie
ansökningar till ett verkställande utskott, 
bestående av tre personer.

2. Stipendium utgår i regel i form av 
korrespondenskurser. Om styrelsen så be
slutar, kan det dock även utgå i annan 
form, t. ex. som bidrag till kursavgifter 
vid folkhögskola eller yrkesskola.

Ansökan om bidrag ur stipendiefonden 
kan inlämnas till styrelsen när som helst 
under året tidigast det kalenderår, som 
avgångsbetyg erhålles från folkskola och 
senast det kalenderår sökanden fyller 18 år. 
Elev som med gott resultat genomgått kurs, 
kan inkomma med ny ansökan även efter 
fyllda 18 år, dock ej senare än det år han 
fyller 20 år.

Endast personer, som under sista folk
skolåret varit och fortfarande äro kyrko- 
skrivna i Orsa eller Skattunge församling
ar, äga rätt att ansöka om stipendium.

3. I ansökningen skall uppgivas den kurs 
eller det ämne, som den sökande önskar 
studera, kostnaden härför och huru stort 
bidrag som önskas från stipendiefonden. 
Elev under 16 år bör bidraga med minst 10 
% och elev över 16 år med minst 25 % av 
resp. kursavgifter.

Ansökan, som skall vara egenhändigt 
skriven på fastställd blankett, skall vara 
åtföljd av betyg från folkskola och event. 
andra skolor, från vilka betyg erhållits.

4. Inom en månad, sedan ansökan ingivits, 
skall styrelsen sammanträda och besluta i 
anledning av densamma.

Därvid skall hänsyn tagas till den sökan
des betyg i uppförande och flit, kunskaps- 
och övningsämnen, samt till den sökandes 
förmåga att på egen hand bedriva studier 
samt till den sökandes ekonomi.

5. Omfattar önskad kurs flera mindre 
delkurser, bör i regel beslut fattas endast 
för en delkurs i sänder.

6. Stipendium skall givas med villkor, att 
därest stipendiat brister i uppförande, sty
relsen äger rätt att återkräva stipendie- 
beloppet.

7. Styrelsen utser inom eller utom sig 
studieledare.

8. Lärarföreningens kassör förvaltar fon
den medel.

Räkenskapsåret räknas från 1 juli till 
nästkommande 30 juni. Senast den 1 sep
tember skola räkenskaperna överlämnas till 
revisorerna.

§ 4.i
Revisionen utföres av Orsa Lärarför

enings revisorer.
Kassarapport och revisionsberättelse skall 

föreläggas Orsa Lärarförening vid dess 
ordinarie höstsammanträde.

§ 5.
Dessa bestämmelser, som äro antagna av 

Orsa Lärareförening den 14 november 1951, 
kunna förändras endast enligt bestämmel
serna i denna förenings stadgar, § 10.

Bränd KALK och
KALKSTENSMJ0L
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 50021

Värdefulla julklappar 
finner Ni hos oss.

Dragspel, Gitarrer, Fioler, Tonetter

Stor leksaksaudelning 

M USIK & HEM SLÖJD
Tel. 320, Orsa

Nu är det jul igen!
Lägg en av våra  
vackra JU LD U KAR  
på bordet!

Ta Er tid att komina in ocli se 
dem, även om julbestyren äro 
många. Vi ha den rätta duken för 
det glada julbordet.

EMMA O LSSO N S E F T R .
Orsa, tel. 125

S K O L N Y T T

Skolan på Digerberget
togs i bruk den 3 oktober. Den 7 oktober 

Var invigningshögtid anordnad, och sönda
gen efter visades skolan för allmänheten.

Den 23 oktober avsynades byggnaden av 
statens synemän, folkskolinspektör Calle- 
berg, länsarkitekten Bimer och byggnads
ingenjören Särnstedt, de båda sistnämnda 
från länsstyrelsen i Falun. Synemännen 
fann den nya skolan vara ett gott verk och 
godkände den utan anmärkningar.

Samma dag avsynades även de nyuppför
da tjänstebostäderna i Hansjö, vilka också 
fick ett högt betyg.

Musikundervisningen.
Tack vare att folkskolläraren och riks- 

spelmannen Pelle Jakobsson kom till Orsa 
i höstas har det lyckats musikkommittén 
att hålla musikundervisningen i gång även 
i norra delen av socknen, trots att kantor 
Sunnerheim lämnat Skattungbyn.

Egentlig instrumentalundervisning bedri- 
ves nu i Kyrkbyn, Hansjö, Nederberga, 
Skattungbyn, Kallmora, Åberga och Sör- 
medsjön-Digerberget.

Lärare är kantor E. Berglöf, musiklära
rinnan Signe Bölling, musikläraren Erik 
Grudd, överläraren H. Hedman och folk
skolläraren Pelle Jakobsson.

Antalet elever är 119. Av dessa spelar 43 
fiol, 4 cello, 12 mandolin, 4 flöjt, 8 klari
nett, 2 trumpet, 30 piano och 16 orgel.

I den förberedande undervisningen deltar 
127 elever. Undervisningen på rytminstru
ment är då ej medräknad. Sammanlagda 
antalet elever i musikskolan är alltså 246. 
Och det är ju ingen liten siffra.

Tack vare anslag till instrumentfonden 
från Barnens dag, Orsa kyrkokör, manskör 
och orkester (behållningen av julkonser
ten), Orsa Skoltidning m. fl. har musik
kommittén under hösten kunnat köpa 
ytterligare ett antal fioler och en cello för 
undervisningen. Likaså har anskaffats ett 
antal notställ för samspelsövningarna.

Från och med denna termin ordnas 
samspelsövningarna regelbundet varje vec
ka i både Kyrkbyn och Skattungbyn. I 
Kyrkbyn ledes skolorkestern av hr Grudd 
och i Skattungbyn av hr Jakobsson.

Avsked
Lärarinnan Kerstin Talu och folkskol

lärare And. Eriksson anhåller om avsked 
med pension fr. o. m. den 1 juli 1952.

Orsa-Våmhus-Ore skolfilmförening
har hållit årsmöte. Styrelsen för nästa år 

blev fabrikör H. Borgquist, ordförande, 
överlärare J. Dalfors, vice ordförande, över_ 
lärare Hj. Hedman, kassör och sekreterare, 
folkskolinspektör C. A. Calleberg och till- 
synslärare N. A. Holmström.

Vid årsmötet beslöts bl. a. att inköpa 
följande nya filmer till arkivet: Resa på 
blodkropp, Den svenska älven, Riki-Tiki- 
Tavi och Trä blir kol.

Av styrelsens berättelse för det gångna 
läsåret framgår, att 218 filmer utlånats un
der verksamhetsåret. Det blir i medeltal 3,8 
per läraravdelning. Vid årets slut var för
eningen helt skuldfri och hade en kassa
behållning på 571: 10 kr.
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F R Å N  S K O LB Ä N K E N
r  ^

G O D  J UL
allesammans, ni som ritat 
och skrivit och ni som 
springer och säljer och ni 
som tittar och läser! Tack 
för alla bidrag till skoltid
ningen! Tyvärr var det flera 
bra saker som inte kom med 
i det här numret, därför att 
de inte fick rum eller därför 
att utrymmet måste ges åt 
någon som inte fått in nå
got bidrag förut. Men skrev 
du bra, så hade du i alla 
fall roligt, medan du skrev.
Och då skriver du säkert 
bra nästa gång också. Till 
nästa nummer är du alltså 
välkommen åter. Då är det 
redan vår, och Lucia och 
jultomten är bara ljusa och 
vänliga minnert.

Lyckligt och gott nytt år 
önskar vi dig. ^

V_________________ J
De snälla tomtarna

Det var en gång två tomtar, som hette 
Tim och Tom. De bodde i ett hus i skogen. 
Och en dag så kom två barn och gick i
skogen. Så mötte de tomtarna, och då sa
tomtarna, att i morgon var det julafton. 
Då ska vi ut och dela ut julklapparna. 
Men är ni stygga så får ni inga julklappar. 
Då sa barnen, att de skulle vara så snälla.

INGRID HAGBERG 
Klass 2

Gertrud Back, klass 6.

När tomtens lykta slocknade
Det var julafton, och tomten tog sin kälke 

och begav sig iväg. Men när han hade 
kommit en bit på vägen, slocknade lyktan. 
Om jag vänder, tänkte tomten, så blir jag 
försenad. Han gick och gick. Längre in i 
skogen kom han. Bakom stenar tittade 
troll och djur fram. Det vart mörkt, och 
tomten hade ännu långt kvar. Han blev 
orolig och tänkte på barnen. Vad de skulle 
vänta! Han skyndade på. Men han gick ät 
fel håll. Det såg han, först när han hade 
gått ett långt stycke på vägen. Byn låg 
åt andra hållet.

Vad nu? Det lyste bland granarna. Det 
var Lucia. ”Snälla Lucia”, .sade tomten, ”vill 
du lysa mig till byn?” Lucia': ”Jag hittar 
inte själv till byn.” Tomten: ”Bara du lyser 
mig, så går det nog bra.” Då de hade gått 
en bit på vägen, började det snöa, och 
ljuset slocknade. Men då var de vid byn, 
och tomten gick och delade ut julklappar 
åt barnen. EVA FORSMAN

Klass 4

tfnafit ä'i det ju l ig enl
MAR/,IRAN. KONFEKT. PRALINER AV EGEN TILLVERKNING

C 4  ‘Ifyé&dXrWV

Vid köp av r a d i o
lian Ni m ed förtroen d e  vända Eder tili oss . Vi ha fö lja n d e  m ärken  i lager :

CONCERTON, DUX, LUXOR, MARCONI, NORNAN, PHILIPS, 
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice.

Or s a  Cykel -  & S p o r t a f f ä r
Telelon 281, bostaden 383
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

1 0

t--------------------- '\
Beställ redan 
nu vörtlimpan 
jultårtan och 

julbrödet.

Ce-Qe
borgar 

för kvalité.
V________________ J

En tomtesaga
Det var en gång en tomtefar och en 

tomtemor. De hade väldigt brått i julstöket. 
De skulle skura golven och torka alla skåp 
och hyllor. Vi har ju glömt att göra i ord
ning julklapparna, det måste vi börja med 
på en gång, sa tomtefar. Tomtemor lacka
de in julklapparna, tomtefar fick skriva 
rim. Nog går det för sig att lacka, men 
värre är det att rimma, sa tomtefar, medan 
han funderade. Till slut så var det färdigt. 
Då skulle de gå omkring i byn och dela 
ut julklapparna. De satte på sig tomte
luvorna och varsin skinnpäls. Sen gick de 
ut och tog kälken. Tomtefar fick gå och 
dra, tomtemor fick skjuta på. I nästan 
varje gård blev de bjudna på gröt. Men då 
hände något förskräckligt. Just som tomte
far satt och delade ut julklapparna i en 
gård ramlade ett ljus ned från julgranen. 
Det föll på skägget på tomtefar så det 
började brinna. Då sprang han ut och rul
lade sig i snön, så elden slocknade. Sen 
gick de hem och var hemma hela julen.

GULL-BRITT GUSTAVSSON 
Klass 3

Hemma på vinden.
E li' eftermiddag lekte jag och Elsa med 

Anna uppe i lekstugan på vinden. Elsa 
Var ■pappa och jag var mamma, och Anna 
skulle vara barn. En dag kom pappa Elsa 
hem från jobbet och sa, att vi skulle kom
ma på kalas, för att en av 'farmaceterna” 
fyllde femtio år. Det var stort kalas, och 
när man kom in där, hörde man bara ett 
enda surr, för de pratade. Allihopa hurrade 
för henne. Och pappa Elsa hade gjort en 
tårta av bulle och chokladsmet, och det var 
riktigt gott. Britt Werner. Klass 3.

JULKLAPPAR
köper Ni fördelaktigast från oss.

Stor sortering ao 
Tofflor och Pjäxor

AB O r s a  S k o m a g a s i n
Orsa, tel. 37

LÄMPLIGA JULKLAPPAR
till henne finner Ni hos oss.

Vi ha stor sortering i Klänningar, 
Underkläder, Strumpor, Handskar 
och Väskor, Damhattar och 
Bammössor. Gör ett besök!

K. J. DAHLS EFTR.
Tel. 191. bost. 389, Orsa

r

TECKNING: Nu kommer tomten med julklappar av 
Gertrud Back, klass 6



ORSA SKOLTIDNING

Året
Vintern 1950 var kall och hade mycket snö, 
och huggaren i skogen han väntade på tö.
Häst och karl fick köras hårt för att tjäna 

några pengar.
Och hästen gick, och karlen gick och önska 

att det regna.
Regn det blev i rikliga mängder 
kring alla hus och gränder.
Då sade de: Eh vacker höst Vi får.
Och hösten den var härligt fin.
Varenda dag steg solen upp med flin.
Och nu är vi framme vid Advent 1951, 
och det är nog den finaste jag har sett.
Jultomten har börjat göra klappar, 
och alla order skriver han upp på ett 

papper.
Papperet ger han åt sina nissar, 
och de smyga iväg som missar.
Nu är snart Advent över 
och litet snö vi nu behöver.

HARRY STEGERVALL 
Klass 6

Sanning
Den 8 oktober 1951 kom kyrkoherde Axel 

Hambraeus till skolan för att ha morgonbön 
med alla barnen. Klasserna 3—7 samlades 
inne i handarbetssalen. Först sjöng vi 
psalmen 420. Prosten talade sedan om, hur 
det var i skolan, när han var liten. I deras 
skola var det järndörrar och granris på 
golvet. En gång i veckan stäcjade de, och 
det var på lördagarna. Varje morgon skulle 
det vara två, som eldade. På den tiden 
hade man ofta namn på lärarna. De hade 
två lärare. Den ene kallade de Prisse, för 
han snusade så hemskt, och den andre 
kallade de för Bocken, för han hade som 
två horn i pannan.

En dag sa en utav lärarna, att biskopen 
skulle komma, och då måste de sitta stilla. 
Biskopen talade om att man inte skall ljuga 
utan tala sanning.

På kvällen, när pojkarna hade läst läxor-

TECKNING: Lucias ju l av 
Karin Lif, klass 4

na, gick de ner till sjön för att ha sten
kastning. De tog en käpp och skar en skåra 
i den, och så la de i denna en sten, varefter 
de kastade.

Det var en pojke, som hette Sigge och 
som var mycket fattig. Han var föräldralös 
och bodde hos sin mormor i en kammare 
ovanpå häktet. När det nu var Sigges tur 
att kasta, stod kyrkoherde Hambraeus mins
ta syster framför honom. Hon var 3 år. 
När han kastade, hamnade stenen på hen
nes huvud och skar upp ett stort sår. När 
pojkarna såg detta, sprangj de därifrån. 
Bara Sigge och Hambraeus var kvar. Då 
tog Sigge flickan på sina armar och bar 
henne raka vägen in till hennes pappa och 
sa: ”Det här har jag gjort” . Då tog hennes 
pappa upp en krona och gav Sigge den. 
När han kom ut, visade han de andra, vad 
han hade fått, och då vart de andra snopna.

SVEN-ERIK LILJA 
Klass 5

En julsaga
Far skulle ut och hugga julgran, och Lisa 

och Lars skulle förstås vara med. Mor var 
hemma och bakade till julen.

När de äntligen blev klara, hittade de 
inte kälken. ”Vi får väl bära den då”, sa 
far, och så blev det.

Éfter en bra stund kom de till en gran
dunge. Lisa och Lars sprang före och 
tittade. När far kom fram, hade de redan

Vintern har kommit
Nu har vintern kommit med många snöfall, 
och ute luften är så kall.
Det går så bra att åka skidor på skaren, 
och framför dem hoppar ibland haren.
Barnen de skrika och skratta av fröjd 
och snön den faller från himlens höjd.
Och man åker skridskor på skridskobanan, 
medan en del gnider på iskanan.
Rätt som det är blir det snöyra, 
och barnen i blindo sina kälkar styra.
Ja, så flyger dagarna fram med fart 
ända till julaftons kväll, då tomten kommer, 

:så klart.
Man räknar hur många julklappar man får, 
och så om några timmar till sängs man 

går.
Nästa morgon kanske man till julottan går, 
och när man kommer hem, kanske på bor

det någon god mat står.
Snart julen iväg far,
och man får börja skolan om några dar.

INGER HELGESON 
Klass 6

valt ut en gran. De beslöto sig för den och 
skulle just till och hugga, då de hörde en 
djup röst, som sa: ”Låt mig stå kvar, och 
ta en annan. Jag är alldeles för tung att 
bära”. De blev så rädda, så de gick forstaste 
vägen hem. Efter en stund såg far, att de 
kommit alldeles fel. De satte sig på en 
sten och vilade. Sedan gick de tillbaka 
till granen för att gå samma väg, som de 
kommit. När de kom dit igen, satt där en 
liten tomte. De blevo förvånade och fråga
de efter vägen hem. Tomten talade då om 
för dem, vilken väg det var, men först 
måste de vara med på den stora festen, 
som tomtarna skulle ha. De följde med 
tomten och kom till en stor öppen plats 
där det myllrade av tomtar.

De hade en mycket rolig kväll.
KERSTIN MÖLLER 

Klass 6

Se till a tt Eder cyke l
får den rätta skötseln. Lämna 
in den till fackmannen. Reno
vering. lackering, vinterförva- 
ring.

B. S. BALTER
Cykel- &-Rep.'-verkstad, tel. 711

B e s ö k  v å r  ju lu tstä l ln in g !
Mossor oo treoliga julsaker och lämpliga julklappar!

O R S A  T O B A K S -  & P A P P E R S H A N D E L

K v a  l i f  eter a  d io
av märkena

Telefunken o. Marconiphone 
Radioreparationer

Hans Peterson, Orsa
Telefon 242

S ö k  0 j f ö r s ä k r in g
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

O r s a  E r k .  S j u k k a s s a
Telefon 271 Exp. Barken 5

Sjukpenning för ett och sanima sjukdomsfall i 2 år, 2h av läkarvård, fri la- 
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet.
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ORSA SKOLTIDNING.

Julutställningen
åter öppnad i

ORSA FÄRGHANDEL
och inbjuder Eder till besök!

Bland en jättsortering gedigna 
och praktiska saker skall Ni sä
kert finna en passande ” klapp” 
vare sig det gäller far, mor, sys
ter, bror eller Eder käresta. Vi 
ha den största sorteringen i

Presentkartonger

Manicureetuier

Necessärer

Parfymer

Eau de Cologne

Hårvatten

Puder

Tvålar

samt allt för munnens, tän

dernas, hudens och naglar

nas vård.

För småttingarna
FÄRG KRITOR och en stor sorte
ring MÅLARBÖCKER. LEKSA
KER av TRÄ i gediget utförande.

A llt i papper för julen:

Dukar 
Servietter 
Hyllpapper och 
Remsor 
Granmattor

Julgransprydnader
i förnämlig sortering. Ovanligt 
dekorativa.

L JU S  \ jättesortiment

Ordna om möjligt Edra JUL- 
KLAPPSIN KÖP  i god tid och 
inköpskällan är som vanligt

ORSA FÄRGHANDEL
T elefon  tre fyra noll
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När syster kom
”Syster kominer”, ropade någon. Alla 

sprang till fönstret och såg hur hon kom 
cyklande. Det blev ett prat inne i klass
rummet. Vi satt och skrämde varann med 
att det nog skulle göra ont, när vi fick 
sprutan vi väntade på.

Det knackade på dörren, och in steg 
syster. Vi reste oss och hälsade. ”Ja, nu 
ska ni bli calmettvaceinerade”, sade hon. 
Det gick ett sus genom klassrummet. 
Flickorna fick gå ut i korridoren först. 
Syster tog fram spruta och flaskor ur 
portföljen och en liten lampa, med vilken 
hon brände stiften varje gång hon använt 
sprutan. En av flickorna fick tända den.

”Ja, vi börjar med Karin Knorring, och 
nu ska ni andra titta på, så får ni se hur 
jag gör”, sade syster. Vi frågade Karin, om 
det gjorde ont. Men det gjorde det inte. 
Snart blev det min tur. Syster sade, att jag 
inte skulle spänna mig. Det sved, när hon 
sprutade in vaccinet.

När "jag kom in i klassrummet, började 
det att svida ännu värre. Men det gick snart 
över. Nu var det pojkarnas tur. När de kom 
in, gick de stelbenta och gjorde sig dumma.

Syster kom också in till sist och sade, att 
om sex Veckor kom hon tillbaka för att se 
efter hur det såg ut efter vaccineringen. 
Sedan gick hon.

MÄRTA STABI 
Klass 7

Mormors gris
Jag var hos mormor i somras. Hon hade 

en gris, som heter Nasse. Han var så rolig. 
När han åt, körde han ned huvudet i hin
ken, så att det kom mat ända upp till 
ögonen. Han smet många gånger ut ur bå
set. En gång så smet han ut på gården 
och sprang över en åker till en annan gård. 
Där hittade en farbror honom.

KARIN HEDMAN 
Klass 1

Ett äventyr.
En söndag skulle pappa och jag åka till 

Gråtbäck. Vi åkte vid niotiden på morgonen 
När vi kom dit, var det ganska varmt men 
inte tö. Vid tolvtiden åt Vi smörgås och 
drack choklad. Sedan fortsatte vi. När vi 
kom till Koppåsen, fick vi se en hop med 
stora fåglar. Jag frågade pappa, vad det 
var för fåglar. Då talade han om, att det 
var tranor. Vi åkte försiktigt närmare och 
ställde oss bakom ett par buskar. När vi 
hade stått där ett tag, fick vi se, att två 
av dem började slåss. Men till slut blev vi 
trötta att stå där. Vi hade inte mer än vänt 
skidorna, förrän tranorna fick syn på oss 
och flög iväg. Vi åkte till den plats, där de 
två tranorna slogs, och där hittade vi fullt 
med fjädrar. Sen åkte vi ned till stationen 
och åkte hem.

INGA JOHANSSON 
Klass 5

G e d ig n a  ju lk la p p a r
för hela familjen finner Ni bäst hos

N ya Järnhand eln
Tel. 252

Skolresan.
(En dröm)

Skolklassen var i Trondheim, och där 
skulle vi få följa med en skuta som hette 
”Ishavet”. Vi skulle nämligen fara till Nor
ra ishavet. Första dagen var det vackert 
väder med solsken. Men på natten blev det 
storm. ”Ishavet” krängde våldsamt. Stormen 
höll i hela natten. Skepparn var ut och 
hängde en lykta i bogen, så att något an
nat fartyg inte skulle kollidera med ”Isha
vet”.

Klockan sex pä morgonen gick det en 
stöt genom fartyget. Alla sprang upp. "Is
havet” hade kolliderat med ett isflak och 
sprungit läck. Alla man på skutan skyndade 
att få ut båtarna. I en båt kom vår skolklass 
medan besättningen kom i en annan båt. 
Om några minuter sjönk ”Ishavet” Vi rodde 
allt vad vi orkade för att hinna fatt den 
andra båten med dess besättning. Vågorna 
voro för höga. Vi tog upp årorna och följde 
med strömmen. Fram på dagen, när stor
men bedarrat, nådde vi land. Där var några 
iglos uppförda av snö. De såg ut som biku
por. Det var några fångstmän, som kom 
utifrån isen med sälar, som de drog på en 
kälke. De lärde oss bygga iglos att bo i. Vi 
satte upp en duk på en stör, för att fartygen 
skulle se duken och oss. Första dagen in
träffade inga särskilda händelser. Andra da
gen vart det lindrig storm. När stormen lug
nat sig, såg vi till vår stora förfäran ett 
isflak med vår ena igloo segla iväg utåt ha
vet. Eskimåerna tog sina båtar, som var 
gjorda av sälskinn, och rodde allt de or
kade. De hann ifatt isflaket långt ute till 
havs.

Eskimåerna kom tillbaka med de räddade. 
På eftermiddagen nästa dag kom en ång
båt förbi. De uppfattade meningen med du
ken på stången och skickade en roddbåt 
för att hämta oss. När vi var välbehållna på 
ångbåten träffade vi besättningen på ”Is
havet”, som också blivit räddad lite längre 
bort på kusten. Eskimåerna följde ångbåten 
långt ut till havs i sina båtar.

BENGT SAMILDA 
Klass 6

RAK- & F R I S É R S A L O N G

Rekommende r a s !

Skinn- & p ä lsvaro r
samt vepgarner i olika färger
köpes fördelaktigast från

T r^ |  rfl Filip Sundberg
JrilfpS Heden’ ° rsaF  Tel. 388

Erik Andersson
U t f ö r  I n k a s s o u p p d r a g .  
F ö r r S t t a r  A u k t i o n e r ,  B o 
u p p teckn in ga r  o c h  A rvskiften .

O m b u d  fö r  S to ck h o lm s , G ö te b o rg *  m . fl. 

k ö p m a n n a fö re n in g a r . T E L .  4 0

Ju len s lä ck e rh e te r
finner Ni i god sortering hos

HANS PETERSON: S

Bil- S Flygskolor
Tel. 242, Orsa

Bra julpresent - 

förnämlig permanent från

W ikners Eftr.
Holen

Skolorna, 
som ge resultat.

L ilja s  D am frise rin g
O rsa, te l. 306
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\

Suärt att hitta på klappen till honom? 
Kom in till oss och oi skall hjälpa 
Er uälja någon sak, som passar både 
hans smak och Er kassa.

Klappen med tradition är SLIPSEN, som 
varje herre, gammal och ung, önskar sig. 
Finns i såväl diskreta mönster och färger 
som i senaste nytt.

Präktiga UNDERKLÄDER -  såväl tunna 
smidiga kvalitéer i vitt som kulörta kraf
tiga arbetsunderkläder och flossade kva
litéer -  är omtyckta julklappar.

Behöver han kanske ett par STRUM
POR? Välj då ett par med nylonförstärk- 
ning och Ni spar arbete åt Er själv. Finns 
i god färgsortering.

Ett gott råd!
Jäkta  inte - 

julhandla i tid!

Idealklappen varje årj är väl SKJORTAN. 
Antingen Ni vill ge bort en helgdags- 
eller vardagsskjorta, kan Ni i vårt urval 
säkert finna någon som passar.
Särskilt vilja vi framhålla vår stora sor
tering av vita skjortor med såväl fast som 
två lösa kragar.

Årets stora schlager: 
SVARTA SKJO RTO R  

i RAYO N
Kr. 22:— pr st.

För den sportintresserade föreslå vi ne
danstående artiklar: SLALOMBYXOR i 
flera modefärger. Årets stora nvhet i sport
jackor, VENDEN-JACKAN. 3/4-långa jac
kor i vlle och silkolon. Stor sortering i
S P O R T S K J O R T O R ,  YLLE-SCARFS, 
SPORTSTRUMPOR, SKIDHANDSKAR, 
SPORTSOCKOR m. m.

En elegant PYJAMAS sätter han alltid 
värde på. Tag reda på vilken storlek han 
skall ha och vänd Eder till oss, så har 
Ni ett klappbekymmer mindre.

Ett par varma, flotta HANDSKAR är en 
omtyckt julklapp. Finns såväl fodrade 
som ofodrade i olika prislägen.

kar G O D  JUL
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Tomteval
Det skulle väljas en chef för julklapps- 

utkörningen kl. 7 i Tomtebos riksdagsrum. 
Tomtarna måste välja någon av Tomtebos 
fem riksdagsmän, vilka voro Nils i Grå
berget, Nicke Snål, Kalle Butter, Vicke von 
Groda, Pelle Snask.

Tomtenissarna, som också fick vara med 
och välja, skulle förstås välja Pelle Snask, 
snask-ministern. Men de gamla och de 
fattiga tomtarna, valde nog Nils i Grå
berget, för han var rättvis och höll på det, 
som var rätt.

Mellan halv sju och sju på kvällen ström
made tomtar, både stora och små, från alla 
hörn i Tomtebo in i riksdagsrummet. När 
klockan Tom-Tom slog sju slag, steg tomte
kungen Frasse XIII in i riksdagsrummet. 
Han höll först ett tal, och sedan blev det 
val. Alla fick en lapp, som de skulle skriva 
på, vem de tyckte skulle Vara chef för jul- 
klappsutkörningen. När tre oöppnade röst
lappar återstod, var ställningen Nils i Grå
berget 22 röster, Pelle Snask 22 röster, Kalle 
Butter 17 röster, Vicke von Groda 14 rös
ter, Nicke Snål 7 röster.

Tomtekungen tog upp en lapp ur den 
hatten, i vilken röstlapparna fanns. Han 
läste upp det namnet, som stod på lappen. 
Namnet var Pelle Snask. Nu ledde alltså 
Pelle Snask med en röst före Nils i Grå
berget. På nästa lapp stod det Nils i Grå
berget. Då blev ställningen lika, men ännu 
återstod en lapp.

Nu var det så, att Pelle Snask hade tittat 
på den återstående lappen, så han visste, att 
det stod Nils i Gråberget på den. Därför 
hade han i handen lite grann nyspulver, 
som han skulle hålla framför näsan på Nils.

Just när tomtekungen skulle till att läsa 
upp namnet på lappen, nös Nils till. Men 
då blev kungen arg och röt: ”Ut härifrån, 
Nils!”

Då räckte en tomte upp handen och bad 
om ordet. Tomtekungen sade då tomtens 
namn, och denne reste sig upp och sade: 
”Jag såg att Pelle Snask hade nyspulver 
framför näsan på Nils i Gråberget”. Då be
fallde kungen, att man skulle visitera Pelle.

I ena byxfickan fann man en nyspulver- 
dosa.

Pelle Snask fick 10 dagsböter, medan Nils 
i Gråberget blev en bra chef för julklapps- 
utkörningen.

KJELL JÖNSSON 
Klass 6

När Roy rymde.
En dag var Inga-Lill och jag ute och 

skjutsade hennes hund Roy. Vi skjutsade 
honom i en sparklåda. Han ville bara hoppa 
ur, men då gav vi honom ett ben, och så 
låg han och gnagde på det. Vi åkte ända 
ner till badhuset. Men där hoppade han ur, 
därför att han såg en annan hund. De 
sprang så långt, att vi fick lov att fara ef
ter dem. Slutligen fick vi tag i Roy och lä
de honom i sparklådan. Nu var han säkert 
trött, ty han somnade på en gång. Nu ville 
Inga-Lill inte skjutsa Royen mer, och så 
for vi hem.

LENA AXELSSON 
Klass 3

Tömten börto rogardim
Mes ik djik bört jen kweld, sö så ik jen 

tömta, sö såt uppo rogardim ö grubbled 
ever ur ån skuld fårå mes ä wart joli. Ån 
sad, att ån skuldä ta ö ja dodä kullo, så 
djik börto wejim, jen jolklapp. Se fersvån 
ån, ö ik djik då sjöv.

Ik djik ö wented att ä skuld bi joli. 
Se um jolkwelden sö to falla in jolgråni 
ö ik ticktä endo, att ä wa roli, fast ik va 
sjok. Um mörgon sö så ik jett liti paket, sö 
låg uppo bordi, men tömten wa börtä. Ik to 
upp paket ö så, att ä wa je blunddåcka. Ik 
wart sö glad.

KARIN DJUSBERG 
Klass 3

Den snälla tomtefamiljen
I en stor skog bodde en tomtefamilj. De 

var mycket snälla tomtar. Tomtemor och 
tomtefar hade tre pojkar och två flickor. 
Pojkarna hette Tim, Tam och Tom och 
flickorna hette lilla Rosa och Lisa. Det är 
snart julafton nu, sa tomtefar, jag ska väl 
ut i skogen och hämta lite julgranar. Får 
jag följa med? sa Tim. Du får väl det då, 
du som är störst. Så gick de ut i skogen. 
När de kommit ett stycke in i skogen, såg 
de en pojke, som stod och grät. Tomtefar 
frågade honom, Varför han grät. Och då 
kom det snyftande: Jag har ingen far och 
mor. Vad gör du i skogen? frågade tomte
far. Jag letar efter en julgran. Jag tänkte, 
att den skulle trösta mej lite över julen. 
Kom och följ mej, så får du hjälpa mej 
hugga lite julgranar. Pojken började hugga 
med raskt mod, och nu var det färdigt. Vi 
ska väl släpa hem julgranarna, sa tomte
far, och pojken följde efter ända ut på 
bron. Tomtefars barn sprang ut på bron, 
när de såg tomtefar komma. Men nu blev 
de blyga, när de såg att tomtefar hade en 
pojke med sig hem. Tomtefar talade om 
för sina barn, att han hade funnit pojken 
i skogen. Nu går vi in i stugan och får lite 
gröt, sa tomtefar. När de kom in i stugan, 
stod tomtemor och dukade bordet. Titta 
vilken lekkamrat vi fått! skrek pojkarna. 
Var har ni fått tag på den där pojken? 
sa tomtemor. Jag fann honom i skogen, 
sa tomtefar. När de hade ätit gick alla 
och la sig. Nästa dag var det julafton. Då 
gick tomtefar i alla gårdar och delade ut 
julklappar, och pojken fick hjälpa till, och 
han hade en riktigt trevlig jul.

ADELA ERNSTSON 
Klass 4

Specialaffären
för
Glas,
Porslin,
Keramik,
Hushållsredskap,
Presentartiklar.

Hedströms Bosättning
Orsa, tel. 761

Något extra gott 
till jul måste det 
naturligtvis vara!

Å B E R G S
har allt Ni vill 
ha i matväg och 
delikatesser!

Julklapps-
T O FFLO R

i stor sortering!

Handla i god tid!

S e g e rs  S k o a f f ä r
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En JULKLAPP
till nytta och glädje
t

En 
Ett 
En 
En

Säkert 
som pa 
tiga soi

fåtölj
bord
matta
lampa

finner Ni något 
issar i vår rikhal- 
rterine.

Kvalitetsvaror från egna 
verkstäder till konkur

renspriser.

HLINS
MÖBLER

T elefoner:
Affären på Västeråkern 531 

Verkstaden 538 
Bost. 564

Ulla Lindkvist, klass 4.

Lucias jul
Det var en mörk och stjärnklar kväll. 

Lucia skulle få bo hos tomtefar på Kull
berga över julen. Klockan slog åtta inne i 
köket. Nu skulle hon kläda på sig den vita 
klänningen och luciakronan, förstås.

När hon var färdigj tog hon en bricka 
och några pepparkakor och luciakringlor 
och några andra kakor. Hon var rädd, för 
hon skulle gå till byn och bjuda på kakorna 
och sjunga också. Det var långt till byn, 
och hur skulle hon komma dit? Rätt som 
det var, knackade det på dörren. Tomtefar 
gick och öppnade. Men vad fick han se? 
Jo, det var ju själva Nalle. ”Goddag”, häl
sade Nalle. ”Vad vill du?” sa tomtefar, 
som vart så häpen, att han inte hälsade ens. 
”Vill kanske Lucia åka ner till byn?” sa 
björnen. ”Jag ska fråga henne.” Tomtefar 
gick in, och då såg han, att Lucia satt och 
grät. Nu blev hon så glad, och tomtefar 
bjöd in Nalle, och så dansade de runt jul
granen.

KARIN LIF 
Klass 4

Resan till Värmland
En söndag i somras var far och mor, 

Margit och jag till Värmland. Tant och 
farbror Söders var med. Vi åkte i fars bil. 
Först kom vi till Sunne. Sen åkte vi till 
Mårbacka. Där har Selma Lagerlöf bott. 
Vi fick gå in i rummen. De var så många. 
I ett rum låg hennes händer avgjutna i en 
låda med glas-lock. Ute på gården var en 
stor fågel. Det var en påfågel, sa mor. Mor 
gav honom tabletter och pratade med ho
nom. Då hoppade fågeln ner från pinnen 
och bredde ut sin långa stjärt. Den var så 
fin. Sen åkte vi till en annan herrgård, 
som hette Rottneros. Där var så många 
blommor. Så var det dags att åka hem. Jag 
och Margit sov hela vägen. När vi kom 
hem, var det mörkt. Då var vi så trötta.

ELSA JONSSON 
Klass 3

En julhistoria
En julafton kom Maj-Britt till oss utan 

att vi visste något. Det knackade på dör
ren, och in kom en tomte. Han hade en 
vit fårskinnspäls, en röd luva, en stor säck 
på ryggen och långt vitt skägg. Han hade 
målat sig med kol. Det var Maj-Britt, som 
klätt ut sig till tomte. Jag blev så rädd, 
så jag gick och gömde mig. Men sedan 
gick jag in i köket, och där fick jag många 
paket. Den kvällen skrattade jag, så jag 
tror jag aldrig skrattat så.

SIV SVENNAR 
Klass 3

Tomfarna gör julklappar
Tomtarna har redan börjat göra jul

klappar.
Vicke sitter vid telefonen och tar emot 

beställningar. Nicke står färdig att springa 
ut till verkstaden och tala om för tomtefar 
och de andra tomtarna, vad de skall göra 
för saker.

Nu ringde det i telefonen. Det var Nisse, 
som önskat sig ett leksakståg.

Nicke sprang till verkstaden och talade 
om, att de skulle göra ett tåg åt Nisse. 
”Oj, oj!” sade tomtefar. ”Vi som har så 
mycket att göra! Skriv upp det på ett 
papper, så vi kan komma ihåg allt!” Då 
sade Nicke, att han kunde skriva upp allt 
vid telefonen, så att han slapp springa så 
mycket. ”Ja, gör det då”, sade tomtefar. 
”Men stanna inte för länge, ifall små- 
tomtarna inte få något att göra. De kan ju 
inte göra vad som helst, förstår du.” ”Ja, 
jag ska väl komma ihåg det då”, sade 
Nicke. När han kom tillbaka, hade Vicke 
redan skrivit upp en hel del, så Nicke fick 
lov att springa på en gång. Tomtarna hade 
mycket att göra, fastän det var så här 
långt före jul. Men det är bäst att göra un
dan, så det inte blir stökigt och jobbigt så 
där några dagar före jul. På julaftons mor
gon brukar tomtarna slå in pakten, som 
ännu ligger kvar i verkstaden, och städa 
allt de hinner innan kvällen. Men för det 
mesta brukar städningen räcka några da
gar efter julhelgen. Det blir så väldigt stö
kigt i verkstaden efter all hyvling och 
täljning och i julklappsboden efter all 
klippning och omslagning. Men nu var det 
julafton, och julklapparna skulle utdelas. 
Pricke, julklappstomten, hade vilat några 
dagar, så att han skulle orka vara ute med 
julklappar hela kvällen.

Alla satt och väntade på jultomten. När 
det knackade på dörren, sutto barnen all
deles stumma, medan far eller mor gick och 
öppnade. Barnen blev väldans glada över 
alla julklappar, som de fingo. När Pricke 
kom hem, gick han och lade sig på en 
gång, för han var så trött efter alla bestyr.

STIG MELLSTRÖM 
Klass 6

När tomten tappade sin sko
När det var julafton, skulle tomten ner 

till byn och dela ut julklappar. Han tog 
fram sin släde och packade på julklappar
na. När det var färdigt, åkte han. Då han 
hade åkt en bit, kom det en räv. Och tom
ten blev så rädd, att han sprang från 
släden och julklapparna. Då tappade han 
sin sko. Om en stund sprang räven. Och 
tomten gick tillbaka till släden. Sen for 
han ner till byn och delade ut julklappar. 
När han kom in i den första stugan, frå
gade de honom, var han hade sin ena sko. 
Han talade om, att han tappat sin sko i 
skogen. Då sa pojken, att han hade hittat 
en sko i skogen, när han skulle hämta jul
granen. Och tomten fick sin sko igen. När 
han hade delat ut alla julklappar, åkte han 
hem.

MAJ-LIS LOFVARS 
Klass 4
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En julberättelse
Tomtefar satt och gjorde julklappar, och 

han hade väldigt bråttom. Hela bordet 
framför honom var fullt av paket. I morgon 
var det julafton, och till dess måste han ha 
kälken åt smedens Lars färdig.

”Kom nu, far, och ät”, ropade tomtemor 
utifrån köket.

”Ja, ja, jag kommer”, skrek tomtefar. 
Han hade setat uppe hela natten och gjort 
julklappar och var nu både trött och grinig. 
Han satt uppe hela nästa natt också, men 
så fick han också alla julklapparna fär
diga.

Ungefär vid sextiden på julafton drog 
tomtefar iväg med hela kälken full av jul
klappar. I år hade han fått bara ett litet 
distrikt. När han varit i alla gårdar, åkte 
han hem. ”Å, jag hoppas att mor har grö
ten färdig nu, när jag kommer hem!”

När hon hörde, att tomtefar kom, sprang 
hon ut på bron och ropade: ”Är du redan 
hemma? Det gick fort det där.” ”Ja”, sva
rade tomtefar. ”Men så hade jag också det 
minsta distriktet av alla tomtarna. Man 
börjar bli gammal, så man får mindre och 
mindre gårdar att gå till.”

”Ja, men kom in och ät nu, så att inte 
maten står och kallnar!” De hann inte mer 
än sätta sig, förrän en svag knackning på 
dörren hördes. Tomtemor gick och öppnade, 
och därutanför stod en liten älva och grät.

”Oj. oj, oj, sån liten älva! Kom in och 
värm dig vid brasan nu, mitt barn”, sade 
tomtemor. ”Inte ska väl älvorna vara ute 
i sånt här snöväder.” ”Jag Var så nyfiken 
pä hur det såg ut i skogen, nu, när det 
var snö på marken, så jag fick lov att gå 
ut”, sade älvan. ”Men sedan, när jag skulle 
gå hem, hittade jag inte vägen, och jag 
frös så hemskt. Till slut såg jag er stuga, 
och då gick jag hit för att be om hjälp.”

”Ja, du ska få litet gröt, och sedan får 
tomtefar följa dig hem”, sa tomtemor.

När den lilla älvan ätit och värmt sig 
litet, följde tomtefar henne hem. När han 
kom tillbaka igen, gick både han och tomte
mor och lade sig. Och så var det alltså slut 
med julaftonen för i år, och det var det 
också med denna berättelse.

INGA JOHANSSON 
Klass 6

Hos jultomtarna
Det var en gång två tomtar som hette 

Glitt och Glatt. De bodde i en gammal lada 
Just nu skulle de äta julgröt. Sen skulle de 
lacka julklappar. Sen var de färdiga att 
fara ut och dela ut julklappar åt barnen, 
som satt hemma och väntade på tomtarna.

IRIS KRISTENSEN 
Klass 2

I tomtegrottan
I tomtarnas grotta där höll man på med 

att göra leksaker. Det var snart jul, man 
hade mycket att göra. Små tomte-barn 
sprang fram och tillbaka i den stora grot
tan. Man gjorde bilar och bussar i mäng
der, och tomtefar gick och myste.

KARL-INGVAR KULLGREN 
Klass 2

Ett himlafenomen
I går kväll skulle jag bort till några 

pojkar. Jag hittade dem inte, så jag fråga
de en annan pojke, om han hade sett dem. 
Pojken trodde, att de var oppe på ett 
härbre. Jag gick opp till dem. Hans och 
Håkan (de är tvillingar) samt Karl-Göran 
Johansson, deras bror, ligger där på nät
terna också. Hans och Håkan skulle fara 
på bio, så de var i färd med att byta om. 
Efter en stund blev vi ensamma. Jag blädd
rade i en bok, och Karl-Göran läste. ”Vill 
du ha ett äpple”, sa han. ”Ja tack”, sa jag. 
Sedan satt vi och mumsade på varsitt 
äpple. Klockan var väl halv åtta, när Karl- 
Göran sade: "Nej, nu måste jag cykla till 
Stackmora efter mjölken”. ”Om du vill, så 
följer jag med dej, men då går vi”, före
slog jag. ”Kör till”, sa Karl-Göran, ”jag 
skall bara hämta mjölkkrukan.”

Det var rätt så kallt, men sen vi gått 
en stund, blev vi varma. ”Titta, vilket norr
sken!” sa jag. ”Bäst syns det ovanför 
Åberga.”

Vi hade varit opp efter mjölken och var 
på nerväg, när det hände. Plötsligt kom 
ett grönblått sken. Det kom så hastigt, all
deles som om man knäpper på en strål
kastare. Först trodde jag, att det var en 
bil med konstigt lyse. Sen trodde jag, att 
månen kommit fram så hastigt. Det fanns 
nämligen ingen måne oppe. Då jag tittade 
opp, såg det ut som en stor raket, som 
for i luften. Men den teorin kullkastade vi 
direkt, för några sekunder efteråt hördes 
en smäll, som var liksom långdragen och 
tät. Ett så skarpt sken skulle heller ingen 
raket kunna frambringa.

Diskussionens vågor gingo höga, men 
min teori att det var en meteor, som kom
mit inom jordens dragningskraft, segrade. 
Karl-Göran kunde inte förklara smällen 
och skenet.

SÖREN JOHANSSON 
Klass 7

Nisse, Trisse och Bisse
Det var en gång tre tomtar, som hette 

Nisse, Trisse och Bisse, som satt och gjorde 
i ordning julklappar. De skulle gå till ett 
par flickor som hette Britta och Barbro. 
Men på vägen dit mötte de ett s t o r t  
troll. Då trollet fick se de små nissarna, 
så sa han: ”Jag är ute och söker efter en 
prinsessa som heter Elisabet, men nu, när 
ni kom, så får jag väl ta er i stället.” Så 
gick det också. Och flickorna fick inga 
julklappar.

AGNETA BACKLUND 
Klass 2

Tuå välsorterade 
butiker till Eder 
tjänst. . .

Gör goda julfynd i 
någon av våra butiker!

I kappaffären i Ohl- 
séns fastighet: Dam- 
och flickskiddräkter i 
gabardin, i modefär
gerna svarl, marin o. 
brunt. Damdräkt fr 
127: -  . Flickdräkt fr 
kr. 72: -  . Skidbyxor 
anoraks och sportjac
kor.

I gamla butiken ha 
vi allt i tyger och tri
kå. Ett bra julklapps- 
tips för en dam: Våra 
eleganta nattlinnen 
och garnityr i char- 
meuse och toilé. Pri
ser: 16:-, 24:-, 34:- kr. 
Och naturligtvis öns- 
keklappen fram för 
andra, nylonstrum
porna, som finnas till 
5:-, 7:85, 10:40.

I kappaffären visa vi 
Er gärna vinterns ele
ganta b lu sar i för
nämligt materiel, så
som spets, brodyr, na- 
tursiden o. s. v. Det 
blir idealiska julklap
par i prislägen 29: —, 
3 3 : - ,  4 2 : - ,  5 8 : - .

Han blir förtjust åt 
enstiligskjorta. Verk
ligt utsökta modeller 
och kvalitéer i pop
lin av de uppskattade 
märkena Eton och 
Merkur. 16:50, 18:75, 
22:50.
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M Ö B L E R . . .
Soffor
Fåtöljer
Madrasser
Möbeltyger
Armatur
Omstoppning 
och klädsel

F-.a Stoppmöbler
C. Samuelsson - Slottsgården 
Telefon 679

't

‘̂ Ĵ UsLIiCLMCL* la
hos ossl

Fikon, russin,
Frukt,
Konfekt,
Karameller
Lutad och \
olutad lutfisk

Lundblads Eftr.
Tel. 225, Orsa

Konstvänner!
Som en lämplig julklapp 

rekommendera vi en

oljemålning
Vi ha god sortering av 
framstående konstnärer.

Stor sortering i 
K E R A M I K

Tegmans Foto
Telefon 93, Orsa

Lucian
Klass sju skulle välja Lucia för i är. Den 

ljuslockiga Inga-Maj hade varit Lucia två 
gånger. Det var nära, att hon blev i år 
också.

En dag skulle en flicka, som hette Elsa. 
ha bjudning. Hon bjöd alla flickorna i klas
sen. Den enda, som tackade nej, var Bibbi, 
en liten mörk flicka, ganska söt. Hennes 
pappa var död, och mamman låg nästan 
jämt sjuk. Hon hade fem syskon, som hon 
måste se efter. De hade så ont om pengar, 
så att de kunde knappt köpa julklappar. 
Men hur Bibbi hade det visste ingen, för 
någon kamrat hade aldrig följt henne hem.

En dag kom inte Bibbi till skolan. Det 
var den dag, då Lucian skulle väljas. Det 
blev Inga-Maj igen.

Efter skolan gick Inga-Maj och en kam
rat och skulle gå och hälsa på Bibbi och 
se, hur hon mådde. När de kom in, blev de 
häpna. Bibbi höll på att byta på en liten 
unge, och fyra andra barn sprang omkring 
henne och grät. I ett hörn stod en säng, 
och i den låg hennes mamma och var sjuk.

”O, snälla ni, säg inte det här för fröken! 
Mamma har varit så sjuk i natt, så jag 
måste stanna hemma hos småsyskonen”, 
sa Bibbi.

”Det ska vi inte”, sa bägge flickorna på 
samma gång.

”Kan vi inte hjälpa dig med något?”, sa 
Inga-Maj: ”Ja tack”, sa Bibbi. Och så hjälp
tes de åt med barnen.

Nästa dag talade Inga-Maj om för frö
ken, hur duktig Bibbi var. ”Jag tycker att 
hon förtjänar att vara Lucia i stället för 
mig”, sa Inga-Maj. Och så vart det. Inga- 
Maj blev tärna åt Bibbi i ställe,t.

På luciadagen strålade Bibbis ögon av 
lycka, för att hon blev Lucia. Hon var glad 
åt en annan sak också. Det var, att hennes 
mamma blivit bättre.

MARIANNE TIMANDER 
Klass 6

TECKNING: Lucia med stjärngosse och tärna av 
Birgitta östlund, klass 4

När vi byggde kojan
För två veckor sedan började Karin 

Knorring, Siv Hane, Karin Hane och jag 
pä att bygga en koja. Det har en gång i 
tiden varit en källare. Vi tog gamla bräder, 
som inte var till någon nytta. Bräderna 
lade vi till tak. Över dem lade vi gammal 
plåt, som vi också fick tillåtelse att ta. 
Sen började vi göra i ordning inuti. Det 
är någon som har haft en koja där före oss.

Intill var det en lång gran, som de har 
haft till utsiktstorn. Jag klättrade ända 
upp i toppen. Jag stod och tittade på bi
larna, som åkte på vägen. Då fick jag 
plötsligt se, att det kom två gamla damer 
på stigen. Jag ville inte gå ner, när de var 
där. Karin var inne i kojan. Men hon var 
kvickt ute. Hon gömde sig bakom några 
buskar. När de kom fram till dörren, titta
de en av damerna in. ”Oj då, har ungarna 
lekstuga här”, sade hon. Så fortsatte de 
några meter. Då de kom fram till en annan 
grop, sade hon: ”Här hade vi källaren, när 
vi bodde här”. Så fortsatte de.

När de gått så långt, att jag tordes gå 
ner, började jag klättra ned. När jag kom 
ner, gick vi in i kojan. Där fortsatte vi 
att leka.

Kojan är vår hemlighet. Där har vi 
sammanträden. Om kvällarna går vi åt 
varsitt håll. Är det då några småungar där, 
smyger vi oss på dem.

SIV LILJA 
Klass 7

Nisses julpengar
Nisse hade börjat spara julpengar. Han 

hade fått två kronor och femtio öre. Det 
hade han fått av tomtefar för att han 
hade skött om renarna så bra. Men så 
hände det något tråkigt. Älvan Solglimt, 
som skulle vara Lucia, blev mycket sjuk. 
Tomtefar sa, att Nisse skulle fara efter 
doktorn. Han bodde långt bort. Tomtemor 
packade matsäck. Och Nisse körde iväg. 
Det gick med en väldig fart. Över stock 
och sten bar det av. Han hade inte tid att 
äta mat heller. När han hade åkt ett par 
timmar, var han framme. Han sa, att dok
torn skulle skynda sej. Doktorn satte på 
sej rocken, och så bar det av. Han stannade 
vid älvans dörr och steg in. Och hon fick 
medicin av doktorn. Snart blev hon bra. 
Nisse tjänade femton kronor. Och nu hade 
han sjutton kronor och femtio öre. För det 
köpte han tyg till en ny tomtedräkt åt 
Lill-Kajsa. Och han köpte spik och skruvar 
och mycket annat. När han hade köpt allt 
han behövde, blev det fem kronor kvar, och 
det gav han till Olle, som var fattig.

ANITA HANSSON 
Klass 4

Vår hund
Vår hund heter Dick. När mina bröder 

drar Dick i svansen så biter han dem inte. 
(De gör inte det nu, men jäg talar om det 
ändå.) Det vår en gång när vi skulle gå 
ut med Dick. Då vände han. Jag tror att 
han vände, för att han ville gå ut med 
pappa. Jag tycker så mycket om honom. 
Ibland här jag honom till huvudkudde.

BRITT HELLSTRAND 
Klass 2

1 8
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Frelins Konditori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor- 
förening och Tårtförmedlingen

Värm e-, Vallen-, A vloppsledn in gar

utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T a p e t s e r i n g
Rums- och Byggnadsmälning

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

M ålarm äst. Näs Per A ndersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden ilyltad till Slättberg

O m so rg sfu ll
P e r m a n e n t n i n g

utföres av

Gully Bohman
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons 
ÅKDONSFABRI K

Orsa Tel. 188. bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

G ott ju ld r ic k a
frän

Storåbro Bryggeri
Telefon 189

L i n d ä n g e t s  P e n s i o n a t

tli&kammmdeijab!
Tel. Holen 1

Mina julklappar
Jag håller på och spar till julklappar. 

Jag ska köpa något åt min lille-bror. Han 
ska få en skallra och en napp. Min lilla 
syster ska få en bok, som heter Kott-Lasse, 
och en diskbänk, som man kan ha vatten 
i och pumpa opp det sen. Åt min andra 
bror, som är större — han är åtta år — 
ska jag ge en bil och en penna. Och min 
storebror ska få en penna han också. Pen
norna ska jag göra själv. Jag ska ta två 
riktigt fina hönsfjädrar och sätta i patro
ner, som man har i kulspetspennor, så det 
liknar såna pennor, som de gjort förr i 
Världen. Jag ska göra mer julklappar, men 
jag vet inte än vad jag ska göra.

KARIN SIGRA 
Klass 4

Gummiverkstad
B il r in g a r ,  S n ö k e d jo r ,  

B a t t e r i e r ,  Bensin 
och o l jo r .

Orsa Ringcentral
Alf Andersson 

Tel. 299, bost. 555

I  E t  & IL U NI P  $ 
C O N D I T O B I

REKOMMENDERAS 

Telefon 66

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

Enå Snickerifabrik l.-B.
Tel. 78 ORSA

Brandts Pensionat
Orsa, telefon 173

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor m. m.
Lager av Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfo rS <Sniclcerlfabri.lc
Tel. 500 37 Mässbacken

)ohn P et te r ss o n s
Sadelmakeri, Tapelserareverkslad
Telefon 1<!4

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

R i 11 i g a p r i s e r !

S k ore p a ra t ion e r
utföras omsorgsfullt ar

M. W i k s t r ö m
(Bakom Lantmannagården)

Lind hs Matsalar
Rekommenderas!

Tel. 269 Orsa

Hugos Konditori
Eftr. Holger Bäckström

Rekommenderas!
------- Telefon 3 1 8 --------

F I R M A

BERTIL JONSSON
O LJO N S B Y N  -  T E L .  O RSA  346 

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119
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ORSA SKOLTIDNING

J u l p r i s t ä v l i n g .
I årets julpristävling gäller det att 

med ledning av bilderna på denna sida 
finna namnet på tolv byar i Orsa. Sedan 
man kommit underfund med vad varje 
sak ska föreställa (två är redan klara), 
flyttas bokstäverna i de sålunda upp
komna orden om, så att de bilda namn 
på byar i Orsa. ” Så lätt!” hör jag orsa- 
borna fnysa, och därför ska vi göra det 
litet svårare. Det blir gott om tid i jul, 
och så har ju lutfisken en så gynnsam 
inverkan på hjärncellerna. Alltså tar vi 
först bort två bokstäver i ordet och er
sätter dem med två andra. Sedan flyttas 
bokstäverna om, så att de bilda namnet 
på en by i Orsa. Ett exempel: Vi tänker 
oss en bild, som föreställer dill. Ordet 
krondill passar. Vi tar bort k och 1 och 
sätter dit n och a i stället. Så flyttar 
vi om bokstäverna och når mycket rik
tigt fram till byn Lindorna.

B estä ll ju lp erm an en ten  
i god tid!

Rosenpermanent 
rekommenderas t

NYA DAM FRISERINGEN
Ann-Britt Tysklind Tel. 453

Lösningarna insändas till Orsa Skol
tidning senast den 10 januari 1952. Tre 
priser utdelas. Första pristagaren får 
boken om Orsa av Boethius, andra pris 
blir också en bok och tredje Orsa Skol
tidning för 1952.

Och så sätter vi igång med byarna, 
både stora och små (byar —  ja, männi
skor också!). God jul! Och lycka till!

A. R.

Nyhet!
Potatisskalaren
'SKAL-PELLE'
Kr. 4 8 :-

övriga el. artiklar när det gäller jul
klappar köper Ni bäst hos

MOPA-OP/A ELEKTP.A.B.
O B S A

Stipendiefonden.
Sedan förra rapporten från Stipendie

fonden har ännu några stipendiater bli
vit färdiga med sina Hermods-kurser.

Hederslistan kan därför denna gång 
utökas med den åttiotredje: Olle Wi- 
ström, Hälleforsnäs (tidigare Tallhed), 
kurs i Välskrivning;

och den åttiofjärde: Erik Pålar, Lind
orna, kurs i Praktisk kemi.

Nya stipendiater är:
Hans Harry Lindberg, Hagalund, och
Astrid Lind, Lindänget.
Båda har påbörjat kurs i Räkning.
När höstrusket och de mörka kvällar

na kommer, är det många som vill ha 
något att läsa. Att då förena nytta med 
nöje genom att skaffa sig ökade kun
skaper i något intressant ämne, är en
bart värt uppmuntran. Orsa Skoltid
nings Stipendiefond vill gärna hjälpa 
den som har planer på att läsa per kor
respondens. Närmare uppgifter om ford
ringar m. m. kan man få genom att 
läsa de stadgar, som gäller för Stipen
diefonden och som är intagna i detta 
nummer av tidningen.

Ansökningar om stipendier kan läm
nas till närmaste lärare eller direkt till 
folkskollärare Sven Lilja, Kårgärde, 
Orsa (tel. Holen 64).

Skolnytt.
Orsa Lärarförenings årsmöte hölls i Sör- 

medsjöns folkskola den 14 november kl. 17.
Efter inledande andakt av kyrkoherde 

Hambraeus bjödos mötesdeltagarna på syn
nerligen väl framförd fiolmusik av folk
skollärare Pelle Jakobsson till orgelackom
panjemang av överlärare Hedman.

Årsmötesförhandlingarna leddes av för
eningens ordförande Edvin Cederlund. Till 
föreningens styrelse för kommande verk
samhetsår omvaldes Edvin Cederlund ordf., 
Märta Karlsson, Daisy Holton, Sven Lilja 
och Erik Bjarling. Redaktör för Orsa Skol
tidning blev som tidigare Daisy Holton. 
Årsmötet antog reviderade bestämmelser 
för Orsa Skoltidnings Stipendiefond och li
kaledes reviderade stadgar för föreningen. 
Vidare beslöt årsmötet ingå till Folkskole- 
styrelsen med anhållan om att namnet Sör- 
medsjöns folkskola måtte ändras till Diger
bergets folkskola.

Efter avslutade förhandlingar bjöds på 
dramatisk uppläsning av förnämliga kraf
ter, som välvilligt ställt sig till förfogande. 
Det var åtskilliga ”krumelurer” ur förfat
taren Hjalmar Bergmans arbeten, som le
vandegjordes på ett överdådigt sätt.

Efter kaffedrickning vidtog visning av 
den nya skolans lokaler under ledning av 
tillsyningslärare Sven Lilja.
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