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A N G Å R BARNET OSS?
Julbetraktelse för Orsa Skoltidning av Sture Claar

Det är vanligt inom många om
råden att den som skall läras att ” ta
folk” får lära sig att ta barnet, in
tressera sig för barnet och via detta
komma närmare en förälder eller
båda föräldrarna. Kanske säger mor
sedan den främmande ” farbrorn”
gått: ” Det var väl en snäll och trev
lig farbror!” Och därmed är even
tuell reservation emot främlingen
från den stunden bruten, sinnet har
mjuknat. Barnet är vår ögonsten.
Är det någon gång opinionen reage
rar med sådan harm som då ett
barn förorättats eller våldförts? Det
är en självklar sak att engagera sig
för barnen. Via barnet nås många
syften. Angår barnet i allmänhet
Dig? ” Ja visst, angår barnet mig,
man har väl inte ett hjärta av sten
heller!”
I evangelisten Lukas’ ” Julinteriör”
finner vi Barnet i blickpunkten.
Gåvan av himmelen som räckes fram
av Himlafaderns hand är ett barn
lindat i en krubba. Gud väljer också
samma väg som vi. I ett barn kom
mer Han till oss. ” De skola väl hava
försyn för min son” . Julinteriören
har en tung, mörk och töckenfylld
bakgrund, ” mörker övertäcker jor
den och töcken folken” . Men hori
sonten genombrytes av starkt stjärneljus, Betlehemsstjärnan, hoppets
stjärna! Morgongryning! Barnet är
förhoppningen.
Detta lilla liv som ligger lindat i
krubban är något så stort att tan
ken vill svindla och tungan snubbla.
Tecknet är ett barn — en verklig
het, en förkroppsligad verklighet.
Angår det oss något? Ja, lika myc
ket som l j u s e t i fjärran angår
den vilsne fjällvandraren på nattdränkta ödevidder. Ett ljus som be
tyder trygghet, värme och vila. —
Angår barnet i allmänhet oss, så an
går Barnet i julevangeliet oss. Vågar
Du tro på en viss framtid, pålitlig
och riskfri? Du inser att den aldrig
varit riskfullare. Nå, då behöver Du
t r y g g h e t . Har kylan varit skar
pare än då man ersätter människor
av blod med enheter av stål, än då
rymden får himlakroppar av stål?
Du behöver v ä r m e . Då folksjuk
domarna är neuroser, ångest och
stress är behovet v i l a . Angår vi
lan Dig, så angår Kristus Dig!
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Hur många har inte funnit att
med barnet kommer glädjen in i
hemmet. Visst älskar vi glädjen.
Men mycken glädje är kortvarig.
Och efter de stora glädjestunderna
kommer ofta de verkligt stora bak
slagen med sorg och suckan. Det är
som om glädjen själv ibland var
sorgesmed. Julens budskap är g 1 ä dj e! ” En stor glädje skall vederfaras
allt folket.” Den glädje Kristus giver
är segerns såväl som skördens glädje.
Seger över sig själv och det onda,
skördeglädje över allt gott verk. Re
cept mot gråa dagar efter jul, till
sinnet gråa dagar, är mindre utan
verk och mer intresse för Barnet,
julens ” innersida” . Ju mera utan
verk, desto säkrare kväver Du Bar
net. D. v s. ju mer Du fäster sinnet
vid det ovaraktiga, desto mer förlo
rar Du av Den Stora Skatten som
gömmer sig bakom och innanför det
som är papper och glitter, där finns
det obrännbara. Den stora glädjen
förgöres ej av tillfällig motgång.
Den glädjen kan skimra ur blickens
djup även när ögat skyms av tårar.
Angår f r e d e n oss? Ja, minns
bara Suezkrisen för två år sedan!
Ett till synes förhastat angrepp i en
annan världsdel och man såg inga
bilar på Orsas gator på söndagarna.
Ofrivilligt angick den krisen oss.
Ofrivilligt angår oss ett förkastande
av Barnet i krubban. ” Han är vår
frid.” Gudsfrånvändhet är garante
rad ofrid. Där Kristi sinnelag, lära
och föredöme får göra sig gällande,
där blir fred och frid. I fridsriket
skall en liten gosse valla de vilda
djuren. Barnet skulle kallas Frids
furste! Angår freden Dig, då angår
Dig också Barnet i Betlehem.
Finns D u o c h j a g i julevan
geliet? — ”Det fanns icke rum för
dem i härbärget” . Varför vägrade
gästgivaren? Han blev irriterad, det
var rusningstid — ” hela världen

Vägen till körkortet
bäst genom

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa
Teori tisdagar och torsdagar kl 19
Lokal: brobergs Affär, 1 tr.

skulle skattskrivas” . Han var för
upptagen. Det kanske är därför Du
inte befattat Dig med Kristus? Då
finns Du i julevangeliet! En hotellvärd, som inte har plats, då Kungen
kommer. Kanske tyckte gästgivaren
att de rumssökande verkade fattiga
och trasiga och då var det genant
att hysa dem. Det gällde anseendet.
Det finns orsabor som tycker det är
genant att hysa Kristus hos sig. ” Det
som i världens ögon var ringa, det
utvalde Gud.” Hans symbol blev ett
kors. Den vanäran visas på dörren.
Det finns en m o r i julevangeliet
också. Hos henne möter vi ensam
het, fromhet och självuppoffring.
Barnet i julevangeliet, och modern
där, angår Dig mor, vem Du än är.
Lika många skogshuggare som det
finns i Orsa, lika många herdar
fanns det i ”juda bergsbygd” . Her
darna, a r b e t a r n a s representan
ter finns i julbudskapet. För så vitt
änglarnas hälsning, ” Ära vare Gud i
höjden och frid på jorden” angick
arbetarna där, sa angår den samma
klass här i Orsa. Angick Barnet dem,
så angår det lika mycket Dig.
Lärarkollegiet, akademikerna, d e
l ä r d e och prominenta ger sin
” flotta” tribut — guld, rökelse och
myrra. ” Stjärnan från Betlehem,
ledde ej bort, men hem” och i ett
hem finns barn. De högtsyftande
finner sig hemma därnere i Betle
hem, vid ett barn. Barnet angick
dem — ” vi lydde motståndslöst” .
Barnet angår än de vise. — De vise
männen från östern var ä v e n t y 
r a r e också, men äventyrarna bru
kar heller inte sakna hjärta för bar
net. De for fjärran från sina hem,
men ändrade riktning efter synen
av Barnet. Så sker ännu med landsortsungdomar som förirrat sig i
” stora världen” .
P e n s i o n ä r e r n a möter Du i
Simeon och Hanna. Undangömda,
gudfruktiga hem, landets ryggrad. I
Barnet ser de Guds räddning till en
sjunkande nation.
Så började genom ett litet barns
ankomst till jorden en bruten värld
att repareras. Låt på samma väg Din
egen värld repareras.
” Folk, fall nu neder!
Och hälsa glatt din frihet.
O, helga natt, du frälsning åt
oss gav.”
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Glimtar

Allt för julbordet
finner Ni hos

från Canada
Under en takås mitt i Kyrkbyn
finns ett rart litet hem. Där bor ma
karna Nils och Emma Nordström.
Han är en högrest man med gentlemannavärdighet i gången och spju
veraktighet i blicken. Hon är rund,
gladlynt och hjärtegod. Hon har en
moderlig värme, som får både små
och stora barn att trivas. Makarnas
trygga dialekt skvallrar om, att de
är skåningar till börden, men ett
och annat ord avslöjar också att de
tillbringat flera år utomlands. Canada har varit deras hemland i tret
tiosju år, innan de för tio år sedan
slog sig ner här i Orsa.
Hemmet har i dagarna varit över
sållat med blommor, presenter och
goda vänner. Med kort tids mellan
rum har först Nils fyllt åttio och
sedan Emma sjuttiofem år.
Vi gör ett besök med anledning
av högtidsdagarna och ber om någ
ra glimtar från deras liv ” däröver” .
Vi frågar först hur det var att kom
ma till det nya landet.
— Målet för vår resa var Lanigen
i Saskatchewan, året var 1911, —
berättar Emma. — Min bror med
familj var där före oss, så vi for di
rekt till samma plats som de. Redan
första kvällen i den lilla byn Bog
End kom sex, sju familjer för att
hälsa oss välkomna. Alla dessa blev
från första stund våra vänner, och
vi blev alla som en enda stor fa
milj. Ett hade vi gemensamt, vi var
alla invandrare. Där fanns svenskar,
norrmän, engelsmän, irländare, rys
sar och polacker.
Naturen gjorde sitt till att vi kän
de oss som hemma, den var mycket
lik den svenska. Klimatet var det
annorlunda med, fick vi sedan kän
ning av. Somrarna var heta med
åskväder och störtregn som häftiga
avbrott. Ibland kom cykloner och
rev med sig allt som var i vägen.
Vintrarna var mycket stränga med
stora snömassor och stormar. —
— Hur var livet för er till en
början?
— De första två åren var hårda
för oss. Vi fick arbeta på var sitt
håll hos farmare, och det var slit
samt, vi hade ju barnen små vid den
tiden. Men det gick, och vi fick det
bättre när järnvägsbyggandet kom
igång. Då fick Nils arbete där. La-

Ahlenius & Håll
Tel. 400 41

Julhan dia hos oss!
Fikon, russin, frukt,
konfekt, karameller.
Makarna Nordström.

nigen var ett litet samhälle då, och
omgivningarna var obebyggda mil
efter mil. Men genom att järnvägen
kom till, kom också fler människor.
Riktigt bra fick vi, då vi 1921
flyttade till ett eget litet hus. Vid
samma tid blev Nils skolvaktmästare, som han sedan förblev resten av
vår tid ” därute” . —
— Tyckte ni er skola var mycket
olik en svensk skola? —
— Nejdå, barn är ju lika överallt,
och skolarbetet verkade vara unge
fär som härhemma. Några olikheter
fanns det väl: Barnen började vid 6
års ålder, och gick kvar i samma
skola under 12 år. Avgångsexamen
kallades ” Graduation” . Den firades
med stor fest, och eleverna var
klädda i bästa stassen. Någon exa
men i de andra klasserna förekom
inte. Varje läsår avslutades i stället
med skriftliga prov som skickades
till huvudstaden Regina för att rät
tas där.
Varje år ordnades det med jul
fest förstås precis som här. Man hade
julgran och lekar. Santa Claus kom
med små julgåvor till var och en. —
— På tal om julfest, berätta lite
om julförberedelser och julfirande!
— Advents- och Luciafirande som
i Sverige hade vi inte i Canada. I stäl
let var Tacksägelsedagen (” Thanksgiving”) en mycket stor högtidsdag,
då vi smyckade kyrkan med kärvar
och blommor. Julförberedelserna i
hemmet började med storbak.
Det bakades smlkakor, fruktkakor,
plumpudding, pajer och karameller.
Minc-meat-pajen var ju alldeles sär
skilt god. Den bakades av frukt,
fårtalg och speciella kryddor.
På julaftonen pyntades hemmet,
julgranen kläddes och mistlar häng-

Lutad och olutad
lutfisk.

*
Lundblads Eftr.
Tel. 402 25

Att räkna upp allt vad vi ha att er
bjuda in fö r ju len hör till omöjlig
heterna. Vi rekommendera ett be
sök i våra nyrenoverade lokaler,
där Ni säkert finner vad Ni söker.
Vi är mera rustade än någonsin i
allt inom branschen. Ni är väl
kommen till

— D en f ä r g g la d a b u tik e n —

Forts. å sid. 19.
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I Orsa Kompanis spår Fakta och funderingar kring en marschväg med anor
av Benkt Granholm

En klapp,
som a r värd
— en puss . . •
HAN FÅR:
den perfekta skjorta, som
han genast trivs i — vin
ter som sommar — till
vardags och fest.
H ON FÅR:
(förutom pussen) en skjorta mer,
men många skjortor mindre att
tvätta upp. Adlon Club är lika
enkel att tvätta, som hennes nylonunderkläder, torkar fort och
skall aldrig strykas.
Hanssons har denna förnämliga
skjorta i färgerna vitt och grått
till 45:— och i märket Match
Town till 39: 50.
Vi kan dessutom erbjuda en
skjorta i lättvättad, strykfri bomullspoplin, Non Iron, till 16: 75,
vilket är ett fynd och dessutom
ha vi Etons välkända poplinkvaliteter i vitt och kulört.
19: —, 22: 50, 26: 75
En SLIPS är välkommen
som julklapp.
Välj ut den ur vår rikhaltiga
sortering av kvalitetsslipsar. Alla
mönsternyheter äro företrädda
och alla smakriktningar kunna
tillgodoses.
Rhodia ......... 7: 50, 8: 50, 9: 50
Natursiden ........... 9: 50, 12: 50
Vi ha också ett tjusigt urval av
butterflies, goda, noppfria kvali
teter.
Mogador ........................... 7:50
JULHANDLA I TID HOS

Ett elegant, orangefärgat dieseltåg
rullar ut från Orsa järnvägsstation
en vårvinterdag 1956 och dundrar
fram utefter Orsasjöns strand. Be
kvämt tillbakalutad mot det mjuka
ryggstödet sitter en man i elegant
konfektionskostym. Biljetten, som
sticker upp ur hans bröstficka, är
utfärdad av militär myndighet och
gäller för enkel resa till Falun. Värn
pliktige korpralen Balter rycker in
till en månads repetitionsövning vid
Kungl. Dalregementet. Då han ser
upp från tidningen för att fimpa
sin cigarrett, kastar han en förströdd
blick upp mot det branta Digerber
get, där byarna ligger hopklungade
— Holen och Vångsgärde lågt ner i
sluttningen, Oljonsbyn, Viborg och
Torrvål uppemot krönet. Den väl
kända utsikten väcker inget intres
se hos mannen — han återgår till
rubrikerna om Frankrikes femte re
gering för året och bilderna av den
sista missen, som korats på Long
Beach.
För 256 Ir sedan ryckte hans för
fader, indelte corporalen nr 25 Bältare in till tjänstgöring vid samma
regemente. Hans färdväg var lika
självklar som nu hans ättlings —
men den var en annan: upp mot Di
gerbergets krön ringlade Orsa kom
pani i en lång kolonn på vägen med
många namn: Allmanvägen, Rättviksvägen, Knektvägen, Kyrkvägen.
Med spikrak kurs på Rättvik tågade
kompaniet ut ur Orsa kyrkoby, kor
sade Enåns mörka, djupa dalgång,
marscherade genom Stenberg, där en
näsduk sågs fladdra till avsked genom
ett av fänriksgårdens fönster. Upp
över Oljonsbyns och Viborgs åkrar
gick vägen, djupt nedsänkt mellan
höga stenrösen. Lovar-Juga, som
kom över åkrarna med ett lass göd
sel, såg bara de blanka pikarna och
muskötpiporna guppa över rosens
kant.
På den punkt, där nu dollarturis
terna stannar sina lyxvagnar och
plockar fram kameror och kikare
för att offra fem dyrbara minuter
av sitt sightseeing-program på att
införliva den storslagna utsikten med
sina samlingar, gjorde även Orsa
kompani halt. Härifrån kunde alla
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orsaknektarna se hem till sina byar,
våmhuskorpralen Gucku kunde se
sin hemsockens kyrka på andra si
dan sjön, och älvdalingen 123 örfil
kunde se älvdalsbergen vid synran
den. Ingenting annat hände väl, än
att Gucku svor en mustig ramsa,
Dunder tystnade för en ovanligt
lång stund, och Ropare, Gifting och
Tång förbrukade en omåttligt stor
del av den medförda brännvinsran
sonen — men nog begrep knektarna
i det ögonblicket bättre än LovarJuga, som spridde dynga på sin åker,
vad hembygdskärlek var. Inte visste
väl corporal Gucku, att han skulle
bli liggande i kärren utanför Narva
och Gifting, att han i tio år skulle
sitta som urmakare i Tobolsk, men
nog fattade de, att det kunde röra
sig om en färd utan återvändo.
Det kompani, som strax efteråt
trampade i smältvattnet mellan Vi
borgs gärdesgårdar, var heller inte
någon samling egendomslösa och
rotlösa torpare som soldaterna i syd
ligare nejder, utan jordägande socknemän. Enligt kungl. brev 3/3 1686
skulle nämligen till rekryt antagas
endast infödd dalkarl och helst nå
gon som ägde jord i roten — det
hade nämligen visat sig, att utifrån
lejda soldater oftast rymde på grund
av underhållets torftighet. Det se
nare villkoret torde nästan undan
tagslöst ha uppfyllts i Orsa. Ägodelningssystemet, enligt vilket alla
barnen i en familj ärvde var sin liten
remsa av fädernegårdens mark, gjor
de snart sagt alla till jordägare. Sam
ma system gjorde också, att storbön
der nästan helt saknades, varför
småbrukare-knekten ingalunda be
hövde vara mindre nackstyv än sina
mindre krigiska småbrukarkolleger
— i uniform på kyrkvallen kunde
han nog till och med hållas förmer.
Vidare romantiserande antagan
den om hur Orsa kompani kan ha
haft det under den första etappen av
sin marsch ut i det stora nordiska
kriget, skall läsaren förskonas ifrån.
Men den snart igenväxta väg, som
visserligen även användes för civila
ändamål men dock i första hand var
Orsa kompanis speciella marschväg,
bör inte glömmas bort, då kompa
niets historia skrivs. Än i dag kan
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Kartskiss efter
generalstabskartan 1: 100 000 nr
103 Mora med
Orsa kompanis
marschväg till
Rättvik inlagd.
D rar man ett lin
jalstreck mellan
Orsa och R ätt
viks kyrkor, fin
ner man att v ä
gen håller sig för
bluffande nära
den räta linjen.

man ehuru bitvis med svårighet föl
ja 1700-talsknektarnas led. Den del
av vägen, som redan beskrivits —
upp till Micholsgården i Viborg —
kan i dag köras med bil. Hålvägen
mellan stenrösena är utfylld med
grus. Men uppe på själva Digerber
gets krön dyker man in i en mörk
glugg mellan höga granar och bör
jar färden utför Digerbergets bak
sida på en smal stig. Porten till tu
ristparadiset Orsa har slagit igen
bakom en. Utsikten över sjön från
krönet får sin prägel av att landska
pets norrländskt storvulna ram tack
vare den givmilda silurgrunden på
ett tjusande sätt fylls med lummig
idyll. Men på bergets baksida finns
varken storslagenhet eller idyll. Allmanvägen leder ned i ett torftigt
granitområde med låga, kulliga berg
och vidsträckta myrmarker. Land
skapets karaktär av flack jättegryta
gör, att vattnen har svårt att finna
väg ut och således bildar sumpmar
ker.
Strax öster om Viborg glesnar
skogen åt söder mot odlingen Effer-

myren. Förr var myrstråket, som
man här passerar, uppodlat även
norrut, och stigen klämdes in mel
lan gärdesgårdar, som på ömse sidor
skyddade odlingarna mot kreaturen.
Denna trånga passage kallades Lupptå. Senare leden av namnet (tå) är
ett nu utdött dialektord, som bety
der fägata. Det påminner en om att
denna del av vägen nog trafikerades
väl så mycket av kossor som av sol
dater — första anhalten på vägen
blir nämligen V. Skavåsens fäbodar.
Smidigt slingrar sig stigen fram,
elegant undvikande nästan all blöt
mark — bara när det är alldeles
nödvändigt, korsar den en myr, men
då alltid på det smalaste stället. Har
man eventuellt varit osäker om hu
ruvida vägen är den rätta — det
finns otaliga yngre sidostigar, som
vältrampade och tydliga vill föra en
på villovägar — lugnas man av att
finna rester av de bastanta kavelbroar, som ledde över sankmarker
na. Man måste oreserverat beundra
den skicklighet, varmed denna stig,
liksom de gamla finnmarksstigarna,

lagts. Med aldrig svikande säkerhet
utnyttjar den terrängens möjlighe
ter — många små och tvära krökar
gör den för att undvika hinder men
utan att någonsin förlora den
målmedvetna huvudriktningen mot
Tammeråsen. På bifogade kartskiss
är vägen inlagd streckad. Drar man
ett linjalstreck mellan Orsa och
Rättviks kyrkor, kommer man att
finna, att vägen håller sig förbluf
fande nära den räta linjen. Knek
tarna med blytunga musköter och
välpackade ränslar hade anledning
att vara tacksamma för varje meter,
som vunnits genom forntida vägfinnares intuitiva säkerhet. Den mo
derna vägingenjören har inte myc
ket gemensamt i teknik med dessa
sina föregångare; skall en modern
väg kringgå ett hinder, får den gär
na bli en halvmil längre, om bara
sikten och därmed hundrakilometersfarterna räddas. Trots sina änd
lösa raksträckor är den nuvarande
landsvägen mellan Orsa och Rättvik
nära en mil längre än den slingrande
Allmanvägen.
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Gedigna

julklappar
för hela familjen finner Ni bäst hos

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

O

Ab e r g s
har allt Ni vill ha
i matväg och delika
tesser.

Julblusen
finner Ni hos Barngardero
ben. Se här några prisex.:
F lic k b lu s:
Tulpanärm m. dragsko, vit-gul-röd.
6 - 8 år 9:75. 10-14 år 10:75.
3/4-ärm m. dragsko, vit-röd-marin
lindblom, 8-14 år 11:50.
Lång ärm, vit-gul-blå.
6 - 8 år 10:75, 10-14 är 11:75

D a m b lu s:
Calypsoblusen utan ärm, vit och
röd, 36-42 10:90.
3/4-ärm, vit-röd-marin, lindblom,
36-42 13:25.
Ut. ärm o. krage, vit 34 —42 10:50
3/4-ärm, vit
36 —44 12:50
Tulpanärm, vit
38 —44 12:75
3/4-ärm m. sele, vit 36 —40 15: —
Lång ärm med sele 36 —42 15:75
Sam tliga blusar i non-ironkvalité!

Barngarderoben
Tel. 402 19, Orsa
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Då orsasoldaterna såg Grästjärns
vattenbläjtk mellan furustammarna,
visste de, att de inte hade långt kvar
till V. Skavåsens fäbodar, en gi
ven rastplats. Numera tillhandahål
ler inte Grästjärn något vattenblänk
— den utdikade tjärnen utgör bara
en trist, brun gyttjefläck i landska
pet.
Skavåsens fäbodar bör med sin
lummiga grönska ha varit en oas för
soldaterna. Säkert hade några av
dem egna fäbodstugor där, och
ibland var det där, de fick ta avsked
av sina hustrur — och att det var
goda hustrur, ansvarade kompani
chefen och regementschefen för. En
ligt order 1687 måste nämligen sol
dat i giftastankar för kompanichefen
anmäla, vem hans tilltänkta brud
var, och först sedan denna även av
regementschefen befunnits passabel,
fick vigsel äga rum. Soldat, som be
traktade giftermål som en privatsak
och gifte sig utan regementschefens
nådiga bifall, lästes till hand och fot
samt fick löpa två gatulopp genom
kompaniet. Endast vackra flickor
torde ha vunnits med sådana uppoff
ringar.
Ingen indelt soldat torde ha gått
bet på att förklara, hur Skavåsen
fått sitt namn. 1700 års orsaknektar
hade överlevt nödåren i slutet av
1600-talet, och för dem var skav,
ungtallarnas vita innerbark, av vil
ken bakades barkbröd, en bister rea
litet. (1696 spirade gräset upp i feb
ruari, sädesaxen hängde isiga i maj,
hallon plockades i oktober, och
många dog av svält följande vinter.)
I dag gör Skavåsen samma vemo
diga intryck som all igenväxande
kulturmark. Skogen tränger in på
gårdsplanerna, nässlor, mjölke och
hallonsnår klättrar över gärdesgårdar och grindar.
Från fäboden följer vägen Skavåsbergets utlöpare åt sydost och går
sedan, halvt igenvuxen, genom en
formig terräng till morafäboden
Brunnvasselbodarna, som fått sitt
namn av den bäck, Brunnvasslan,
som flyter igenom fäboden efter att
i myren norr därom delvis ha gått
underjordiskt och här och där bil
dat bottenlösa ” brunnar” . Även i
denna fäbod kunde en del av Orsa
kompani känna sig hemtamt — sol
daterna från bergkarlåsrotarna in
gick ju i kompaniet. Huvuddelen av
fäboden ligger pittoreskt uppklätt
rad på en kulle med en majstång på
krönet — ett minne från den bygde-

kulturella renässans, som Zorn åstad
kom kring Siljan.
Efter den lilla bukt, som vägen
gjort för att kunna tangera fäboden,
återtar den snabbt sin huvudrikt
ning och går vidare, i början genom
ganska fuktig terräng, senare över
hedartad mark, beväxt med högstammig tallskog, över Ickån — bron
är numera riven — och fram till
Tammeråsen. Sista biten bär uppför,
skogen viker för ängar och åkrar,
Siljan skymtar: den del av vägen,
som var Orsa kompanis privata, är
avverkad. Återstoden ner till Rätt
viks kyrkby är en allt bredare lands
väg.
Vägen finns inprickad på flera
kartor av Schallrooth från senare
delen av 1600-talet men kan natur
ligtvis vara hundratals år äldre än så
och eventuellt finnas inlagd på tidi
gare kartor. På Schallrooths karta
från 1685 — renoverad år 1719 —
har bara de viktigaste vägarna in
lagts. Sålunda är Allmanvägen med.
Säkerligen har den använts för mili
tära ändamål åtminstone under hela
1600-talet, och kvalificerad forsk
ning skulle nog kunna ge belägg
härför. I varje fall fastställdes i
krigskollegium 1697 ” vägen till
Stockholm, enär Dahle Regimentet
skall dit marschera” , sålunda, att
” Orsa compagnie hafver sitt rendre
vous (samlingsplats) uti Orsa kyrckiobyn, hwartill fordras två dagar,
marscherar därifrån genom skogen,
der est ingen utan red väg är (==
där endast ridväg finns) till Tam
meråsen” . Därifrån marscherade
kompaniet till Gälbyn (Gärdebyn),
dit också Mora kompani begav sig,
” conjungerandes sig där med Orsa
compagniet och marscherar till
Buissåhs” etc. Samma väg föreskrevs
för marsch till alla sydligare län och
dessutom till Hälsingland, ” ehuruwähl man kan på små skogswägar
få närmare till Helsingeland, men
som är obekqweme till marsch, dertill med inga huus, ej heller lägen
heter till magasiners upprättande.”
Forts, i nästa nummer.

Ju lk la p p a r för hela familjen
T offlor, p jä x o r m. m .
Aktiebolaget

Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 400 37
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N y fö rv ä rv

M u s ik s k o le n y t t

Musiksällskapet i Orsa har inköpt
ett nytt instrument, som vi hoppas
få stor glädje av i framtiden. Det
är en oboe, och den hör ju inte till
de vanligaste instrumenten. Oboen

Verksamheten i musikskolan blev
sen i starten i år beroende på att
musikledaren varit inkallad till mili
tärtjänst vid terminens början. Men
när detta skrives, har de flesta bör
jat sina musiklektioner i så gott som
alla socknens skolor. Undantagna är
de, som står i kö och väntar på plats
och tur att få börja, främst i tan
gentklassen, och — tyvärr — alla i
Skattungbyn. Kantor Ullström är
nämligen inkallad hela terminen, och
det har inte varit möjligt att skaffa
vikarie för hans lektioner i musik
skolan.
Så här är fördelningen elever—
instrument vid slutet av hösttermi
nen: 63 elever spelar mandolin och
fiol, 2 cello, 6 flöjt, 1 oboe, 15 kla
rinett, 7 trumpet, 2 basun samt 55
piano eller orgel, summa 151 elever.
Därtill kommer musikanterna i
Skattungbyn på vårterminen. I den
förberedande kursen spelar endast
ett 70-tal barn, men denna siffra
blir mycket högre, när treorna bör
jar i januari.

a

God Ju l
önskas ärade kunder!

Liljas
D A M F R I S E l l I NG

Ny o rg el
för moderna hem och skolor.
Allt i musik. Gör cl t besök.

Firm a Piano-N isse
Orsa, tel. 406 94

L eif Borgert prövar oboen och få r råd av
musikserg. Stenberg och Pelle Jakobsson.

har gamla anor. Dess anfader torde
väl vara skalmejan, som i årtusen
den använts i orienten. Sin nuvaran
de form fick den vid 1600-talets slut
(även om den förbättrats åtskilligt
sedan dess), och den har givits en
framträdande plats i t. ex. Händeis
och Romans kompositioner.
Oboen är ett träblåsinstrument
och sålunda släkt med klarinetten.
Men den har till skillnad från denna
ett dubbelt rörblad, som biåsaren
sätter mellan läpparna. Tonen på in
strumentet är ljus och lätt nasal,
och dess egenartade klang ger den
möjlighet att tränga igenom den
starkaste orkester. Oboen är mycket

Vid köp av RADIO
kan Ni med förtroende vända
Eder till oss. Vi ha de förnäm
sta svenska och tyska märkena
i lager.

användbar i olika sammanhang. Den
är ett utmärkt soloinstrument och
gör sig bra både i liten ensemble och
stor orkester. Men den torde också
vara ett av orkesterns svåraste in
strument.
Leif Borgert är den lycklige med
lemmen i musiksällskapet, som får
pröva sitt musikaliska kunnande på
det nya instrumentet. I musikskolan
har han lämnat klarinettklassen och
står som förste elev i oboeklassen.
Hans kunniga lärare heter Ingemar
Stenberg, musiksergeant i Falun.
P. J.

J u ltrad ition en
k rä v e r h em b ak at b r ö d !
Gör ett besök.

H ellb orgs H em b ag eri
Orsa, tel. 410 68

Bandspelare ^ Skivväxlare
Radiobatterier
Radioservice
Grammofonskivor

Orsa Radio & TV
Tel. 401 50, bost. 403 83

Sportklappar —
önskeklappar
Vi erbjuda bl. a.:

Ishockeyrör från
Klubbor
»
Benskydd
»
Handskar
»
Skidor o. stavar
kompl. i kartong

37: 50
5: —
6: —
15:90
14: 90

TUMBA
ishockeyspel 49:50
Grammofonskivor
i stor sortering

Orsa Cykel & Sport
Tel. 402 81 — Sven Olén
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Brev från Skottland . . .
Folkskollär. Erik Jämten från
Orsa tjänstgör för närvarande i en
folkskola i Edinburgh, varifrån
han sänt Skoltidningen följande
brev:

Julklap p ar
till g rab b ar
som gillas och som uppfylla
kraven på modernitet och
ungdomlig stil.
SPORTTRÖJOR
i Bussaronimodellen, den grovstickade, helsportiga yttertröjan med
kontrastfärgad krage.
Herrstorlekar . . . . 45:—, 54:—•
Pojkstorlek 14, 16 år . . . . 38:25
OLYMPIATRÖJAN
— en pullovermodell med Vringning i kragen, stickad av rent
ullgarn i vackra färger.
Herr . . . 45: —, pojk . . . 36: 50
NORSKTRÖJA
i ren ull med rund kragringning.
En oöm, tålig sportkvalitet.
29:75, 33: —
TRÄNINGSOVERALLS
är en välkommen julklapp till
ungdomarna. Finns hos Hanssons
i rätta färgerna. Storlekar från
12 år.
21:50,23:80,28:50
ANORAK
kommer grabben att önska sig.
Ge honom Mästersöms praktiska
modell med helt blixtlås eller
”Anojacken”, som är försedd med
vaddstickning och är varm som
en thermos.

” Scotland the brave” är landet
med kiltklädda barbarer, som spelar
på säckpipa och lotteri samt med en
sällan skådad intensitet fördjupar sig
i veckans fotbollstips, som dricker
så mycket öl deras futtiga löner
rimligen tillåter, som frossar i otuktiga skämthistorier och som — tro
ligen — använder det vidrigaste
språket i världen. Det är ett säreget
folk, som med rätta är stolta över
sitt land. Landet med sina karga
ödsliga men dramatiskt vackra hög
länder hör intimt samman med fol
ket.
Men om landet tilltalar både skot
ten och turisten, kan man inte med
bästa vilja i världen säga detsamma
om vädret. Det är vidrigt, och jag
tvivlar på, att den mänskliga varel
sen var ämnad att uthärda en dylik
tillvaro. Klimatet bestämmes huvud
sakligen av den nyckfulla Atlantens
lek med hög- och lågtrycksvågor.
Men det brittiska vädret är ju som
bekant, trots att det är långt ifrån
det angenämaste, det intressantaste
samtalsämnet i världen, om man ska
döma efter antalet konversationer.
Temperaturen är i stort sett den
samma året om. Det förekommer
visserligen både värmeböljor och
köldknäppar, men de senare varar
på sin höjd två, tre dagar och kan
inte ens skapa skridskois. Varje skot
tes dröm är att få uppleva en ”White
Christmas”, men år efter år gäckas
hans förhoppningar. Den sista vita
julen inträffade visst enligt Dickens

Hanssons har också mycket att
visa i sportskjortor till ungdomar.
Pojkstorlekar från n:r 32 till 9: 75
Herrstorlekar ......... från 15: —
Ni gör lyckade köp då Ni
julhandlar i tid hos

'-Herrkläder
” Våra”
skol
lokaler
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på 1700-talet. Julen är kommersiell
och saknar den högtidsstämning,
som kännetecknar det svenska julfirandet. Julaftonen är precis lik en
av veckans övriga dagar med den
skillnaden, att man ger presenter.
På juldagen är kommersen i full
gång igen. Här är nyår, Hogmany,
i stället den stora högtiden, då varje
vuxen skotte inmundigar en flaska
whisky och ofta på ett eller annat
sätt får transporteras hem från gran
nen.
Edinburgh ser ut som en fäbod
vall på vintern de närmaste dagarna
efter nyår.
Huvudstaden Edinburgh, även kal
lad de sju kullarnas stad, är annars
en verklig idyll i det skotska land
skapet, staden där storstadsatmosfären på ett behagligt sätt uppblandas
med lantluft tack vare topografin.
Varje sten tycks andas kultur, och
man kan knappast gå in i ett enda
gammalt hus utan att fl se en hår
lock av Bonnie Prince Charles (han
måste ha förfogat över en ansenlig
kalufs) eller en blodfläck efterläm
nad av Ritzio, Maria Stuarts älskare.
Skotten har ett utpräglat klass
medvetande, och en svensk kan svår
ligen blunda inför det faktum att
Edinburgh är ett snobbarnas Elyseum. Snobberiet ligger inte så yt
ligt utan är snarare en påminnelse
om att man kommer från en god
familj, som har sina anor i medel
tiden. Man väljer sina kläder med
största urskillning, och inte ens på
teatern kan man låta bli att granska
och kritisera publikens klädsel. Fol
ket på scenen kommer först i andra
hand. Men det är endast till det ytt
re man kan kritisera. Skottarna är

ORSA SKOLTIDNING

synnerligen lättsamma att umgås
med och har alla mer eller mindre
en tillgång, som vi svenskar ofta
saknar — humor. Man behöver bara
gå in på en av stadens ”pubs” , sam
lingsplatserna för deras ” social evenings” , för att få en uppfattning om
deras förmåga, vad beträffar samtalskonsten. Varje uppkommet sam
talsämne kryddas med en nypa hu
mor — med undantag av politik
och Makarios förstås, som är hjärtinnerligt hatad av alla britter. Förr
eller senare är man oundvikligen
inne på sport. I England och i ännu
högre grad Skottland är fotbollen en
religion. Varje skotte väljer sitt eget
favoritlag, och det lagets med- och
motgångar dirigerar sedan resten av
hans liv.
Fotbollen — som för övrigt all
sport — utövas dock endast på lör
dagen. Söndagen är sabbatsdagen
och — för tonåringarna — problem
dagen. De driver genom gatorna och
har ingenstans att ta vägen. Biogra
fer och ” pubs” är stängda samt all
underhållning bannlyst. Man förstår
tonåringarnas motvilja mot sabbats
dagen. Den omnämnda för den äldre
generationen naturliga attityden är
svår att passa in i modernt samhälls
liv. Ett förslag till en ändring var
uppe i den skotska riksdagen i bör
jan av oktober men röstades ned av
en överväldigande majoritet. Ordet
sabbat är något fundamentalt, som
man inte lätt kan göra sig av med.
Det är en av de stöttepelare den
skotska nationen bygger på, och en
ändring härvidlag kunde få de mest
ödesdigra följder.
Den yngre generationen — skol
barnen — besväras än så länge inte
av problemdagen. Vad som i stället
frapperar, är de uniformsklädda poj
karnas och flickornas vänliga attityd
både utanför och innanför skolan.
Av den i Sverige rätt vanliga åkom
man — skolledan — finns knappast
ett spår. Orsaken härtill ligger nog
till en del i att uniformen och sko
lans namn — som givetvis ger poj
karna och flickorna en känsla av
att tillhöra en viss kategori — måste
respekteras. Men en ännu större be
tydelse har troligen femdagarsvec
kan. Eleverna arbetar bra och inser
nödvändigheten av undervisning. De
vill lika väl som de vuxna med sina
yrken uträtta ett arbete och tar inte
skolan som ett tvång. Lektionstim
marna omfattar tiden mellan kl. 9
och 16 med undantag av en timmes
lunch. Här finns inga raster, utan
man arbetar i ett. Lektionstiden va

K la s s 7 , Hansjö
Främre raden från vänster: Allan Hansson, Lars Wallin, Jan-Olof
Ström, Monica Bogg, Berit Salander, Ingrid Grosshed, Lilian Hansson,
Irene Wilhelmsson.
Mellersta raden: Agneta Sjöström, Ingvor Levin, Gunnel Kallman, Leif
Humla, Bengt Fahlström, Karl-Erik Höst, Majvor Bruhn.
Bakre raden: Ingegerd Sellberg, Anna-Greta Björk, Kerstin Pallin, Ulla
Clarholm, Karin Sigfridsson, Bertil Melander, Thure Isaksson.
Lärare: E. Cederlund.
rierar mellan 30 och 40 min. var
efter klockan ringer, och det är dags
— om det inte gäller dubbellektio
ner — att byta lokal och ämne.
Systemet förefaller kanske tröttande,
men är det i själva verket inte. Man
hinner mer än väl ta igen sig och
ladda upp sig för den kommande
veckan under lördagen och sönda
gen.
Att man kan uppehålla en så god
arbetsanda och nå strålande resultat
är förvånansvärt, när man ser de
bristfälliga lokalerna. Med undantag
av internatskolor och skolor av pri
vat natur bedrives en stor del av
undervisningen i baracker — de
dystra kvarlevorna från krigsåren.
När jag för första gången såg skolan,
där jag skulle tjänstgöra, gick mina
tankar genast till ett tyskt koncen
trationsläger. Likheten var slående.
Men kontrasten mellan modern be
byggelse och baracker är inte så
iögonfallande här som vad en svensk
förmodligen föreställer sig. En lägre
bostadsstandard, ett annat landskap
och en — på grund av kolet —
mera sotig exteriör gör, att dessa
primitiva skollokaler smälter mera
samman med omgivningen.
Lärarstandarden är hög, och me
dan det i Sverige f. n. ofta är till

räckligt med studentexamen och celsiusgrader fordras här i regel universitetsgrader för att få undervisa. Lärarlöner och löner överhuvud taget
är tillräckliga för ett liv på existens
minimum. Men skottarna är trots
detta nöjda och njuter — stora som
små — av tillvaron på ett föredöm
ligt sätt. Här hjälper den brittiska
traditionsbundenheten oss att bättre
förstå den omnämnda inställningen.
Landet är nämligen sedan århundra
den tillbaka uppdelat i två nationer,
nationer mellan vilka inget umgänge
och ingen förståelse finns, som är
lika okunniga om varandras vanor,
tankar och känslor som invånarna
på skilda planeter, som uppfostrats
på vitt skilda sätt och som inte äter
samma föda eller lyder under sam
ma lag: de rika (lorderna) och de
fattiga (de vanliga dödliga).

God Ju l
önskas ärade kunder!

Annies
DAMFR1 SERI NC
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Ed i roli
mäss e Joli!
. . . ö roligöst bir ed um
klappar i fro wöss.
\\ i åm taj em ofärumfat mitji
grånnlåt sö i bö nittön ö tjänlin
tä dja bört a Munnö ö Falla, Sunärqunön ö mojem, sturkullön, sturpöjkåm ö krippömå.

*
finns cd: finfinör
rukkör tä a um männå, notsärkär,
brakkor ö särkar, sukkor, ålstrasor,
wöttär ö stjinnåndskär, ullkoflor ö
mitji cllör.
A q w in fo k ö m å

*

Stjortor, slipsar, and
skär ö wöttär, ulltrajor ö wästär,
swöngremär, ålstrasor, pungär ö
sajlbekär, ettor ö attär, skajdbrakkor ö trajor, sundas- ö wendasklädi
åv öllöm sörtöm; e görnt tä rekön
upp öllt, Ni bi twundjigör kum in
ö sjåo.
A k a rö m å :

*

öllt i biendigör jolklappör ö ed i
när ”Agusta”. Ni sku tjep dem sö
bi Joli bö glad ö trevlin,

Ang. Larsson KB
0rs a
Manufaktur
Dam- & Herrekipering
Tel. 400 21
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K än n s bilden ig e n ?
Fotografen Anders Lind har tagit
många bilder av orsafolket i helg
och socken. Han samlade gärna kul
lor och masar till fotografiska upp
ställningar. Den här bilden ” På by

gatan i Orsa” är från 1906. Men
var är den tagen? Och vilka äro
personerna? Den som kan ge besked
härom får 5: — kr för besväret.
Orsa Kommuns Bildarkiv
Eric Borgert

och strö därpå helt fint sönderstött
peppar, dock tunt, och lägg på ma
Den goda julmaten ställer ibland gen mitt över naveln; men nota
till tråkigheter med magen, så att bene om ingen feber förspörjes, då
läkarna efter helgen brukar få en tjänar ej detta.
2. Tag paradiskorn för 4 öre, la
del extra arbete.
gerbär
för 5 öre, citronskal för 3 öre
En skolpojke i Kyrkbyn, Karloch kanderat socker för 4 öre. Dessa
Johan Westholm, har hittat en bok,
” som lärer de oförfarna både i Stä ingredienser pulvriseras helt små,
derna och på Landet, at Hela och och därav intages i varmt öl eller
bota mångfaldiga Sjukdomar” . Bo tunn köttsoppa om morgon och af
ton 3 goda knivsuddar varje gång.
ken är tryckt 1816, ” med Kongl.
3. Tag röda kornrosor, blå russin
Maj:ts Allernådigste Privilegium” ,
och den kom med till skolan i sam utan stenar, kummin, helt smått
band med läxan om boktryckar skuren lakritsrot, saffran så mycket
som en sexstyver väger, vilket allt
konstens uppfinning.
I boken finns en hel del råd och stoppas i en flaska med vin; låt det
recept, som vi knappast kommer att stå i 8 dagar, men skvalpa det som
följa, då vi förätit oss i jul, men det oftast. Sedan slås det i en väl tillkan ändå vara roligt att få veta, hur skruvad tennflaska, som sättes i en
kokande gryta och kokas en timme,
man klarade sina magkrämpor för
varefter, sedan det kallnat, avsilas.
150 år sedan.
Och kan man härav taga en ” liten
Här några prov:
drick” , när magen så fordrar.
1.
Tag blått papper, så stort som
4. Du skall gå i badstuga, och
går över magen, vät det på en sida
därunder låta steka en stor skiva
rågbröd, skuren av en tjock limpa,
och när den är genomstekt på kol
MED TACK för det gångna
eld men ej bränd, doppas hon i god
året tillönskas ärade kunder
ättika och strös nejlikepulver därpå;
värm den sedan åter vid elden väl
God Jul och Gott Nytt År
och lägg henne på magen, så varm
som tålas kan, och svettas härunder.
Detta göres 2 å 3 gånger, om perso
NYA DAMFRISERINGEN
nen
det tål. Vilket hjälper förvisso.
—Ann-Britt Tysklind —
H.

Ont i magen
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Ishockeyplan i Hansjö
Hansjö och Sandhed får till vin
tern en isplan vid Hansjö Bygdegård,
vilket både föräldrar och barn glä
der sig åt. De förra slipper nu ängs
las för sina barn, när den första isen
kommer. Förr var det vanligt, att
den nattgamla isen på Ribbanderstjärn skulle provas av åksugna poj
kar. Det gjorde, att mången mamma
och pappa i förtvivlan såg fram
emot de första köldnätterna på hös
ten. För dem som vill åka skridskor,

Både gam la . . .

erbjuder den nya planen fina möj
ligheter med jämn och hård is.
Isbanan är de mångas arbete, och
planeringen för den sträcker sig ett
år tillbaka. Redan förra hösten bör
jade Hansjö- och Sandhedspojkarna
samla virke för att göra en sarg,
men virket var gammalt och murket. Om inte virket var det bästa,
så var i alla fall pojkarnas vilja det.
Nu såg vi föräldrar, att hockeypoj
karna menade allvar, och därför bör-

det klart för oss, att den borde lig
ga intill Hansjö Bygdegård.
För en lindrig kostnad arrendera
des en åker på tio år. Algot Norberg
blev planens finansminister, och han
ordnade pengar genom lotterier och
anslag. Om det görs något för Han
sjö by, är Jugås-Erik intresserad, och
det visade han nu genom att skänka
oss plank till en bänk, i vilken sarg
luckorna spikades ihop. Med vana
snickares hjälp klarades arbetet med
luckorna av på två kvällar. På JugåsEriks skogsskifte fick vi också häm
ta de belysningsstolpar vi behövde.
Hos Jäppa gjordes trettiosju järn
stolpar iordning, och i Erikssons
bilverkstad, hos Hampus och i Wallins garage byggdes sarghörnen.
Nu står en isplan med måtten
24X60 meter färdig. Det har gått
väldigt lätt att bygga den tack vare
föräldrarnas villighet att hjälpa till.
Det är nog så, att finns det ett be
hov, så finns nog också intresse, vil
ket har visat sig nu. Genom de fri
villiga arbetsinsatserna och affärs
männens vänlighet att lämna rabat
ter på material, har kostnaderna för
anläggningen kunnat hållas nere. Isbanebyggarna tackar för det de har
fått av affärsmännen och hoppas
på att få något även nästa år, då
planen skall byggas ut.
R. M.

God Ju l
önskas ärade kunder!

Wikners Eftr.

Julporträttet
—

jade vi smått fundera på hur man
vettigast skulle lägga upp arbetet för
att få till stånd en ishockeyplan.
Det gällde först att skaffa lämp
lig mark. Planen borde ligga centralt
i byn, och dessutom skulle det fin
nas vatten i närheten och tillgång
till elektrisk ström. På en gång stod

och andra heminredningsariiklar
köper Ni fördelaki igast hos

F:m a Möbeltjänst
Barkgalan 3, Orsa. Tel. 410 35

Ju lk lap p ar. . .
Modeartiklar, garn cch handarbcien, hattar och mössor.

Albert Andersson
Modo-

Mandarbetsaffär

Tel. 400 04

Julklapp stolflor
i stor sortering . . .

P JÄ X O R
Holen

. . . och unga hjälpte till.

Möbler

den
kärkomnaste
julgåvan
från

S e g e r s S k o a f f ä r E ftr.
Tel. 402 32

Blommor
till julhelgen . . .
Beställ i god tid
Tulpaner, Hyacinter, Konvaljer.

-jpajraSSS?

j

Ä rade kunder, som
önska an lita Blom sterförm edlingen, bör
sen ast den 20 dec.
inkom m a m ed beställn in gar.

L e v e n i u s Blomsterhandel

TEG M A N S FO TO

Tel. 40092. trädg. 40120 ankn. bost.
ORS A
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B lo c k flö jt e x a m e n
Här kommer en lång rad med
namn på dem som lyckligt avlagt
prov för Diplom I. De flesta av dem
blev färdiga redan på vårterminen
och spelar nu instrument av olika
slag. Klassbeteckningen, som står ef
ter varje namn, avser den klass ele
ven gick i, när han eller hon klarade
provet.
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614

Anders Jemtpers, Digerberget 4
Ulf Beckman, Kyrkbyn 4 B
Bo Karlsson, Kyrkbyn 4 A
Kjell Forsgren, Kyrkbyn 4 A
Margareta Back, Kyrkbyn 4 A
Jan Åke Eriksson, Kyrkbyn 4 A
Bengt Erik Svensson, Ky 4 A
Mårts-Karin Hansdotter, Kallmora 3
Gudrun Lenner, Kallmora 3
Kerstin Thalin, Kallmora 3
Anita Andersson, Kallmora 3
Anna Werner, Kyrkbyn 4 B
Marianne Bössfall, Kyrkbyn 4 B
Inga-Britt Jonsson, Kyrkbyn 4 B
Christina Ferlander, Ky 4 B
Karin Setterlund, Kyrkbyn 4 B
Elsie Lindström, Kyrkbyn 4 A
Margareta Boström, Ky 4 A
Kristina Larsson, Kyrkbyn 4 A
Eva Jansson, Kyrkbyn 4 A
Eva Horvath, Kyrkbyn 4 A
Lisbeth Borgquist, Kyrkbyn 4 A
Elsbeth Ors, Digerberget 5
Kiste Hallstensson, Digerb. 4
Kerstin Lorenz, Digerberget 4
Lars-Erik Ersson, Kyrkbyn 4 A
Evy Emanuelsson, Digerberget 4
Maj-Lis Eriksson, Digerberget 4
Lena Kihlman, Digerberget 4
Jan-Olov Ekman, Digerberget 4
Krister Byström, Digerberget 4
Annelie Bengtar, Digerberget 4
Maj-Lis Norin, Digerberget 4

615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635

Kristina Westling, Digerberget 4
Margareta Hassa, Digerberget 4
Margareta Hansson, Digerb. 4
Per Olov Arvidsson, Digerb. 4
Gunnar Wik, Digerberget 4
Hugo Smids, Digerberget 4
Christina Finn, Digerberget 4
Kjell Cederlund, Hansjö 4
Hasse Nääs, Hansjö 4
Sven-Åke Jakobsson, Hansjö 4
Bo Bogg, Hansjö 4
Hans Tönnberg, Hansjö 4
Christina Tönnberg, Hansjö 4
Carina Granath, Hansjö 4
Kjell Olsson, Kyrkbyn 4 A
Kerstin Back, Kyrkbyn 4 A
Ingrid Larsson, Kyrkbyn 4 A
Åke Balter, Kyrkbyn 4 A
Björn Hillgren, Kyrkbyn 4 A
Peter Nyström, Kyrkbyn 4 B
Christer Lenner, Kallmora 5
—0—

Vid vårterminens uppvisning ut
delades diplom till följande elever,
som deltagit i musikskolans under
visning i fem år efter tonettexamen:
48
49
50
51

Ingrid Olsson, Trunna
Margareta Lilja, Kårgärde
Britta Hägg, Stenberg
Karin Lif, Torrvål
—0—

Dessutom fick två avgående ele
ver ta emot lärarföreningens premium för flit och intresse. Det var
Birgitta östlund, som spelar fiol och
Lisbet Olsson, som spelar piano.
Båda har inte bara varit duktiga
musikelever utan också på annat
sätt visat sitt stora intresse för mu
siken. De har t. ex. deltagit i musik
sällskapets övningar och konserter.
Vi önska dem lycka till!

P. J-

Goda julköp!
Ett av julens glada och trevliga eve
nemang blir julklappshandeln i vår
välsorterade affär. Hos oss väntar Er
välfyllda hyllor och diskar med trev
liga och praktiska ”klappar” åt husets
herrar och söner. — Det är väl an
vända pengar att julhandla hos

V ack ra m ju k a m atto r

Carl A. Pettersson
ORSA
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HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

SKOLNYTT
En kurs i småslöjd
pågår under höstterminen vid Kyrk
byns skola under ledning av folk
skollärare hr och fru Svensson, Våmhus. 23 lärare deltaga.
Skolfilmföreningen
har haft årsmöte. I styrelsen nyin
valdes kamrer Eric Belander, Furu
dal. övriga styrelsemedlemmar är
fabrikör Herry Borgquist, Orsa,
ordf., rektor Hj. Hedman, sekrete
rare och kassör, rektor Gunnar
Dahlberg, Ore, och tillsynslär. N. A.
Holmström, Våmhus.
Beslut fattades om inköp av 5 nya
filmer, nämligen ” Spanien” , ” Värds
huset Gamla Pilen” , ” Gotland” ,
”Lemmelår” och ” Som agnar för
vinden” .
Av styrelsens berättelse framgår,
att 590 filmer utlånats under före
gående läsår. Året före var lånesiffran 424. Det är tydligt, att arkivet
får en allt större betydelse för un
dervisningen. Av de tre skoldistrik
ten hade Orsa 14 lån per läraravdelning, medan Våmhus har 10 och
Ore 5.
Yrkesskolan
Skolstyrelsen har hos Kungi. över
styrelsen för yrkesutbildning anhål
lit om fastställelse av undervisningsplaner för Orsa yrkesskola samt att
få tillsätta heltidsanställd rektor
fr. o. m. 1 jan. 1959.
Fackrepresentant
Till fackrepresentant i skolstyrel
sen för det obligatoriska skolväsen
dets lärare t. o. m. 1959 har valts
folkskolär. Tore Johansson med
folkskollär. Karin Elin som ersättare.
H .H .
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N

är

v i

s i t t a

mot taket, så gott jag kunde, men
räven såg mig i alla fall och tog ett
språng över en låda.

PÄ RÄVJ AKT
I söndags skulle jag fara ner till
skjutbanan för att leta patroner.
När jag var vid sågen, såg jag tre
rävungar, som höllo på att gräva i
sågspånen. Jag hoppade av cykeln,
slängde den i diket och sprang bort
efter en stege och lutade den mot
taket över sågspånshögen. Jag klätt
rade uppför stegen så tyst jag kun
de, och sedan smög jag mig försik
tigt ut p l takets ände. Där nere höl
lo rävarna på att gräva ner en ka
nin. Jag tog upp två patroner ur
fickan, och sedan kastade jag en, på
den minsta rävungen.
Räven hoppade till, när patronen
träffade i huvudet, och räven satte
av i vild fart nedför slänten. Den
andra räven stannade kvar. Han
skulle just knuffa ner den döda ka
ninen i hålan, då jag tog den andra
patronen och kastade på rävens
rygg. När räven kände, att det var
något, som träffade hans rygg, tit
tade han sig omkring. Just som jag
skulle ta den tredje patronen, tit
tade han upp på taket. Jag tryckte

Sedan försvann räven ner i slän
ten. Då åkte jag hem, för jag fick
inte vara borta längre än en halv
timme.
När jag kom hem, hade morfar
kommit. Jag talade om för honom
vad jag hade varit med om. Då sade
han, att vi skulle gå ner till lyorna,
sedan vi ätit. När vi hade ätit, tog
morfar bössan och tio skott. Sedan
tog vi bilen och for ner till lyorna.
När vi hade stått där en stund, hör
de morfar något ljud, men han visste
inte, vad det var för ljud. Efter en
stund såg jag två ekorrar. Morfar
höjde bössan, men då var jag fram
me och tog i bösspipan. Då sa mor
far: ” Varför tog du i pipan.” Jag sa,
att han inte skulle skjuta sådana
fina djur. Då sa morfar, att han
aldrig skulle skjuta på någon ekorre.

i

v å

r

b

ä

n

k

...

TOMTENISSARNA
Det var en gång fem små tomtenissar, som bodde i en gammal stuga
långt inne i skogen. Tomtefar hade
just gått ut efter en julgran, och
tomtemor följde med för att leta
rätt på fin och mjuk mossa att ligga
på. Småtomtarna fick brått med att
bära in ved och sopa golvet. Snart
var det klart. Nu kom tomtefar in
med en julgran. Snart var granen
klädd. Men var hade de gömt jul
klapparna? Kanske de låg i den
gamla byrån. Jo, där var de. Små
tomtarna skyndade sig att stoppa
ned julklapparna i sina säckar. Sedan
fick de brått med att dela ut dem.
De ville ju själva fira julafton sedan.
INGER RAHM,
klass 3

ÅKE SPÄNNAR,
klass 5
N Ä R JAG LEKTE
Jag har en docka, som heter Ulla.
Jag är ute och skjutsar henne var
dag. Jag bollar också om dagen. Då
får Ulla titta på, när hon sitter i sin
vagn. Ibland blir Ulla trött. Då läg
ger jag ner henne och så stoppar jag
om henne. Snart somnar hon.
CARINA JOHANSSON,
klass 2 A

ig:Lucia av
n
eck
T

Anna Haglund, klass 6

Gör ett besök hos
AKTIEBOLAGET

ERLANDSSONS
ELEKTRISKA Tel. 41255

'A

Besök vår
julutställning !

Massor av
trevliga julsaker
och lämpliga
julklappar.

för där finner Ni den rätta julklappen
för hela familjen:

Julgransbelysning (16 och 10 ljus),
elektrisk ljusstake, modern belys
ningsarmatur, elektriska apparater
av alla slag.

O rsa T ob aks& P a p p e rsh a n d e l
Tel. 402 38
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ig:På marknaden av
n
eck
T

Nils Norman, klass 6
TOMTEFAR HJÄLPER RÄDDA
BARNEN
Tomtefar satt och läste Tomtar
nas nyheter. Han skulle just läsa se
rien, då han såg en konstig över
skrift på ett stycke. Rädda barnen
stod det. Vad är det för barn, som
är rädda? undrade han. Men när han
hade läst det, tänkte han hjälpa dem.
Då skickade han minsta sonen Tum
meliten till herr Kråka. Herr Kråka
kom, och tomtefar satte sig upp.
Och så bar det i väg och herr Krå
ka stannade inte, förrän de var
framme. Herr Kråka ställde av tom
tefar på en skorsten och flög iväg.
Tomtefar hasade ner genom skorste
nen. Han kom ned i ett stort rum. I
rummet var många barn, som låg
och sov i sina sängar. Tomtefar för
stod, att det var några av de barn
han hade läst om. Han gick ned och
tittade på matförrådet. Det var myc
ket lite mat där.
Han tog av sig toppluvan och
svängde den tre gånger runt i luf
ten. Genast blev skåpet proppfullt
med mat. Just då kom ett barn ned
gående och tomtefar hann inte för
svinna. Pojken hälsade vänligt på
tomtefar. Sedan frågade han, vem
tomtefar var. Tomtefar, som inte
var större än en hand, talade om,

vad han hette. Och tomtefar talade
om, vad-han var här och gjorde.
Pojken, som hette Per, sade, att
han skulle dricka vatten. Men nu
fick han sockerdricka av tomtefar.
Per fick även en reservmössa och
lärde sig trollkonsten.
Nu trollade tomtefar, så att herr
Kråka kom ned genom skorstenen
och tog tomtefar och flög hem. Där
började han göra i ordning lack till
julklappar.
KJELL ÅKE ELGSTIG,
klass 4

Det var en gång en tomte, som
hette Pär. Pär bodde i en koja långt
in i skogen. Han satt och spikade
leksaker till julen. En dag var Pär
ute och gick. Då mötte han en poj
ke, som hette Lars. Pär frågade vad
Lars ville ha till julklapp. Då sva
rade Lars, jag vill ha en båt, ett tåg,
en bil och en penna. Jaha, sa Pär, du
ska väl få det då. Då Pär kom hem,
började han göra i ordning Lars
önskningar.
Snart var det jul och Lars gick
och väntade och väntade. En dag
gick han in till mamma och frågade,
när det var jul. Mamma sa: På fre
dag är det jul. Nästa dag var det
onsdag. Tiden gick. Så äntligen var
det fredag.
Lars gick och väntade på kvällen,
då han skulle få sina julklappar. Nu
var det kväll. Lars var inne och åt
julgröt. Då hörde Lars någon knacka
på dörren. Nu kommer tomten,
tänkte Lars, men det var pappa.
Så knackade det igen. Nu kommer
tomten, tänkte Lars. Nu öppnades
dörren, och tomten klev in genom
dörren. Lars blev så förvånad. Tom-

i gul metall. 3: —
juldekoration
3: 50
J u lg ra n sb e ly s n in g , elektrisk 36: —
J u lg ra n s lju s , pkt om 10 st. — : 40
A n tik lju s, kart. om 6 st. . . 2: D:o
»
» 8 » . . 2: —
K ro n lju s, 5:r, pr kart. . . 1 : 50

ten sa: Finns det några snälla barn
här? Säj ja, mor! Säj ja, mor! sa Lars.
Ja, sa mor. Här är ett paket till
Lars. Lars gick fram till tomten och
tackade och bugade så fint. Och
tomten plockade upp fler och fler
paket. Till sist var det slut i säcken.
Då var också sagan slut.
BENGT PALLIN,
klass 3

Det har blivit lättare att göra
på Edra golv med vår nya

fern issm o p p

S to r so rte rin g i p o rslin , k e 
r a m ik , g la s, h u sg e rå d , le k 
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På natten sätter de leksaker och klä
der utanför dörren. Sen äter de en
tårta, som har en liten stendocka i
sig.
Den som får den måste välja en
flicka till fästmö.
PER ERIK GUSTAFSSON,
klass 4

Julfint

L ju s s t a k a r i sto r so rte rin g .

Specialaffären i bosättning!

Sängkläder

L in d s tr ö m s B o sä ttn in g

Carl A. Pettersson

Tel. 407 61, Orsa

Han försöker ha sönder blomkrukan.

Nyhet!

A d v e n tstjä rn a

Kyrkogatan 4

I Mexico finns det ingen snö på
jul. I stället har de ett annat nöje än
att åka skidor. De har någon sorts
klädd blomkruka full med gott och
frukt, som de försöker ha sönder
med en pinne. Men de får inga jul
klappar förrän i januari nån gång.

EN TOMTESAGA

Ä n g la s p e l,

s a k e r m. m.

JU L I MEXICO

ORSA

Numera är det ett ögonblicksverk att fernissa eller plastbehandla Edra golv, för vilka vi
ha god sortering av fernissor,
golvlacker och golvfärger av
kiinda märken.

Orsa Färghandel
Tel. 403 40, 405 41

ORSA SKOLTIDNING

SNÖ, SNÖ!

VÅRA KOJOR

I morse när Kalle tittade ut, såg
han, att det hade snöat. Han ro
pade: — ” Nej, se det snöar, nej, se
det snöar! De var väl roligt, hurra!”
Mor sa: ” Skynda dej, så får du gå
ut och göra snögubbar.”
Det blev fart på Kalle. Han skyn
dade sig, så att han satte byxorna
bak och fram. Äntligen blev han
färdig. Han sprang ut och började
rulla bollar. Det blev snart en snö
gubbe. Han sprang in till mor och
ropade:
— ” Mor, du ska komma ut och
titta!”
— ” Vänta lite, sa mor, så ska jag
sätta på mig kappan.”
— Jag ska hjälpa dig lite. Tycker
du inte, att vi ska sätta en näsa på
gubben?

Förra hösten hade vi en tysk poj
ke hos oss. Han hette Horst. En dag
gick Horst, Olle och jag till skogen.
Vi skulle bygga en koja. Min koja
låg bredvid järnvägen. Horst och
Olles koja låg lite längre upp, på
en ås.
Fem dagar tidigare hade Olle och
jag sett en älg där. Nu gick vi dit
där älgen hade stått. Vi såg spår där.
Alldeles bredvid kojan rann en li
ten bäck. Där hade älgen druckit
vatten. Marken var alldeles upp
trampad. På åsen där kojorna låg,
fanns det mycket mossa. Mossan an
vände vi, när det var kallt i kojan
och drog. Ibland när solen hade lyst
starkt, var mossan torr. Då malde
vi den. Sen tog vi hem den malda
mossan. När vi var hemma brände
pappa löv. Då kastade vi all mossa
på elden. Elden flammade upp till
ett riktigt bål. Nästa dag, när vi
kom dit, var kojorna rivna. Nu har
jag byggt upp min koja. Den ser ut
som en riktig lappkåta. Den är inte
så tät som den första. Nu har det
också kommit dit några kojor till.
Dom har några andra pojkar byggt.
JAN-AXEL BERGLUND,
Klass 5

Vikingarna från Sverige

— Jo, sa Kalle. Och så gick mor
bort och tog en morot.
Och alla som gick förbi sa ” Hej,
Kalle! Har du gjort en fästman åt
Lisa?”
GERD HANSSON,
klass 4

Vikingarna hade skepp, som kalla
des vikingaskepp. De var ganska
långa, en del var bortåt femtio me
ter långa. Vikingarna skulle man
kalla sjörövare nuförtiden. För dom
seglade ju omkring och plundrade.
Vikingarna hade hjälmar och sköl
dar.
Vikingarna från Sverige seglade
till Ryssland och England, där dom

Värdefulla
t

-\

UR
GLASÖGON
GULD
SILVER
FörlovningsRINGAR
^____________

ig:Tomtarnas månraket av
n
eck
T

Göran Rudell, klass 6
plundrade. Vikingarna från Norge
seglade till Frankrike, som var i krig
med England. När vikingarna kom
till Frankrike, fick dom ett stycke
land, som blev kallat Normandie.
Och ledaren för vikingarna var
Gånge-Rolf.
Egentligen var det vikingarna, som
upptäckte Amerika, men det blev
aldrig känt.
Vikingarna kallade det nuvarande
Ryssland för Miklagård. Dit åkte de
ofta och plundrade. Då var inte
Ryssland så mäktigt som nu.
Vikingarna brände gårdar och
byar, när dom var och plundrade.
När vikingarna upptäckte Amerika,
åkte dom in i Hudson Bay där dom
förföljde två skepp, som tillhörde en
indianstam, som var ett mycket in
telligent folk.
JERKER STENLUND,
Klass 5

JULKLAPPAR
Kom in och låt oss visa !

CQiA l. 'IDlwtluj,
UR $3- O P T I K

24- G UL D
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KRAX OCH MAX
Sommaren 1957 var jag ute och
cyklade. Rätt som det var, träffade
jag på en pojke, som hette Gunnar.
Han frågade mig, om jag ville ha
två skatungar av honom, för han
fick inte ha dem för sin mamma.
Jag trodde förstås, att han skojade,
men när jag kom hem till honom,
hade han två skatungar i en bur.
Sedan gav de mej en låda med lite
torkat gräs i, men när vi hade stop
pat i det torkade gräset och mat
skålen, ville de inte gå i lådan, utan
när vi öppnade dörren, sprang de
iväg åt motsatta hållet istället. De
hann springa en bra bit, innan jag
och Gunnar fick tag i dem.

ig:Skogskoja av
n
eck
T
F o lk e E r ik s s o n , k la s s 6

När vi hade tagit dem, tog jag en
och han en. Innan jag öppnade kar
tongen, gav jag Gunnar min skat
unge för att han skulle hålla i den,
medan jag öppnade kartongen. När
Gunnar hade stoppat i dem, skyn
dade jag mig att stänga kartongen.
Men sedan var Gunnar tvungen
att följa mig hem, för jag kunde
inte ta hem skatungarna själv, då
jag inte hade någon pakethållare.
Det gick bra att ta hem skatungarna.
Men när de kom hem till mig, skrek
de och ville ha mat. Då gav jag dem
lite vatten och havregryn, ungefär
en kaffekopp. Fast först gjorde jag
en inhägnad av ståltråd. När jag
gjort den, satte jag in koppen med
havregryn. Och jag kunde knappt
sätta ner koppen, så ivriga var de
att få mat. De bet mig i fingret ock
så, så jag tappade koppen, och den
ramlade, och då åkte havregrynen
ur koppen. Men det tycktes inte
göra skatorna någonting, för de åt,
som om de inte ätit på en vecka.
Sedan ville May-Lis också ha en.
Men hon tröttnade på den snart och
gav mig den tillbaka. Om ett tag
kunde de flyga, och då flög de också.
Sedan dess har jag inte haft några
mer skator eller kråkor.
CHRISTER LENNER,
klass 5

Snart är det ju l igen!
Beställ redan nu
vörtlimpan, jultårtan o. julbrödet.
Marzipan, konfekt och praliner.

C. G. N Y S T R Ö M

borgar

f ör k v a l i t e t

Rusta för
vinterkörning !
Till den rätta julstämningen
hör j ul bor det dukat med
läckerheter av
^

s k in k a , lu tfis k ,
ju lk o r v , s y lt o r , s y d -

Snödäck
Motorvärmare
Poppisitsar
Bilplädar
m. m.

”T
ig:Skönt att älgjakten är slut,”
n
eck
sa Långben av
B e r t E r ik s s o n , k la s s 7

ELGJAKTI
Gök Pä wa ajtä ö såg o elgmarker
såjnur jen dag. Ån add jen gamlan
minningsladdör, sö an add ärvt åv
sen fafa uppi Nekådaläm sö jettöd
Bjenn Pä. Ån kåm ö djick ettör jen
lisslan stig ajti skojäm ö wisslöd o
jen bit ö va glad. ” Men ven nu
do?” tänkt Pä. ” Deda wa do nöd
kunstut ljud ö.” Ån to ö laddöd bisso ö windöd na evör ärdi ö djick i
onå riktnindjä ån ärd ljud. Dö ån
kåm dit, sö to ån nid bissa ö sköt.
Trast ettör sö ärd Pä jett tjut åv
jenn bjenn, sö ån ad skadskuti.
Bjennön kåm mot Pä, men ån to ö
gnodd börti först grini ån såg. Bisso windöd ån ettör si nido böckån
nögär. Pä wa ingan dålin klättrör
fär såino sextisju år men tung sömön
kluns. Dö ån add klivi upp nöga
metör, sö bräkäd kwistär ån klev o,
ö se bar ed åv nido böckån. Se ärd
ån jett sköt, mer mindöst int ån,
innå ån swimnöd. Dö ån wacknöd,
sö låg ån i jenå säng i jenå kojö nidi
Kattsker när jen kall. Ån add bruti
armön ir lid, sö ed år wart ä ingo
elgjakt fär Pä — dumt nug.
ARNE ANDERSSON,
klass 6

LUM A
julgransbelysning
1 6 lju s 3 1 :

E lek trisk lu cia k ro n a
5 lju s 9 : 7 5

fr å n

Erikssons Livs
O r s a . te l. 4 0 2 3 3
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När jag var reparatör

EN KRONAS VANDRING

” Vill du laga min docka?” frågade
Annika. ” Visst” , svarade jag henne
och tyckte det skulle bli kul, efter
som jag inget hade för mig just då.
” Vad är det för fel på henne då?”
fortsatte jag. ” Ena ögat har ramlat in
i huvudet på henne” , sade Annika.
” Stackars docka” , suckade hon.
Men hur skulle jag kunna laga
dockan? Det gick inte att ta av hu
vudet.
Efter en stund fann jag på råd.
” Spring efter en smal pinne!” kom
menderade jag henne, och snart kom
hon med en sådan.
Så började jag mitt petande, där
ögat skulle ha suttit. Men hur jag
än skakade och petade, kunde jag
inte få ut ögat. Men så hände något.
Det andra ögat föll ut. Då blev jag
arg och skakade dockan så förskräck
ligt, att Annika började gråta. Änt
ligen fick jag ut dockögonen och
sprang in efter klister. Det dröjde
inte så många minuter, förrän doc
kan var hel, och Annika kunde glad
springa hem med sin docka.
Jag var 7 eller 8 år då, så det var
väl inte att undra på, att jag bar mig
oförsiktigt åt.
INGEGERD SELLBERG,
Klass 6

En dag fick jag en krona av mam
ma. Den stoppade jag ner i port
monnän. Där hade jag den, tills vi
åkte ner till Orsa en dag. För kro
nan köpte jag en chokladkaka i ex
pressbyrån. Där fick den ligga, tills
en snål gammal tant kom och skulle
köpa litet frukt. Hon lämnade fram
en femma och fick tillbaka just den
kronan, som jag hade lämnat fram.
Och hon tyckte, att den kronan var
så fin, så hon tänkte spara den.
Men när hon skulle lägga ner den
i portmonnän, tappade hon den.
Hon letade överallt, men hon kunde
inte hitta den. Då fick hon se, att
det satt en kråka bredvid henne och
skrattade. Vad var det som blänkte?
Jo, kråkan hade kronan i näbben.
Tanten blev arg och sa: ”H it med
kronan, fräcka kråka, annars skall
du få se!” Men kråkan bara skrat
tade åt henne och så flög hon hem
till mig med kronan, för det var
min kråka, som hade följt med oss
ner till Orsa. Jag lade kronan i
sparbössan och sparade den.
MAJ-LIS ERIKSSON,
klass 5

En utfärd till Mars
En dag kom professor Raket till
mig. Han sa, att han tänkte flyga
till Mars, och frågade mig om jag
ville följa med. Det ville jag ju natur
ligtvis. Vi skulle resa den tionde
mars. Då kom den stora dagen. Kloc
kan tre på natten startade vi. Det
hade kommit massor av folk till
platsen. Professor Raket tryckte på

Julklappar
för hela familjen
finner Ni hos oss!

ig:Julafton av
n
eck
T

Annika Edvardsson, klass 4

ig:Heja, nu är vintern här! av
n
eck
T

Margareta Hassa, klass 5

en knapp och så bar det iväg. Det
kändes som om jag låg i en press,
men efter en minut svävade jag i
luften. Vi var ute i rymden. Fem
dagar senare hade vi Mars framför
oss.
Planeten såg ut som en fotboll
med sina streck kors och tvärs över
hela landytan. Ibland kunde vi se
hav mellan molntapparna. Här och
var kunde man se röda berg. Vi
märkte, att strecken var något slags
kanaler, och där de delade på sig var
det stora cisterner med vatten. Nu
skulle vi landa. När vi hade nått
marken så lossade Raket på en stål
skiva som satt över ett fönster. När

Individuell klippning
— e n f ö r u t s ä t t n in g fö r
d a g e n s m o d e f r is y r e r .

Till Eder tjänst

vi steg ut, så kom det människor
mot oss, fast dom var mycket bleka.
Hix (= H ej) sa en och kastade en
mikrofon till mig. Nu började jag
förstå vad det var för en manick.
Det var en översättningsmikrofon.
Alla på Mars var snälla och trevliga,
och det var tråkigt att vi skulle åka
redan nästa dag. Återfärden gick bra
och vi landade på nästan samma
plats som vi hade startat på.
JAN-AXEL BERGLUND,
Klass 4

Strands Pensionat
SKATTUNGBYN
Tel. 510 51

R ak ap p arater
E l- å n g s t r y k jä r n
A u t o m a t is k b r ö d r o s t

SÄLLSKAPSRESOR

S try k m an g el

i nya moderna turistbussar

s a m t m å n g a a n d r a n y tto s a k e r f ö r h e m m e t.

Strands Busstrafik
— Inneh. Maria Strand —

M ora-O rsa E lektrisk a AB
T e l. 4 0 1 9 2

O r s a , te l. 4 0 2 0 8

Tel. 510 51
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OKTOBER ett försök till månadskarakteristik
Oktober 1958 skiljer sig väl inte
från oktober förr om åren. Månaden
är fortfarande den egentliga över
gångstiden mellan den ljusa och
mörka årstiden.
Den första betydelsefulla oktober
händelsen för en Orsabo är natur
ligtvis marknaden. Då tar de flesta
husmödrarna ledigt från sina sysslor
för att få göra en eller ett par
svängar kring marknadsstånden, som
innehåller allt från trollkortlekar
till symaskiner och eldningsaggregat.
Om man strövar från stånd till
stånd, kan man inte undgå att lägga
märke till, att hösten har erövrat
oss. Det är nämligen frukt och vin
terkläder, som dominerar försälj
ningen. N är denna folkfest är över,
och ” renhållningsverket” träder i
funktion, så är det inte bara kara
mellpapper och tomma fruktpåsar,
som ligger kvar. Nej, en viktig in
grediens i högarna, som krattas ihop,
är höstlöven. Varenda gräsmatta i
Orsa täckes av en gulröd, prasslande
matta, som med tiden blir brun och
slemmigt mjuk av regnet. Mattan
utökas då och då av flera löv, vilka
tveksamt singlar genom luften och
tar ett absolut sista avsked av den
sommar, som de en gång fröjdat
sig åt.
Ett löv hamnar kanske i en bäck.
Höstbäcken är inte alls som vårens
bäck, ystert hoppande eller som
sommarbäcken, sömnigt flytande.
Nej, en höstbäck forsar fram hård
och mörk och kall, som ville den
visa sig oövervinnelig. Men dess
fångenskap kommer också. I slutet
av oktober men oftast i november

ig:Eskimåby av
n
eck
T

Ingrid Larsson, klass 5
kommer isen försiktigt trevande och
slår en natt bäcken i bojor.
Oktober säges vara flyttmånaden
framför andra. De sista flyttfåglarna
lämnar då vårt höstliga land uppe i
Norden. Under sig kanske de ser
någon av de sista fotbollsmatcherna.
Ett säkert hösttecken är nämligen,
att tipskupongerna övergår till att
uppta engelska ligamatcher i stället
för svenska uppgörelser.
Flyger fåglarna över en sjö, tar
kanhända några människor en paus
i arbetet för att titta efter fågel
sträcken, som lämnar vårt land, när
det blir för ogästvänligt. När fåg
larna försvunnit, fortsätter män
niskorna med att dra upp sina båtar
ur den mörka insjöns famn. Det gar

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot
Älvgatan 62

M ora, tel. 100 00

MATS BENGTSSON,
SR klass 4 a

Det är klart
som korvspad

SKINNoch PÄLSVAROR
Värde
fulla
jul
klappar

blir värdefullaste julklappen.
Ni köper den förmånligast
hos
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tungt, för sommaren vill inte förlora
alla sina sista utposter på en gång.
Fåglarna kanske sträcker över en
glassförsäljare, som just går över till
kommers med varm korv.
Så kommer fåglarna in i en höst
storm, och det sista, som våra be
vingade vänner ser av Sverige för
den här gången, kanske är ett nöt
skal med fiskebåtsbesättning, som
kämpar mot höstregnet och vågorna
utanför Falsterbo udde.
Under tiden sitter tusentals huttrande och regnrocksprydda herrar
längre norrut och önskar få syn på
en älg genom höstdiset. Någon får
kanske sällskap av ett vilsekommet
löv ute i barrskogen. Men det ser
inte den bålde jägaren, som sitter
och trycker under en slokgran. Inte
heller ser han pärlbandet av regn
droppar, som rinner nerför grenen
framför honom. Nej, han har bara
ögon för den stora svarta skuggan,
som står och vädrar höstluft i svac
kan där borta.
Älgen vet inte, att den med sin
död hjälper till att besegla somma
rens öde i människornas medve
tande.
Den ljusa årstidens öde beseglas
definitivt i och med att den första
snön kommer dalande i slutet av
oktober.
Så är då kampen mellan ljus och
mörker slut. Den utspelas alltid i
oktober, och den har alltid samma
utgång. Men ljuset vinner i stället
alltid revanschmatchen på våren.
Detta ska till och med den lille poj
ken, som har måst sätta på sig den
avskyvärda vintermössan, tänka på.

finner Ni
hos oss!

att bästa
ju lk o rv e n och övrig
julmat, även lutad
fisk, köper Ni
hos

Gitarrer, klarinetter, munspel m. m.

FilipS

S to r le k s a k s a v d e ln in g

Tel. 403 88

Tel. 403 20

MUSIK & HEMSLÖJD

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48
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Avloppsledningar

JOHN PETTERSSONS

u tfö res av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 100 1)4

TAPETSERING
R um s- och ByffKnadsniålning
O m sorgsfullt arbete - B ä s ta
m aterial - L ä g s ta m ö jliga
priser!

Bröderna Nääs M å le r i
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

AB O R SA K A LK
Tel. 500.21, 500 52

C. F. C a rls s o n AB
Å K D O N S F A B R I K
Orsa, tel. 40188, bost. Holen 44058
A RBETSV A G N A R - K Ä L K A R
B y ggn ad ssm id e, S v e tsn in gar
R ep aration er

L IN D Ä N G E T S
PEN SIO N AT
REKOMMENDERAS !
Tel. 440 01

GUM M Iverkstad
B ilr in g a r,

M ii s‘s b a c k e n

B a tte 

rie r , B e n sin , O ljo r

O rsa
Ri ngcentral
A l f A n d e rsso n
T e l. 403 55

Sadeb n ak eri,
En kanadensisk klass, som lyckligt klarat
sin ” Graduation” -examen.

des upp i alla dörrar. Ljus, frukt och
karameller sattes fram och barnen,
ja, dom hängde sina strumpor lite
var stans: i spisen, på sängkanten
eller i dörrhandtaget. Så var allting
färdigt och när det började skymma,
hände det allra vackraste. Små barn
klädda i ålderdomliga kläder och
med lyktor i händerna gick från
gård till gård och sjöng sina Carols.
De klingade så vackert de små barnarösterna och då kände man, att
julen var kommen. —
— Än jultomten och julottan då?
— Jultomten, det är Santa Claus
det, han kom på julnatten och stop
pade små paket och godsaker i bar
nens strumpor. Barnen vaknade ti
digt på juldagsmorgonen, det var ju
så spännande att se vad strumpan
innehöll.
Julotta hade vi inte, men då vi
ätit vår julmiddag med kalkon och
plumpudding, gick vi till kyrkan
vid Vespertimmen (Aftonsången).
Annandagen var kanske den roli
gaste dagen. Då gick alla till alla, ur
hus och i hus, ingen fick gå utan
någon förplägnad. Man fick ju inte
ta julen med sig då man gick! —
— Brevväxlingen med Canada är
flitig, fast det nu är länge sedan Ni
kom tillbaka till Sverige? —
— Ja, och alldeles särskilt vid jul
tiden, då får vi riktiga högar med
kort och brev. Vi får julpaket också
med många godsaker och glada över
överraskningar i. Men det är inte
bara vid jul, som kontakten är liv
lig. Brev kommer och går i jämn
ström över Atlanten. ” Vänskapen är
en kedja av guld, som är hållfast fast
åren går” , skrev en vän i en dikt till
oss.
Ja, det är verkligen gott att ha
vänner. —
Vi har bara att tillägga att Nord
ströms har fått många, många vän
ner i Orsa också.
G. Ja.

T ap etserare v erk stad

Tel. 401 64
Möbler och m a d ra sse r om stoppas.
N y a m a d ra sse r och m a rk ise r pä
beställning.
Billiga

priser!

SKOREPARATIONER
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Julpristävlan 1958

Skolnytt

Tomtefar har fått bekymmer. Han
gav sina smånissar i uppdrag att
snyggt och prydligt måla bokstäver
på julpaketen, så att alla skulle veta,
vem julklappen var ämnad för. Men
smånissarna ville spela honom ett
spratt, och så målade de bokstäver
na i en helt annan ordning än som
meningen var. SI nu sitter far där
och grubblar. Någon liten ledning
har han kanske av vissa titlar och
adresser, men du får nog ändå lov
att hjälpa honom. Det rör sig om
högst kända personer — men nog
har en del paket legat där i år
hundraden!
Fem priser väntar dem, som lyc
kas få ordning i oredan före den 8
januari: Orsaboken, andra lämpliga
böcker samt Orsa Skoltidning för
1959. Märk lösningen: Julpristävlan
1958.

Förflyttningar
Lärarinnorna Greta Johansson och
Anna Holting-Andersson har erhål
lit förflyttning från Torrvål, resp.
Skattungbyn till lediga ord. tjänster
i Kyrkbyn.
Skolläkare
Prov.-läkaren Dr E. Eriksson är
förordnad som skolläkare vid samrealskolan. För folkskolorna har tills
vidare förordnats prov.-läkaren Dr
Stig Svensson.
Frivillig 8?
Om några år skall skolan vara 9årig för alla. Att på en gång utöka
skolplikten med två år är nog ur
flera synpunkter olämpligt. Skolsty
relsen har därför beslutat utreda
frågan om införande av ett åttonde

skolår, vilket till att börja med skall
vara frivilligt. Det är många kom
muner i Dalarna, som redan har 8:e
klass i folkskolan, antingen obligato
risk eller frivillig. Om det blir svårt
att få arbete för ungdomarna, kan
detta också vara ett skäl att tänka
på ännu ett skolår. Enligt timplaner
na för 8:e klassen skall ungefär hal
va tiden användas till praktiskt ar
bete. Det blir således ett slags för
beredande yrkesskola. Och det be
hövs ju, då eleverna är för unga att
börja i den ” riktiga yrkesskolan”
efter 7:e klassen.
Under utredningsarbetet skall sär
skilt undersökas, hur försöken utfal
lit i andra dalakommuner, hur nä
ringsidkarna ställt sig till yrkesarbe
tet utom skolan, vilka tim- och
kursplaner som tillämpas och hur
barn och föräldrar mottagit det 8:e
skolåret.
H. H.

O R S A SKO LTID N IN G
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