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DE GAMLA BERÄTTA
fortsätter i dag med fru Kerstin Bengtsson, Skattungbyn.H
D
v
a
Fru Kerstin Bengtsson från Skatt
ungbyn fyllde 87 år i våras, är pigg
och vital och ser inte ut att vara en
dag över 75. Hon minns Orsa Kyrk
by från tiden före första branden
och bor numera i en pensionärslägenhet på Yästeråkern. När jag sö
ker upp henne där och ber henne
berätta något från sin långa levnad
för Skoltidningens läsare, säger fru
B:
— Är det inte underligt, att jag
bor här nu igen? Just här bodde jag,
när jag var 14 år också, fast det var
ett annat hus här då förstås. Det var
när jag gick i nattvardsskolan. Det
fanns ingen präst i Skattungbyn då,
så vi läste för prästen nere i Orsa tre
dagar i veckan. Då låg vi över här
två nätter och gick sen hem till
Skattungbyn för veckans övriga da
gar.
— Visst var det långt att gå och
tröttsamt också. Vi måste ju bära
med oss matsäck för tre dagar. Men
vi var unga och hade roligt. Värst
var det i yrväder, eller när vägen
var igensnöad. Då brukade min eller
någon kamrats far skjutsa oss till
vägs med häst och släde. Min far
hette Påla Erik.
— Vi gick och läste i tingshuset,
ett grått, timrat tvåvåningshus, som
låg mycket närmare kyrkan än det
nuvarande tingshuset gör. Vi flickor
läste i övre våningen och pojkarna
på nedre botten. Jag minns, att det
stod en stor, fin rönn framför huset.
— Kort tid efter sen jag konfir
merats, fick Skattungbyn sin första
präst, pastor Vetterlund. Tidigare
kom en av prästerna från Orsa upp
och höll gudstjänst var tredje sön
dag. När pastor V. kommit, gick alla
människor i kyrkan varje söndag.
Men nu, när alla har så lätt att
komma dit, är visst folk för lata för
att gå i kyrkan.
— Ja, mycket är olikt sig i Skatt
ungbyn. Nu reser alla unga bort
därifrån. Förr var jordbruket kärt,
och man kunde se hela fägatan ge
nom byn full med kor. Nu står
många lagårdar tomma.
— Men den granna utsikten är
densamma. Vad det var roligt att
sitta vid fönstret där hemma och se
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norrut över skogarna! Man såg
Hornberga och andra byar i skogen.
På kvällarna kunde man se ljus glim
ma där. Och man såg Telneråsen och
Djurberga, som var en så fin fäbod!
Det blir slut nu, när ingen vill vara
där.
— Själv var jag många somrar i
Kruppa med både våra och andras
kor. Det fanns ingen landsväg dit
då bara en stig, som mest var sten
och vatten. När vi var små, var min
farmor — hon hette Kerstin Gabrielsson — med oss där för att lära
oss fäbodarbetet. Där var mycket
både får och getter. Det blev så god
ost av getmjölken.
På min fråga om de såg några vil
da djur vid fäboden svarar fru
Bengtsson.
— Jag såg varken björn eller varg.
Men visst fanns de. Jag vet, att det
var en gumma, som skulle ut på
” kölslog” . Strax norr om öratjärnsbäcken mötte hon en björn, som
slog omkull henne, klöste henne illa
i ansiktet, bäddade över henne tätt
med mossa och gick sen därifrån.
Efter en stund steg gumman upp,
hängde upp sin lie och räfsa i ett
träd och skyndade sig hem, sen hon
först vadat över bäcken. För se det
ska man göra, när man flyr för en
björn. Då tappar han spåren. Gum
man kallades sedan Bjenn-Titta. Hon
hade alltid halsduken knuten si, att
den skylde en stor del av ansiktet.
Jag minns att vi barn var bort och
tittade på lien och räfsan, som häng
de kvar där i många år som ett min
nesmärke.
— En gång sköt morfar en björn
och körde hem den i en skrinda.
Hela byn kom dit och tittade på
den. Morfar var en stor jägare och
fiskare. På höstarna sköt han hela
säckar fulla med tjäder, som han sål
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för hela familjen!

Tofflor, Pjäxor m. m.

AB Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 400 37

de ned till patron på Fredshammar.
Min mor körde en tid malm till
Fredshammars bruk. Morfar berät
tade så mycket om bruket, men det
har jag glömt. En gång fick jag följa
med dit och mala. Det fanns en
kvarn där.
— I min ungdom hade jag en tid
plats i Prästgården i Orsa. Och det
var genom prästfrun i Skattungbyn,
fru Vigardt, som jag fick arbete på
Stockholmsutställningen på Djurgår
den år 1895. Stora Kopparbergs
Bergslag hade en paviljong där, som
vi — några dalkullor — skulle vak
ta. Där fanns mycket från Falu gru
va, 4 guldtackor i en monter inom
tjocka järnkättingar, stora koppar
pengar och gamla modeller, som vi
sade arbetet i gruvan då och förr.
— Gruvan hade också byggt upp
en blå sagogrotta, som var väldigt
fin. Den var klädd med blå vitriol
och låg på Djurgårdsvikens vatten,
så man kunde ro genom hela grot
tan. Den var mystiskt upplyst, och
små tomtebissar arbetade där inne.
Nationalklädda kullor rodde besö
karna genom grottan, och på ett
ställe for man förbi en hemsk drake.
— Vi var 10 kullor, som arbetade
där, fyra från Orsa och några från
Rättvik, Gagnet och Floda. Vi från
Orsa hyrde tillsammans ett litet rum
för 10 kronor pr månad hos en fru
i Allmänna gränd. När vi var riktigt
hungriga, åt vi på det s. k. folkkö
ket. Där fick man en god middag
för 40 öre, och där var hela somma
ren igenom en lång kö av kunder.
Men vi hade ett spritkök med oss,
så vi kunde koka välling och kaffe
på rummet.
— Visst var det roligt att komma
ut så där, när man var ung. Och ro
ligt är det att nu på gamla dar på
minna sig allt detta. Gärna söker sig
också tankarna nu tillbaka hem till
Skattungbyn och den granna utsik
ten där norrut över skogarna. Men
jag trivs bra här nere också. Jag är
en sån människa, som lätt finner mig
tillrätta, vart jag kommer. Och man
ska inte längta efter det, som ändå
inte kan komma tillbaka, slutar fru
Bengtsson med den vishet, som kom
mer av ett långt livs erfarenheter.
D. H.
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ADVENT

N är hösten blir mogen
när proppad är logen
av vinterförråd.
D å knäpps våra händer
och tankarna vänder
sej uppåt till Honom
som gåvorna sänt.
Nu stundar Advent.

tretton’dags tiden
TRETTONDEDA ärMedjulen
snart skriden
och
glansen
dör bort.
G
Tre konungar följer
en stjärna som döljer
för högmod sitt sken.
Bland herdar och lamm
till sin kung de kom fram.

När mörkret sej hopat
och hösten har ropat
ur öknen om hot
Då skrider Lucia
med ljus som befria
ur mörker och natt.
Se
ljuset Gud tänt
nu är det Advent.

Att följa en stjärna
jag ville så gärna
om bara jag såg.
Tre konungar sökte
och funno och krökte
sitt ödmjuka knä.
Sä ville jag söka
och knäna få kröka.

,

—

—

☆

JUL

☆

Han vägen beredde
och allt som nu skedde
i Betlehems stall,
vill få oss att sjunga
bad’ gamla och unga
vårt lov till den Gud
som i kreaturs skjul
lät sej födas
till jul.

TJUGON
DAG

—

—

—

r

Guds moder den rena
i natten den sena
gav livet Guds Son
Då sjunges i höjden
om friden och fröjden
Och herdarna hör
om Guds goda behag
och ” den signade dag” .
☆

NYÅR.

Men dagarna hasta
en kväll får vi rasta
i nyårsnatt.
D å vill vi besinna
hur timmarna rinna
ifrån oss till slut.
Och bladen vi vända
ett år är tillända.

Med Tjugon-dag Knut
tar så julen slut
denna gången.
Och börjat har plugget
och vardagstilltugget
kommer igen
med tysk-grammatiken
och matten
fysiken,

EFTER
SKRIFT

Ett ljus brinner ner
och en jul går förbi
om man ingenting ser
så går livet förbi
som en okänd främling på vägen.
H ar vi sett
har vi känt
vårt Advent?
—

—

Vår pyntade julgran
ska barra
bli röd
Alla ljusen ska mista
sin lysande glöd.
Men en strimma av ljus
dröjer kvar i ett skjul
vid ett barn och dess mor
det var så det blev jul.
—

N är tolvslaget klingat
vi löftena svingat
och sopat bort
all halvhet och ljumhet
all halsstarrig dumhet
ur hjärtats rum.
T änk, ännu ett år
av nåd jag får.

Ili.: Hasmats

—

Canutus.
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Intryck från Oberammergaua
.H
vR

Ed ir
jan
• o

dem a sö m ickla biendiga ö tjän lig a jo lk la p p a
a öllöm i g ard em : Munnå, Falla, F jä lla , Fjåsrt,
Kullön ö Pöjkåm . En't nö
vå n li bjecköl sö in't dug
a ingö, fär ed i slajkt sö
gör tä bruka ö fo nitto
å w bö w el ö le n d jä, ö
d a rfä r bi Doli bö g lad ö
rolin um ni tjepi klap p a
när wöss.

Aug. Larsson
Herrekipering

Damkappor

Manufaktur

Tel. 400 21
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Under flera år har all världens
länder gjort omfattande förberedel
ser för 1960 års olympiad i Rom,
som några korta veckor varit skå
deplatsen för spännande tävlingar
och dragit till sig stora skaror av
entusiastiska åskådare.
I en liten bayersk alpby med ett
stillsamt och jämförelsevis undan
gömt läge, har ett skådespel av helt
annat slag ägt rum. Också omsorgs
fullt förberett sedan många år av en
hel bygds befolkning, där varje in
vånare är engagerad. Också under
hela sommaren — från maj till sep
tember — målet för tusen och åter
tusen resenärer — moderna pilgri
mer. Oberammergau. Som också jag
fick glädjen uppleva i sommarens
elfte timme.
Vi hade klättrat genom många
kurvor och på klipphyllor uppför
en brant stigning, passerat klostret
Ettal, badande i eftermiddagssol,
och rullat in i den lilla byn Ober
ammergau. Och där stod vi nu på
bygatan och nöp hårt om en liten
pappersbit, som skulle berättiga oss
till mat och husrum och först och
sist en biljett till passionsspelen. By
folket mötte och tog väl hand om
oss. En liten tös i blå overall och
med långt ljust hår tog ett fast tag
i min kappsäck och bar iväg med
den. Nej, stopp nu — var det en
flicka? Det kunde lika väl vara en
pojke. I Oberammergau har nämli
gen alla pojkar ett långt vackert loc

kigt hår hängande nedåt ryggen.
En gänglig yngling kommer just
släntrande på sin cykel — lite vårds
löst just som pojkarna därhemma
— men det långa håret är ytterst
välvårdat, borstat och kammat. Näs
tan alla män har ett stort helskägg.
Så måste de se ut under ett spelår.
Om hus kan se vänliga ut, så gör
de det här i Oberammergau. Rena
vita väggar prydda med vackra mål
ningar (frescomålningar) i behagliga
färger. På en och annan vägg ett
jättestort krucifix, snidat i trä —
eller kanske en madonna. Under alla
fönster lådor med prunkande blom
mor, lysande röda och skära pelargoner, blå lobelia, rosor, nejlikor. Mitt
i byn den vita kyrkan med det vack
ra löktornet, som avtecknar sig mot
en hög bergstopp, der Kofel.
Medan kvällssolen dalar, vandrar
man genom gatorna tillsammans
med en alltmer ökande ström av
människor, som bekantar sig med
byn och framför allt med affärerna,
som lockar med souvenirer av alla
de slag, men framför allt med byg
dens speciella tillverkning — träsniderier. Alla butiker har kvällsöppet.
Och här går man och tittar och be
undrar — ett vackert krucifix, en
musicerande ängel, en skön madonna
eller en krubba med ett ljuvt Jesusbarn, en mycket öm Maria samt Jo
sef och herdar i vördnadsfull till
bedjan. Men köpa, nej — bara titta,
jämföra —. I morgon vet man kan-
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ske bättre, var den vackert snidade
sak finns, som ska följa med hem
som ett kärt minne.
På en del håll är kommersen liv
lig. Språk- och penningsvårigheter
kan man inte tala om. Expediterna
talar engelska och franska utom sitt
eget modersmål. Och på banken väx
lar man svenska pengar till tyska
mark. Bakom disken träffar man
ofta långhåriga och skäggprydda
män. I morgon ska de, liksom de
hårfagra ynglingarna, återfinnas någonstädes, som huvudpersoner eller
bara som ” folk” . Längtar man efter
kaffe, kan man lämpligen uppsöka
Post Hotell, där yärden är ingen
mindre än Anton Preisinger, spelens
Kristus. Och så går man att sova
några timmar, kanske i Kaifas hus
eller hos någon annan av de med
verkande.
Den stora dagen — speldagen —
började tidigt. Redan klockan fem
ringde kyrkklockorna. Och klockan
sex började den katolska mässan.
Från alla håll strömmade folk till
kyrkan. De flesta gjorde en hastig
knäböjning innanför dörren, doppa
de fingrarna i vigvattenskålen, och
en och annan kvinnlig gudstjänstbe
sökare plockade fram en liten svart
spetsslöja att kasta över håret. —
Kvinnan må icke deltaga i guds
tjänst med obetäckt huvud.
Körsång — underbart vacker —
och musik fyller templet. Korgossar
med långt hår svänger rökelsekar.
Sju präster gör tjänst vid lika många
altaren. Skäggiga kyrkvärdar tar
upp kollekt. Gudstjänsten närmar

Två av aktörerna i folkdräkt.

sig sin höjdpunkt — nattvarden.
Sången stig«r i jubel mot de höga
valven, klockor ringer, prästen höjer
kalken — folket strömmar fram för
att ta emot brödet, så som det bru
kas i katolska kyrkan.
Morgonen är ljuvligt frisk, solen
lyser från klar himmel, då vi beger
oss till platsen för det stora skåde
spelet. Vi har bara att följa med
strömmen. De flesta bär på en för
hyrd skumgummidyna — den kan
behövas, om man ska sitta på en
hård träbänk i åtta timmar, från kl.
8—12 och från kl. 14—18. En och
annan medför också en filt. Man är
varnad, sommaren har varit kall och
våt. Värst har det varit för skåde
spelarna, som blivit genomvåta, då
de tvingats spela i hällande regn.
Men i dag är det vackert — den
bästa dagen under hela juli och au
gusti fick vi veta. Det känns dock
ganska kyligt att komma från det
ljuvliga solskenet in under det välv
da taket över den väldiga åskådar
läktaren. Sex tusen personer lär den
rymma. Från min plats rätt långt
uppe under taket ser jag scenen som
är stor, vid, öppen, utan tak — man
spelar under öppen himmel — och
bakom den en solbelyst grön alp
sluttning, en vacker bakgrund till
det hela.
De sex tusen har tagit plats. En
stämma bjuder: Achtung! och pub
liken uppmanas på tyska, engelska
och franska att icke röka, icke foto
grafera och icke göra bandinspel
ningar. Allt är klart. Spelet kan börja.
Jag ska aldrig glömma, hur det
började. Hur den stora kören tåga
de in, alla klädda i fotsida vita kläd
nader och vackert grå mantlar, alla
med ett glänsande guldband om pan
nan. En mäktig stämma läser prolo
gen. Kören sjunger. Detta är upp
takten till något, som är olikt allt
annat vi varit med om.
Första scenen ur Jesu liv. Intåget
i Jerusalem. Plötsligt myllrar det av
folk. De bara väller fram under valv
bågarna och fyller gator och grän
der — gamla, unga, barn — så
många! — så vackra dräkter och fär
ger! Vilken livlig och vacker tavla!
Där rider Jesus fram på sin åsna,
klädd i vit livklädnad och djupröd
mantel. Han hyllas. Man svänger si
na palmkvistar, man breder mantlar
på hans väg, barnen jublar. Allt un
der en blå himmel och en flödande
sol, som ger ljus och skuggor.
Templet, växlare och månglare.
Jesus i helig vrede slår omkull deras

Värdefulla
JU LK LA P P A R
Ur
Glasögon
Guld
Silver
Förlovningsringar

RICH. THORBY
*

UR
O P T IK

*

G U LD
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Julklappar . . .
Modeartiklar, garn och hand
arbeten, hattar och mössor.

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär
Tel. 400 04

LU M A

Nästan som Lionardo da Vincis tavla.

ju l gransbelysning
16 ljus 35:—

9 ljus 23:—

Ljusbukett
7 ljus 29: —
Elektrisk
Luciakrona
5 ljus 10:-—

KONSUM
Varuhuset, Orsa

Tel. 402 97

Jultomta

redan nu hos

BARNGARDEROBEN!
Ni vet hur det brukar bli dagarna
före jul . . . Därför, "jultomta" i
god tid hos Barngarderoben, då
blir det inga "panikköp"! Mjuka
paket, alitid välkomna paket.
Vi lämnar alla upplysningar
om City Shoppingkonto.

Garderoben
Lennart Olsson
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Orsa, tel. 402 19

bord. En fågelbur råkar öppnas i
fallet. En skara duvor flyger över
scenen upp mot den blå himmelen.
Barnen ropar sitt hosianna, överste
prästen befaller dem att tiga, men
de låter sig inte tystas ner. Allt hög
re klingar ropen: Hosianna, hosian
na!
Scenerna växlar. Stora rådet sam
manträder. Jesus gästar Betania, grå
ter över Jerusalem. Maria oroas för
sin son. Bland scener man särskilt
minns är avskedsmåltiden. Lärjung
arna samlade kring bordet i högtids
salen. Mästaren tvår deras fotter.
Den innerliga stämningen ytterligare
betonad genom den beledsagande
musiken.
Jesus inför Pilatus. De romerska
soldaterna är ståtliga i sina glänsan
de rustningar. Pilatus själv, den
myndige romaren, och inför honom
den bundne och tigande fången.
Jesus dignande under korset. En
kvinna skyndar fram och torkar
hans ansikte. Veronicas svetteduk.
Korsfästelsescenen. Vännérna, som
varsamt gör honom den sista tjäns
ten. Påskmorgonens ljus. Uppstån
delsen.
Kören, som upprepade gånger
vandrat ut och in gör sin sista entré.
Slutkören blir en lovsång till den
Uppståndnes ära, som klingar ut i
ett jublande Halleluja. För sista
gången ser man dem tåga ut och
försvinna. Musiken tonar bort.
Efter åtta timmars lyssnande är
man inte trött av att se och höra.
Det har varit så stilla bland åskå
darna. Man har suttit fängslad från
första stund, gripen. Man har levat
med i allt — upplevt lumpenheten,
illviljan, ondskan i all dess förfäran
de makt, djupaste förtvivlan men
också den kärlek, som fördrager och
uthärdar allt och så vinner seger.
Vad som står kvar förutom den
rent andliga upplevelsen och behåll
ningen är förundran över det sätt på

vilket spelet framföres av byns skå
despelare — amatörer. De enskilda,
oerhört krävande rollprestationerna
— och den imponerande massverkan. Tänk bara på Anton Preisinger,
som gestaltar Kristus. Från kl. 8 på
morgonen till kl. 6 på kvällen ska
han vara i aktion — 20 min. hänger
han på korset. Tre dagar i veckan
spelar man — och dessemellan ges
extra föreställningar. Och folket. In
alles medverka i spelen 1.200 perso
ner, och ibland framträder samti
digt 600 personer på scenen. En
folkskara, rörlig och lättrörd, stän
digt i rörelse. Inga döda punkter,
överallt händer något. Man pratar,
två och två eller i grupper, man rör
sig ledigt om varann. Vid ett till
fälle då folkskaran skingrades, var
det två stycken, som helt naturligt
blev efter. En mor, som ledde sitt
lilla barn vid handen. Den lilla halvt
gick, halvt hängde vid mors hand
Forts. 5 sid. 10.

Kristus gestaltades 1950 och 1960 av
Anton Preisinger.

O R SA

Så kan en dikt komma till

.rf

Då jag i fjol fick ett nummer av Orsa Skoltidning
i min hand, föll det mig in, att sända den till skol
barnen Gunilla och Marie Åkerlund i Skogsbo, Avesta.
Just då råkade deras mormor vara hemma hos dem.
Och Mormor kom att där läsa Bengt Granholms ar
tikel om Orsa kompanis gamla vandringsväg. Mormor,
som är begåvad med skaldeådra, läste och begrundade.
Då hon läst ett tag, säger hon till sin dotter: ” Hör du
Gunnel. Jag ser så tydligt hur dessa Orsakarlar vand
rar fram över Digerberget mot okända öden. Jag måste
absolut skriva om dem!” Och en dikt blev det i dikt
samlingen ” Tre orgelpipor” .
Men vem är nu denna Mormor, frågar läsaren. Jo,
det är just Kerstin Hed, Dala-skaldinnan, som skänkt
oss så många vackra diktverk.
Herman Gallon.
Med författarinnans samtycke följer här hennes dikt.

ORSA KOMPANI
Gamla Orsa kompani kade långan väg att gå.
Supen hann de smaka på
där musköterna stack opp över gärdsgårdshägnad
ta-.
De gick fort som backens getter och de undrade
förstrött
blir en inte mitji trött
om en ska gå fram till Narva. Och hur blir en där
bemött?
De tog finnars raka stigar, de gick Allmanvägen
fram
och visst var det synd och skam
att så tunga bördor bära genom stigens grus och
damm.
En var inte van vid annat. Över myr och genom
dal
ledde stigen, rak och smal.
Det var enda rätta vägen för en Orsa-corporal.
De tog vägen .över Skavåsen, där minnen lever kvar
ifrån hungerdödens dar.
Soldathustrurna stod vinkande och barna log mot
far.
Färden gick i raska gupp över myr och kavelbro.
Ingen riktig rast och ro
förrn de käpprakt kommit fram till Tammeråsen,
må ni tro!
Men när de sett Elvdalsbergen ifrån Digerbergets
krön
kom en liten ängslig bön:
Får vi se de bergen åter som vår tunga vandrings
lön?
Gucku snöt sig eftertryckligt, Örfils krage kändes
trång.
;ammalt dialektord för fägata.
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De vart sorgsna på en gång
och de sväljde, allesamman, Gifting, Bältare och
Tång.
De tog vägen över lekan. Och i Enåns mörka grop
höll de alla trofast hop
sen de rott sig över Siljan under hojtande och rop.
Det var skönt med alla båtar. Man var kännbart
lätt och fri.
Älvens byar gled förbi.
Och när de kom fram till Brunbäck, mötte Rättviks
kompani.
N är de strävat fram till Stockholm, då vart Dala
hären hel.
Och man tar nog inte fel
om man tror att helsingvägen togs till fots för deras
del,
medan brännvinskrukans kära gamla innehåll
försmalt.
Eller fick de göra halt?
Bar dem fartyg över Bottnen fram med capitain
och allt?
Kanske vet man ej så mycket. Men man vet hur de
kom hem.
Gifting var just en av dem.
Gucku stupade i kärren. Han fick offra liv och lem
för en vettlös krigarkonung. Och i Tobolsk såg en
sur
gammal soldat mot sin tur
att få slippa från sin lott att laga gamla ryssars
gamla ur.
Ja, hur kom väl Gifting åter? Säkert gick han
samma spår
efter krigets svarta år
och jämnt tio år i Tobolsk. Men det var ju ej i går
han gick bort från bergens rike. Han kom hem med
magen sväng
till ett längesen förflutet. Kom de andra på en gäng
utan glädje eller sång
till de gamla vårdkasbergen, Dunder, Ropare och
T äng?
Allt har hänt för länge sedan. Än är Allmanvägen
fri.
Mången bister tragedi
ligger bakom gamla sägners ord om Orsa och dess
gamla kompani.
Eldens sprak på vårdkasbergen, tunga ofredsklockors klämt
hör du bakom stillsamt skämt:
Orsa Kompani, visst finns det. Men det lovar
aldrig någonting bestämt!
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Det lackar mot

JU L

och allt vad Ni behöver inom
vår bransch till årets största
helg kan vi erbjuda i stor sor
tering och i trevlig miljö.

Allt skall putsas och fejas
och vem skall kunna bjuda stör
re och bättre sortering i puts
o. rengöringsmedel än special
affären? Vi ha det bäsfa och
det mesta i den vägen.

Mattor och golv
skall givetvis ha sin traditionella
make-up till julen. Vi har Golvbehandlingsmateriel för alla än
damål av förnämsta fabrikat.
Fackmässiga råd får Ni på kö
pet . . .

Bordduken till julbordet
skall givetvis heta ” Anneberg” .
Vårt urval i nya moderna mön
ster visar vi Eder gärna.

Levande ljus
hör julen till. Vi har ett sorti
ment utöver det vanliga i topp
kvaliteter och förnämliga stilar.
LJUSSTAKAR, JULGRANSPYNT.
Vår avdelning för

Parfymeri och toalett
artiklar
är bättre rustad än någonsin
och vår kvinnliga personal står
gärna fill tjänst med tips och
råd vid val av lämpliga JUL
KLAPPAR för såväl damer som
herrar.
Välkommen!

Kyrkbyns sjua
Övre raden fr. v.: Sten-Olof Tali, Christer Loom, Ulf Beckman, Lennart Öhlin,
Olle Björkman, Gösta Jansson, Lars-Erik Olsson, Lars-Göran Hansson, Dan Wolf.
Mellanraden fr. v.: Inger Johansson, Maj-Britt Oscarsson, Ove Klockar, Marianne
Bössfall, Ulla Boman, Stefan Larsson, Sture Elgstig, Marianne Hassis, Christina
Carlsson,. Bengt Forslund, Lars-Olof Hedin.
Nedre raden fr. v.: Tommy Liljeholm, Peter Nyström, Kjell Storm.
Magister Gustav Montelius.

Musikskolenytt
Här följer den årliga rapporten,
som visar instrumentfördelningen
bland musikeleverna. Den är i stort
sett lika som föregående år. 27 ele
ver spelar mandolin, 30 fiol, 2 cello,
5 flöjt, 11 klarinett, 7 trumpet, 48
piano och 2 orgel. Sammanlagt spe
lar alltså 132 elever i instrumental
kursen. I den förberedande kursen
med blockflöjt som instrument del
tar 100 barn fördelade på 11 grup
per. Hela antalet elever blir sålun
da 232. I fjol vid samma tid spelade
236 barn.
Lediga instrument. Det finns fak
tiskt några instrument, som ligger
och väntar att få bli hanterade av

någon musikelev. Förutom några
mandoliner, som inom kort skall an
vändas, är det en fin ventilbasun och
ett par violonceller. Det är alltså
fråga om ganska stora tingestar, men
det borde väl inte avskräcka den som
är intresserad från att försöka sig på
ett av dem. Det är inget som hind
rar, att man ” går över” från t. ex.
trumpet till basun eller från man
dolin eller fiol till cello. I båda fal
len har man nytta av sina färdighe
ter på det första instrumentet. Och
tänk på att det Ur finfina samspelsinstrument! Tala med musikläraren
om saken!

P- J-

Till julen:

G lass
tårtor

den färgglada butiken

njut-BAR i a lla avseen d en !
öppen 9—22, sönd. 13—22. Tel. 405 70
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Skolnytt
Två som gått bort

Anders
Montelius

,

Elsa
Pettersson

”Bort gå de, en efter en.” Under
den gångna sommaren och hösten
har två trotjänare vid Kyrkbyns
skola lämnat detta jordiska.
Folkskolläraren Anders Montelius,
som avled den 17 juni, pensionerades
redan år 1938. Han hade då tjänst
gjort som lärare i 35 år, varav 31 år
i Orsa, först i Torrvål och från 1917
i Kyrkbyn.
Småskollärarinnan Elsa Pettersson
gick hastigt bort den 6 oktober.
Hon pensionerades 1951 men har
därefter tjänstgjort som vikarie
längre eller kortare perioder ända
till förra läsåret. Fröken Pettersson
var efter avlagd examen seminarielärarinna i 7 år, varpå hon hade
tjänst i Mora i 4 år. Sommaren 1922
kom hon till Orsa.
Det är inte lätt att på några rader
antyda, vad dessa bortgångna betytt
för vår skola, dess elever och oss öv
riga lärare. De var lärare av den
gamla stammen, som höll på hyfs
och disciplin i klassrummet. Men de
hade också en särdeles förmåga att
väcka elevernas intresse och tillgi
venhet. Och de var högt skattade av
kollegerna för sin kamratlighet, sin
vänfasthet och sin stilla humor.
Deras gärning är nu avslutad. Och
vi hylla deras minne i vördnad och
tacksamhet för vad de gett oss.
Hj. Hedman.

Nya förordnanden
Förordnandena för skolledarna ut
går den 30 juni 1961. Skolstyrelsen
föreslår hos resp. överstyrelser fort
satta förordnanden för rektorerna
vid folkskolorna och samrealskolan
samt förste rektor även under nästa
förordnandeperiod 1 juli 1961—30
juni 1967. För rektor vid yrkessko
lan föreslås nytt förordnande till 30
juni 1964, då rektor uppnått pen
sionsålderns nedre gräns.
Nytt tak
Våra stora gamla skolkomplex
med plåttak har länge gett skolsty
relsen bekymmer. Den gamla plåten
är ” upprutten” , och takkonstruktio
nerna håller ej för tunga tegeltak
utan dyrbara förstärkningar.
Nederberga skolhus har nu belagts
med mörkgrå eternit, och denna
färg står riktigt vackert mot husets
röda färg.
Om eterniten håller i de många
takvinklarna, när snömassor och is
pressar på, kommer nog flera skolor
att få samma takbeläggning.

Allt

S K O L T ID N IN G

för fulbordet
finner Ni hos

A h lén iu s & H åll
Telefon 400 41

Ny tapet till jul?
Den väljer Ni iätt på ta
petskärmar i vår nya ta
petavdelning, där hela ta
peten syns och kommer
till sin fulla rätt.
Välkommen in!

ORSA FÄRGHANDEL
Tel. 403 40, 405 41

Skolfilmföreningen
har avlämnat sin styrelseberättelse
för förra läsåret. Därav framgår, att
fyra nya filmer inköpts, nämligen
” Genom Klippiga bergen” , ” Nikode
mus och katten” , ” Kostens 6 grund
pelare” och ” Mun-till-mun-andning”
(samtliga ljudfilmer i färg). I filmar
kivet finns nu 82 filmer. Under året
har förmedlats 698 lån, varav 495
till skolor i Orsa, 81 till Våmhus
och 122 till Ore. Antalet lån när
mast föregående år var 610.

acl JtA

Den ve rk
liga julklappen
för hela
fam iljen är en

önskas ärade kunder!

Liljas Damfrisering

Vi ha de förnämsta apparaterna
av de ledande märkena Philips,
Dux, Radiola, Löwe och Luxor
Vi ha även den största sortering
i Radio, Bandspelare, Grammo
foner, Skivspelare m. m.
Vår auktoriserade radio- och TVservice är vära kunders bästa
trygghet.

SVÄLAS RADIO & TV
Kyrkogatan 8, Orsa

Tel. 413 50
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Oberommergau . . .

Klapp
till h o n o m ...
Ge Honom ett plagg av den
förnämliga sporttrikå vi nu ha
att erbjuda. T. ex. en grovstickad helylletröja i modefärgerna
37:

48: —

Sweater i boclégarn, vinrött
eller blått
37: —
Pullover skotsk lambs wool
47:50

En nyhet som piggar upp:
MMT:s västpullover, som finns
med mössa i samma material.

Alltid lika välkommen:
en skjorta som är bättre än van
ligt. Adlön Club finnes i enfär
gad eller randig nyloncharmeuse. Den är lätt att tvätta och
behöver knappast strykas. I två
kvaliteter
29:50 och 46: —
ETONS poplinskjortor i nya
mönster och i det välkända
högklassiga utförandet

Forts, fr, sid. 6.

— de två demonstrerade på sitt sätt,
att här är alla med, från de allra
minsta. Här växer man upp och
växer in i passionsspelet på samma
gång. Du lilla, ska detta fortgå ock
så den dag, då du blivit vuxen och
färdig att leva dig in i Marias roll
eller Magdalenas?
Sista morgonen i Oberammergau.
Jag går genom en morgonstilla by
med sol över vita hus i grönskande
trädgårdar, över gråa bergstoppar
och grönskande alpsluttningar, över
glittrande klart fjällvatten, som por
lar i bäckarna på väg mot floden
Ammer. Jag stannar framför en
byggning med namnet Rochus Dedler. Det är han som komponerat mu
siken till passionsspelen. En bygdens
son, i vars hjärna och hjärta tonat
fram de melodier och klanger, som
vi lyssnat till under gårdagen. In
spirationen har givits honom av den
sköna alpvärld, som hägnat hans
hem och hans levnad och av inlevel
sen i det största drama, som utspe
lats i världshistorien. Det är så rik
tigt tycker man, att också musiken
föddes och skapades här, och att den
framföres av kör och solister från
byn med vackra rösten
Ända från år 1634 har passions
spel uppförts på denna plats. Första
gången i tacksamhet till Gud för be
skydd under pestens tid. Då gavs
ett högtidligt löfte, att man regel
bundet skulle uppföra spelet. Och
det löftet har man hållit. Vart tion
de år har det framförts — med få
undantag. Hur har denna tradition
kunnat bevaras och uppehållas? Sto
ra förändringar i åskådning och lev-

24:50, 27:50, 36: —

Nya sportskjortor i de nu po
pulära multi-colour-färgerna
18:75, 2 2 :—, 26:50

En SLIPS

nadssätt har ägt rum under dessa
drygt 300 år. Bygder och folk ha
förändrats till oigenkännlighet. Men
här i Oberammergau lever byborna
i och för en tradition, som de bär
upp med stolthet och värdighet.
Nära kompositörens hus, just där
vägen delar sig, finns en brunn och
invid den en madonna. Jag ser upp
i hennes milda ansikte, och jag kan
inte låta bli att tänka på de genera
tioner av barn som sprungit gatan
fram på väg till skolan — eller till
leken. Hur många gånger har de
släckt sin törst just här, eller bara
stannat för att se upp i detta ansik
te? Jag tycker mig se dem — stora,
allvarliga ögon i små ansikten, vän
da uppåt. Tidigt har deras tankar
rört sig kring hennes gestalt. I ett
land, där man dagligen på sin väg
stöter på bilden av den korsfäste
eller av heliga Guds moder inne i
byn, vid allfarvägen, ute på fältet —
lever man kanske där närmare Gud
och evigheten? Och ligger däri en
del av hemligheten och förklaringen
till, att en hel bygd trofast och hän
givet vårdar en gammal vacker krist
lig tradition — någonting enaståen
de i sitt slag — som gör Oberam
mergau till en vallfartsort i modern
tid för alltjämt växande skaror av
människor?
R. H.
☆

är alltid lika välkommen. Till
samman med de kända siden
kvaliteterna ha vi en tjusig sor
tering av terryleneslipsar, som
är värda att ses — och ges.

JULEN
Hoppas jag får följa med pappa
och ta julgran i år också.
Vi brukar klä den på julafton, och
vi lägger julklapparna i en klädkorg.
Och så får jag vara jultomte.
Jag säjer åt min lillebror att jag
ska gå och hämta tomten.. Så går
jag och klär på mig.
Sen när jag kommer tillbaka säjer
jag, att jag inte sett honom.

^H^rrkläder
Judas — Schwaighofer.
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Pojkar (!) som medverka i passions
spelen.

EVA SKARP,
Klass 4

ORSA SKOLTIDNING

När vi sitta i vår b än k...
FARMORS OCH FARFARS
HUND

JULAFTON
En julafton kikade tomten in ge
nom fönstret. Då sprang jag in i
badrummet och gömde mig. Sedan
gick jag fram, men då var han bor
ta. Så kikade han in igen. Då sprang
jag och gömde mig under bordet.
Så kom han in, men då var jag inte
längre rädd.
BENNY HOLMSTRAND,
Klass 3
EN SAGA
Det var en gång en pojke som
hette Pär. Han bodde långt bort i
skogen. Han hade många getter och
får. När han var ute och vallade get
terna så hände det sej att det kom
ett troll till hans stuga. Det slog
sönder ett fönster och klev in och
lade sej i Pärs säng. När Pär kom
hem kokade han gröt. När han
skulle lägga sej då såg han trollet.
Han jagade trollet långt bort i sko
gen.
TORE AXELSSON,
Klass 2

Farmor och farfar hade en gån*
en hund, som hette Boy. Han var så
väldigt förståndig. En gång var far
far bortrest och skulle inte komma
hem förrän om två dagar. Nästa
dag blev Boy så orolig och började
hoppa på både fönstret och dörren.
Han bar sig åt precis som han bru
kade göra, när farfar skulle komma
hem.
Då sade farmor till honom att
husse kommer inte i dag. Men han
gav sig inte förrän han fick komma
ut. Och ute på gården stod farfar.
Då blev Boy mycket glad och far
mor blev förskräckt.

FACIT PRIVAT finns kontant
från 430: — och på premie
köp från 470:— med bara
25:— i månaden.

HANS LJUNGGÅRD
Klass 3
TOMTEN I NISSEBO
Just nu har tomten i Nissebo
hemskt mycket att göra. Han har
fått så många önskelistor av barnen,
att han inte hinner göra något an
nat än julklappar. Det ligger brev
i brevlådan nästan varje dag.
Flickorna önskar sig ofta dockor
både stora och små. Pojkarna öns
kar sig bilar.
Tomten sitter i sin lilla röda stuga
och arbetar. Han hinner knappast
äta. Och han kommer inte ut mera
än när han skall hämta posten.
CARINA BERGLIND,
Klass 3

V ärdefulla JU LK LA P P A R
finner Ni hos oss! Gitarrer, kla
rinetter, munspel m. m.

Stor leksaksavd elning

Musik & Hemslöjd
Tel. 403 20

Julklappar
för hela familjen
finner Ni hos oss!

att bästa julkorven
och övrig julm at,
även lutad fisk,
köper Ni hos

5$ Rakapparater
53- El-ängstrykjärn
Automatisk brödrost
Xt Slrykmangel
Sj- Assistent
samt många andra
nyttosaker för hemmet.

Skinn- och pälsvaror
förmånligast hos

Broberg Orsa ÅB

M ora-Orsa Elektriska AB

Tel. 405 45, 400 48

Tel. 401 92

FILIP S
Tel. 403 88
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I NORGE

DOCKAN

Det var på en torsdag som vi åkte
till Norge. När vi kom dit, så fick
jag en fin dräkt. Det var en norsk
dräkt. Sen fick jag ett par vantar
och ett par sockor.
Nästa dag fick jag följa med ut på
havet och fiska. Då fick vi mycket
fisk. Det blev en stor låda full.
På kvällen så åt vi nio fiskar. Näs
ta dag gick jag och en flicka, som
heter Birgit, och badade. När vi
kom, så var det tjugo barn redan
där. Yi hade så roligt. Då fick vi
se alldeles vit sand. Sen gick vi hem.
På hemvägen sig vi en ko, som ha
de smitit ut från en hage. Då ja
gade vi in kon. Den som ägde den
fick se det, och då sa han, att vi
skulle följa med honom hem och få
saft. När vi kom hem berättade jag
för mormor vad vi hade gjort.

Julen för tre år sedan hade tom
ten många julklappar med sig, när
han kom.
Då fick jag ett stort paket och
jag sa: ” Det här paketet, som är
störst, ska jag öppna sist.” De andra
hemma var så ivriga att se, så att denästan höll på att öppna mitt paket.
Jag fick lov att öppna det först, och
när jag hade öppnat det, sa jag: ” Vad
tror ni det är.” De fick bara se hå
ret, och de trodde bestämt, att det
var en neger. När jag tog opp jul
klappen, var det en stor docka, och
den har jag kvar än. Jultomten frå
gade mig, om han inte kunde få
min stora docka, men han fick den
inte.
Mamma tror, att dockan är en
halv meter. Dockan har svart, loc
kigt hår och blå ögon, och hon kan
blunda och säga mamma. Hon har
fina kläder på sig, bland annat en
klänning, där underkjolen är fastsydd och ett förklä.
Nu har min lilla syster, som heter
Kerstin, petat in ena ögat på doc
kan, men det går bra att leka med
den ändå.
ÅSA DAHLLÖF,
Klass 4

SISSEL PERSSON,
Klass 3

Orsa Lastbilcentral
utför alla slags
transporter.
Försäljer:
Gjutgrus, singel,
makadam,
stenmjöl
m. m.

Telefoner

vMona Lind, klass 5
:a
ig
ckn
e
T

OM JAG HADE TUSEN
KRONOR
Om jag hade tusen kronor, skulle
jag köpa en sak, som jag önskat mig.
Jag har spelat trumpet förut, och
jag skulle vilja köpa mig en sådan,
för den förra var inte min egen.
Men nu spelar jag althorn, och det
är lika roligt. Jag har hållit på ett
år med althorn.
När jag började spela trumpet,
trodde jag, att det skulle vara myc
ket enkelt, men när jag hållit på
några dagar, gjorde det ont i läppar
na, och jag kunde inte spela högre
ton än c. Men efter ett år gick det
bra. När jag bytte till alt-horn, gick
det inte så bra i början, för jag var
van vid trumpetens lilla munstycke,
och det kändes så ovant att blåsa i
ett så mycket större.
Men snart blev jag van vid det.
Jag vet inte riktigt, vad jag skulle
göra med resten av pengarna, men
jag tror, att jag skulle sätta in dem
på banken och få ränta på dem.
KJELL ELGSTIG,
Klass 6

404 30, 404 31

:Lars Göran Gref, klass 4
ig
ckn
e
T

Välkommen

Blommor

till vår a f f ä r . . .

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

. . . där Ni finner
stilfulla m öbler för
modern heminredning.
1

NY ORGEL för moderna hem och

skolor. Allt i musik. Gör ett be
sök i vår nya affär i Orsa.
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Beställ i god tid för
leverans till Jul.

WIBORGS MÖBLER

F:a P ia n o -N isse

Bilsadelmakeri, Omstoppningar

Nils Klockar — Orsa, tel. 406 94

Tel. 413 96

\
\

«

2

/
/

önska an lita B lo m sterförm edlingen, bör
sen ast den 20 dec.
inkom m a med beställn in gar.

Levenius Blomsterhandel
T e l. 400 92, t r ä d g å r d e n 401 20 a n k n . b o s t .

ORSA
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TOMTARNAS VERKSTAD

MIN FLUGSNAPPARE

Långt inne i skogen ligger tom
tarnas verkstad, och det är där alla
julklappar tillverkas. Nu skall vi åka
in i skogen och se, hur julklapparna
tillverkas. När vi kommer fram, är
det tomtefar själv som tar emot oss.
Han hälsar oss välkomna och ro
par sedan på Tusse, och som genom
ett trollslag står där en liten parvel
i gula byxor, grön jacka, grön luva
och små träskor.
Så lämnar tomtefar oss.
Tusse visar oss runt. Först går vi
in i kammaren, där alla bilar till
verkas. Så fort vi kommer in, om
ringas vi av tio små tomtar. Tusse,
som är äldst, presenterar sina bröder
som Nisse, Nicke, Lasse, Putte, Kvic
ke, Tore, Tusse, Kurre, Trull och
Trulle.
Vi får se, hur bilarna tillverkas
och lackeras. Men tiden är knapp,
och vi vandrar vidare. Färden går
genom stora salar, och det kryllar
av vänliga tomtar, som hjälper oss
tillrätta. Snart kommer vi till flic
kornas avdelning, och där lämnar
Tusse oss.
En flicka kommer fram och pre-

Det var morgon och jag hade just
vaknat. Jag skulle gå ut, dl jag fick
se en flugsnappare. Han satt och
frös och hungrig var han. Jag gav
honom mat. Han stannade hos oss.
I ett äppelträd hade jag satt upp en
holk. Där bodde han. På hösten flög
han till varmare länder.
GUNNAR NORDVALL,
Klass 3

:På skridskoisen av
ig
n
ck
e
T

Lena Ångman, klass 5

ANDERSNÄS

immm c f i \
GLASMASTERI
ORSA

:Kristina Grindal, klass 3
ig
ckn
e
T
3.

MIN LILLA KATT
Min lilla katt, Tussi, är så snäll.
Hon är snart ett år, och hon kanske
snart får små ungar. Varenda kväll
ligger hon hos mig. När vi bodde i
Luleå, brukade jag bädda åt henne i
min docksäng. Då satte jag på hen
ne nattlinne och mössa, och sen la
jag på henne täcket. Bara det lilla
ansiktet i mössan och två vita tastar tittade fram.
AGNETA GRÖNBERG,
Klass 3
senterar sig som Lisa, så presenterar
hon sina systrar som heter Liss,
Trulli, Maj, Maja, Majlis, Margot,
Eva, Maria, Mary, Anne.
Lisa visar oss flickornas avdelning,
och vi både ser och hör mycket ro
ligt och intressant.
Men tiden går, och det är tid att
åka hem. Men innan besöket är slut,
får vi smaka på tomtemors goda
gröt. Gissa om vi längtar till jul!
IRENE WESTIN,
Klass 4

UTE I SKOGEN
En vacker sommardag skulle vi
åka ut i skogen. Då vi hade åkt en
bit så kom tre älgar. En av dem ha
de en stor krona på huvudet och
den var hemskt stor.
Nästa morgon skulle vi till mor
mor. När vi åkte hem så såg vi två
älgar. Det var roligt att se så många
älgar.
ULLA-BRITT PERSSON,
Klass 3

Änqlaspel, mässing,
klockspel ..........................
Julgransbloss, kart. om 10
Julgransljus, vita 10 st. . .
Glittergirland för julgran
Julkort, vanliga .................
iulgranskulor,
glas . . . — : 15, — : 35,
Ljusstakar och ljus, stor
ring

3:50
— : 40
— : 40
—: 25
— : 02
— : 50
sorte

Affären med de billiga
priserna
Stor sortering
Lämpliga julklappar

Lindströms Bosättning
Kyrkogatan 4, Tel. 407 61

Byggnadsfirm a

c / V i/ s o v i
Tel. 400 35

Tel. 408 91, bost. 411 78
Järnvägsgatan 27

*

B ilglas, Fönsterglas

Ombyggnader, Reparationer

Inram ningar, Sp eg lar

Infordra offert

Nybyggnader

För modern
skönhetsvård
väljer Du
bäst Ditt
behov av

X» Parfymer
^ Toalettartiklar
^ Bijouterier m. m.
hos
AB Orsa Parfym- & Sjukvårdsaffär

Tel. 410 40 Orsa
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SKRIKET

Julklappstofflor
i stor sortering!
PJÄXOR

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Den här sagan börjar precis som
de flesta sagor. Nu ska ni få höra,
hur Bollan blev fånge hos den elaka
häxan Yxnäsa.
Det var en gång en häxa, som
hette Yxnäsa, och hon bodde i ber
get Klumpeberg. Hon var så elak,
så om någon tjänare bad om ledigt,
så hoppade hon högt av ilska.
Det var en svart februarikväll.
Ugglorna tjöt, och vinden ylade i
träden. Stugan skymtade spöklik där
den låg med den lilla sjön bakom.
Ett skrik genomträngde natten.
Det var en mycket ung flickas för
tvivlade rop.

hör julbordet dukat med
läckerheter av
5$ skinka, lutfisk, julkorv,
kj- syltor, sydfrukter och
5$- konserver från

Erikssons Livs
Orsa, tel. 402 33

Julklappstips
Underkläder
Svensk tillverkning — Ren
bomull — Krympta — Långa
ben och långa ärmar.
Endast 5: 75 pr plagg.

*

En trevlig scarfs
Ylle fr. 5: 75 — Bomull, specialbehandlat 8: 35 — Yllerayon 15:75 — Ylle-silke
21:50

Pelle hade vaknat av skriket. Han
satte sig upp och försökte se ut i
mörkret. Han tyckte, att det var nå
got som fladdrade där ute. Han lade
sig ner och försökte somna igen,
men det gick inte. Tanken på skri
ket och fladdrandet oroade honom.
Slutligen gick han upp och tog ett
glas mjölk. Så somnade han.
På morgonen vaknade han och
gick ut och undersökte platsen, där
han hade sett någon röra sig kväl
len innan. Han tittade på marken
och såg en blodfläck och fotspår.
Han gick in och åt frukost.
Senare följde han fotspåren in i
skogen och kom fram till ett berg.
Det var Klumpeberg. Plötsligt hörde
han någon snyfta och tittade in ge
nom en skreva i berget. Där satt det
en flicka. Han lyckades med myc
ken möda få ut henne, och sedan
bar det av hemåt med fart.
MONA-LISA ANDERSSON,
Klass 4

Den som handlar tidigast
löser julklappsfrågan smidigast,
både stora och små
bli belåtna om de få
en trivsam vrå . . .

Handla med förtjänst

STENYXAN
En dag när jag kom hem från sko
lan, så hade det hänt något märkligt.
Mamma sa, att pappa hade hittat en
konstig sten. Jag sa, att det var en
stenyxa. Dagen därefter tog jag den
till skolan och frågade fröken, om
det var en stenyxa. Hon sa, att det
var bäst att skicka den till landsan
tikvarien i Falun. Vi fick till svar
att den var ungefär 4.000 år gammal.
Troligen från gränsperioden mellan
stenåldern och bronsåldern. Yxan
var vackert arbetad, slät och fin.
Hålet som finns i yxan är 18 mm
och 16 mm på andra sidan. Det har
troligen borrats upp med hjälp av
en benknota, som snurrats runt,
runt. Med hjälp av våt sand har sen
en propp borrats ur. I ena ändan
fattas en bit. Dom ville gärna be
hålla yxan på Dalarnas Museum och
jag skall få en vacker bok för den.
KLAS-ÅKE HAMMAR,
Klass 7

När det g ä lle r

Plåtslageriarbeten
vänd Eder tili oss.
Snöräck och stegar
sä lje s och monteras

Möblerna från
Firma Möbeltjänst
IC I. T U U U 3

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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Eric Ohlssons

N. Hinders —

Plåtslageri

Järnvägsgatan 27, Orsa
Tel. 410 35

Telefon 403 96
Born, Orsa

O R SA SK O L T ID N IN G

:Vinterbildav
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Inger Balter, klass 6

RÅDJURET
När jag var och plockade lingon,
kom det ett rådjur skuttande fram
för mig. Och efter rådjuret kom en
hund, som jagade det. Då släppte jag
korgen och bärplockaren och sprang
efter hunden. Jag visste, att det var
farligt, men jag tog den risken. Jag
sprang allt vad jag orkade, och sen
tog jag och hoppade på hunden. Men
hunden var envis och ville lös. Men
jag släppte den inte utan gick hem
till moster med hunden, för jag var
hos henne, och hon bor i Bollnäs.
När morbror kom hem från jobbet,
åkte vi till polisen med hunden.
STEN MATSSON
Klass 7
EN KOLLISION
En svart Volvo rusar fram med
väldig fart. En ung pojke sitter vid
ratten och en flicka bredvid. Just nu
åker de genom en allé. Flickan tyc
ker, att pojken skall sakta ner far
ten, men han skrattar bara och åker
ännu fortare. Ibland åker han på fel
sida av vägen. Flickan är hemskt

vV

, Ah -

(ML

rädd. Hon vet, att de snart kommer
till en korsväg och varnar pojken.
Men han svarar bara, att han vet
det. Plötsligt dyker korsvägen upp
bakom en skarp kurva. De skall
svänga till höger. Pojken saktar ner
farten något och sedan svänger han
utan att sätta ut körriktningsvisaren och utan att se sej för. Bilen
sladdar och kommer över till andra
sidan av vägen, men pojken rattar
skickligt, och det går bra. Han sät
ter upp farten igen. Efter en stund
kommer de till en huvudled. Där
står det ett stopptecken. Pojken kör
bara på utan att stanna vid tecknet
och svänger ut på vägen. Det gick
bra den här gången också. Flickan
blir arg på pojken, men det bryr
han sej inte om. Han sätter upp
farten igen. Plötsligt kommer de till
en skarp kurva. Pojken svänger, så
att de kommer ut på andra sidan
för att ta innerkurvan. Just då kom
mer det en bil från andra hållet,
men pojken upptäcker den för sent.
De kör ihop kylare mot kylare. Volvon slungas iväg till andra sidan av
vägen och rakt i ett träd. Ambulan
sen och polisbilen kommer med tju
tande sirener. Ambulansen åker iväg
med pojken och flickan. De i den
andra bilen hade bara fått några
skrubbsår. Flickan hade fått ett ben
brutet och svåra skallskador. Pojken
fick en bruten arm och några små
skallskador. Men de klarar sig båda
två. Volvon blev det inte mycket
kvar av. Den andra bilen fick ena
framskärmen intryckt och några
andra skador.
Pojken i Volvon blev dömd. Straf
fet blev böter.
SIW STURK
Klass 7

»
**

-

CURT CARLSTRÖM
ORSA
Kontor 2 tr. Hotell Orsa
Tel. 410 26, 410 17
Kontorstid 9.oo — 17.oo

Cjacl%L
önskas ärade kunder!

Wikners Eftr., Holen

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot
Älvgatan 62

M ora, tel. 100 00

Chic till Jul med
modern fo rm k lip p n in g ...
Beställ tid hos

Ånnies Damfrisering
Tel. 410 80

Gör ett besök hos

Prova vår goda

Aktiebolaget

JULKORV...

ERLANDSSONS
Tel. 412 55, 413 55

. . . och Ni köper
den b åd e till 3ul,
N yår och Tretton-

för där finner Ni den rätta julklappen

dagshelgen.

Julgransbelysningar (16 och 10 ljus),
elektrisk ljusstake, modern belysningsarmatur, elektriska apparater av
alla slag.

Valters Livs AB

ELEKTRISKA

<

Advokaten

Tel. 401 06
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EN DJURBERÄTTELSE
Julklappen av bestående värde:

armbandsklockan
Stort urval hos

Urmakare Gust. Helgeson
Ur & Optik Tel. 408 05

Besök vår
julutställning!
Massor av
trevliga julsaker
och lämpliga
julklappar.

Orsa
Tobaks-& Pappershandel
Tel. 402 38

Ungdomens
önskeklappar!
^ Dubbel-Nisses VMhjälm ar och klubbor
X}> Ishockey- och
konståkningsrör
Xj> Tumba ishockeyspel
Ny, förbättrad model!

Skidor och sta v a r
för de minsta
Kompl. i kartong fr. 14:90

Xj» Tävlings-, fjälloch slalom skidor
Vi lämna sakkunnig hjälp
med vallning o. montering

Sporthandla i sp e cia l
affären — välkom na till

ORSA CYKEL & SPORT
Sven Olén Tel. 402 81
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En dag "gick Dicken och gapade.
Vi trodde, att han hade tandvärk.
Han åt ingenting på hela dagen. Då
jag var ute och gick med honom
kom det en pojke och åkte moped.
Han sparkade Dicken, så att Dicken
skrek. Då jag kom hem, tog mam
ma upp Dicken i famnen och titta
de i munnen på honom. Hon trodde,
att någon hade lagat tänder på ho
nom. Då satt det ett häftstift i en
tand. När mamma tagit ur häftstif
tet, slickade han mamma på armen.
Dicken är en foxterrier, han är
vit och brun och är ett år gammal.
MARIANNE WALLBERG,
Klass 4
ETT ÄVENTYR I SKOGEN
En gång skulle jag ut och åka ski
dor. Mamma hade sagt, att jag inte
fick gå till skogen, för att häxan
Ilska kunde ta mig. Men skogen fres
tade mig, så att jag inte kunde låta
bli att åka skidor där.
Jag såg inte häxan Ilska, den fruk
tansvärda häxan, stå bakom en hög,
kvistig gran. Jag visste inte, var hon
bodde, så när jag åkt skidor fort en
stund, stötte jag på hennes stuga.
Häxan visste, att jag skulle åka just
dit, och hon hade flugit på sin kvast
i förväg hem. Jag var både hungrig
och trött, och till på köpet hade jag
åkt vilse. Det snöade, så att jag inte
såg skidspåren. Jag knackade på dör
ren till stugan. Häxan kom och öpp
nade. Jag blev stel av skräck, när jag
såg henne.
Hon och hennes man Ilsko hade
varit så finurliga, att de hade byggt
en stuga, som liknar människornas.
Jag trodde, att det var en skogs
arbetare, som bodde där för tillfäl
let.
” Nej men” , sade de båda på en
gång. ” Sätt på grytan, Ilsko” sade
häxan, ” så vi får litet människokött.
Men jag var dem för kvick. Som tur
var, hade jag inte tagit av mig ski
dorna, så jag for iväg som en pil
hem till mamma. Ilska och Ilsko ha
de jag efter mig.
När jag kom ut ur skogen, stan
nade de, för längre räckte inte deras
makt. Jag sprang kvickt in till mam
ma, som hade ängslats alldeles för
färligt.
Aldrig mer ska jag gå ensam in i
skogen.
BERIT OLSSON,
Klass 4

:I en medeltida stad av
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Mona-Lisa Andersson, klass 5

SPÖKET
Anders, Erik och Karo skulle ut
till Lillholmen och tälta. Karo var
Eriks hund. Erik var 14 år och son
till storbonden i byn. Anders var
15 år och son till landsfiskalen, som
hade kommit och hälsat på hos An
dersson. Så hette storbonden. Poj
karna hade av sina fäder fått lov
att fara ut till Lillön i två dagar.
Erik hade en kanot som dom an
vände att fara ut till ön med. De
skulle ligga i Anders tält. Då de
kommit fram till ön och satt upp
tältet, sade Erik: ”Det brukar spö
ka här har dom sagt i byn, men det
tror jag inte på.” ” Nej, det gör inte
jag heller” , sa Anders.
På natten så vaknade Erik av att
han hörde ett prasslande utanför.
Han tittade på klockan och såg att
den var tolv. Han väckte Anders
och talade om vad han hade hört
och att klockan var tolv.
De två pojkarna satt inne i tältet
och hörde hur det knakade utanför.
” Var är Karo!” ropade Erik plöts
ligt. ” Kanske det är ett spöke och
det har dödat Karo” , sade Anders.
” Nej!” ropade Erik förtvivlat och
rusade mot tältöppningen.
Plötsligt hörde Anders hur Erik
började skratta. Nu har spöket för
trollat Erik, tänkte Anders. Då han
kom ut stannade han och bara ga
pade. Sen började han också att
skratta. Det var Karo som hade
snott in sig i ett tältsnöre.
Då pojkarna kom hem talade dom
om för Eriks pappa vad som hade
hänt. Han skrattade bara och talade
om, att Anders pappa hade fått lov
att åka hem.
Nästa dag åkte också Anders. In
nan han åkte, lovade han och Erik
varandra att aldrig vara rädda för
spöken mera.
BÖRJE NILSSON,
Klass 6

O RSA SK O LTID N IN G

VAD JAG SÄG PÅ MARKNADEN

:Julkvällav
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Ulf Jemth, klass 4

VICKE NYFIKEN
Jag är en liten skolmus, som heter
Vicke, men min, mor kallar mig
jämt Vicke Nyfiken. Jag bor under
golv och plank, och jag och min fa
milj har en hel massa gångar åt olika
håll. Jag är väldigt nyfiken. Det sä
ger min mor jämt. En dag beslöt jag
att se vad som fanns ovanför de där
planken. Jag gick den där hemliga
vägen, som mor hade talat om för
mig. Jag såg mig om. Sen gick jag
försiktigt genom den hemliga hålan
bakom orgeln.
När jag tittade opp, fick jag se
en massa konstiga djur. Det är väl
dom där skolbarnen, som mor bru
kar tala om så mycket, tänkte jag.
Och det där är magmastern. Nej,
va’ hette de’ nu, jo magistern var
det. Jag gick bakom orgeln och
tittade fram försiktigt. De höll just
på med räkning. ” Hur mycket är
66 + 70” frågade en röst. Det var
väl magistern. Han vände sig till en
flicka med orange mohairtröja och
ljust hår och ett svart band i håret.
Hon satt och funderade en stund,
innan hon svarade: ” Hundra” .
” Nej” , svarade magistern. Sen gick
han ut. Han skulle nog ut och häm
ta något. Då blev det liv. En pojke,
som var kort och smal med röd olle
och mörkt hår började bråka och
heja. Men värst av alla var en pojke
med glasögon och ljust hår. Han
började spela på orgeln, men som
tur var höll jag för öronen. Annars
hade väl trumhinnorna gått i tusen
bitar.
Magistern kom åter in. Då blev
det dödstyst. Alla skyndade sig till
sina platser. ” Nu ska vi höra på
ett program i radio, som heter
stoppsignal” , sa magistern. Det är
väl något intressant, tänkte jag. Men
när radion kom på, blev jag så rädd,
att jag sprang tillbaka min hemliga
väg ner till mamma.
INGER BÄLTER,
Klass 5

På marknaden såg jag motorsågar.
Det var farbröder, som tittade pl
dem, men jag hann aldrig se vad
motorsågarna hette. I leksaksstånden
fanns det bilar, pistoler och ärtrör
med ärter. Sen såg jag ett korvstånd
med två fotogenlampor. Jag såg ock
så mycket folk och en farbror, som
sålde tavlor. Han hade lappskor på
sig. Hans tavlor var mycket fina. Jag
tyckte, att han sade, att han hade
gett 900 kronor för en tavla, men
han fick bara tio kronor.
ÅKE FALK,
Klass 4
VAD MORMOR HAR
BERÄTTAT
När mormor var liten, firade de
julen på annat sätt än vi gör nu.
De var inte vana att få många jul
klappar. Det de fick var sådant som
deras mamma stickat. En jul blev
mormor särskilt glad, för då fick
hon en mössa och en halsduk. På
vardagarna brukade de inte få kaffe
och bröd. Men på julmorgonen kom
deras mamma och gav dem kaffe
och bröd på säng. Sen gick de upp
och klädde sig. Mormor hade mös
san och halsduken, som hon fick i
julklapp. Sen åkte alla som bodde i
den byn i slädar ned till kyrkan och
hade facklor i händerna. De åkte
till Los kyrka. Det tyckte mormor
var roligt.

Välkommen in
och se så mycket snygga
klänningar och hattar det
finns att välja på.

Dahls Eftr.

Telefon 401 91

Rusta för
vinterkörning !
Snödäck
M otorvärm are
Poppisitsar
B ilp läd ar
m. m.

Uno Carlsson
Tel. 401 56, 404 90

Ett gott råd när det
gäller köp av

TV

MARIE HALVARSSON,
Klass 3

Vänd Eder med förtroende till
oss. Då erhåller Ni den bästa
och snabbaste servicen för in
stallation och reparation. Gra
tis får Ni även fackhandelns
TV-försäkring, som även inne
fattar skador uppkomna å eller
genom TV-antennen.
:Luciamorgon av
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Margareta Frisk, klass 2
RADIO
Rekreation . . .

BANDINSPELARE

Grammofonskivor

Service

Storslagen utsikt. . .
Vänligt bemötande . . .

Strands Pensionat
Skattungbyn Tel. 510 51

Orsa Radio &TV
Tel. 401 50, 403 83
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ETT SOMMARMINNE

Gedigna JULKLAPPAR
för hela fam iljen . . .

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Vägen till körkortet
bäst

genom

N ym ans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa
Teori tisdagar och torsdagar kl 19
Lokal: Brobergs Affär, 1 tr.

Julhandla hos oss!
Fikon, russin, frukt, konfekt.
Lutad och olutad fisk.

Lundblads Eftr.
Tel. 402 25

Något extra gott till jul
m åste det naturligt
vis v a ra .

ABERGS
har allt Ni vill ha i mat
v ä g och d elikatesser.

18

Min dtror Sven-Erik har varit i
England i sommar. Han skulle åka
båt över Nordsjön till staden Ber
gen i Norge, och nu skulle vi hämta
honom där.
Vi började åka på en torsdag. Hela
den dagen såg vi bara ödemark. Men
på kvällen kom vi fram till en plats
som heter Elverum. Där övernattade
vi. Den natten sov vi inte så bra.
Men på morgonen skulle vi i alla
fall äta och sen ge oss iväg.
Jag är hemskt rädd att åka båt,
och det var jag särskilt mycket nu,
för i dag skulle vi åka färja. Den
hette Mjosfxrjen. Vi kom närmare
och närmare färjplatsen, och rädda
re och räddare blev jag. Till slut
kom vi fram. Om ett tag kom fär
jan, den var mycket bred. O,, vad
rädd jag blev! Vi skulle åka över
till Gjövik med den färjan. Bilarna
från Gjövik lämnade färjan. De som
var utan fordon skulle gå på först.
Bland dem var jag och Kicki. Först
tvekade jag, men sen gick vi på.
Mamma och Pappa åkte på med bi
len. Snart var alla bilar på. Då åkte
färjan iväg till Gjövik.
Någon dag efter kom vi in i fjäll
världen. Det var bara fjäll, det var
verkligen kul. Fullt av tunnlar var
det också. En del var nära en kilo
meter. När vi hade åkt i två dagar
till, så var vi äntligen framme i Ber
gen. Vi övernattade där. Klockan 12
på söndagen skulle Sven-Erik kom
ma. Vi klädde oss och packade ner
sakerna. Sen for vi ner till hamnen.
Snart såg vi masten på båten, så
fören och till sist såg vi hela båten.
Den var hemskt stor. Den tutade
med ett dovt ljud.
Till sist hade alla stigit av båten

:Tomten spelar av
ig
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Margareta Hassa, klass 7

NÄR VI SÅG ÄLGARNA
En morgon kom en hästskjuts och
åkte förbi. Jag, Jan och Lisbet åkte
med. När vi kom en bit opp över
Viborg, såg vi tre älgar. Vi trodde,
att det var björnar, och vi blev så
rädda, att vi började gråta och
sprang hem.
BRITT-MARIE HANSSON,
Klass 3
och gått igenom tullen. Snart var vi
på väg hem. Det var verkligen en
kul resa.
BIRGITTA LILJA,
Klass 5

Presentartiklar
— julklappstips
Xj> H ushållsartiklar
^ ■ Presentartiklar
^ Hushållsm askiner
Xj>

Pryd nad ssaker m. m.

Ni väljer lätt i våra nyinredda lokaler!
Välkomna till ett
besök hos oss —
det lönar sig alltid!

ORSA SKOLTIDNING

Stipendiefonden
FR E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27
•
Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

•

Värme-, Vatten-,

•

Avloppsledningar
utföres av

DICK HANSSON. ORSA
Telefon 400 94

TAPETSERING
Rums- och Byggnadsmålning
Omsorgsfullt arbete - Bästa
material - Lägsta möjliga
priser!

Bröderna Nääs Måleri

BYGGNADSSNICKERIER

-A

Som upplysning om möjligheterna
att erhålla stipendier från Skoltid
ningens stipendiefond skall här med
delas, att stipendier ej utgår till ele
ver vid realskolan och yrkesskolan.
Dessa elever kan ju få andra stipen
dier. Inte heller utgår stipendier till
elever vid sådana skolor, där kom
munala studiebidrag kan erhållas.
Kort sagt blir det så, att Skoltid
ningens stipendiefond vill hjälpa
ungdomar, som ej har tillfälle att
studera vid andra skolor, att för bil
ligt pris erhålla kurser från Hermods Korrespondensinstitut. Enligt
de nya stadgarna för fonden erhåller
stipendiat 3/4 av kursavgiften.
Är Du intresserad av studier och
vill ha en både nyttig och rolig fri
tidssysselsättning, som kan bli början
till en utbildning för Ditt framtida
yrke, tag då kontakt med under
tecknad studieledare, tel. 409 50.

Tel. 405 28, 408 62

Hj. H-n.

Inredningar, trappor m. m.
Lager av
Masonite, Waltboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri
Tapetserareverkstad
Tel. 401 64
Möbler och madrasser omstop
pas. — Nya madrasser och
markiser på beställning.
Billiga priser!

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)
Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

☆
BRANDTS PENSIONAT

Stipendiefondens
för industri, bygge och jordbruk

hederslista

AB O R S A K A L K

I marsnumret rapporterades den
99 :e stipendiaten, som fullbordat
erhållna kurser. Det har gått litet
trögt med studierna på sista tiden.
Då det är särdeles goda tider, tycks
det bli så, att intresset minskar. Det
har vi sett exempel på tidigare. Vi
har också erfarit motsatsen. Under
de dåliga åren på 1930-talet hade vi
oerhört många ansökningar om sti
pendier. Medlen räckte inte alls till
för alla. Ett år utdelades 24 stipen
dier. Och det arbetades friskt med
kurserna.
Nu är det också så, att en del av
stipendiaterna studerar vid folkhög
skolor och yrkesskolor. Detta är nog
också en av anledningarna till att
det inte går så fort med deras hermodskurser.
Emellertid är det nu några elever,
som bara har ett par brev kvar på
sina kurser. Och följande har blivit
färdiga:

Tel. 500 21, 500 52

C. F. Carlsson AB
ÅKDONSFABRIK
Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84
ARBETSVAGNAR - KÄLKAR
Byggnadssmide, Svetsningar
Reparationer

LINDÄNGETS
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!
Tel. 440 01

GUMMIverkstad
•
•
•
•

Bilringar
Batterier
Bensin
Oljor
Orsa
Ringcentral

Alf Andersson

Tel. 403 55

ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk
Auktoriserad försäljare för
Masonite, Wallboard och
Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 40078

Firma BERTIL JO N SSO N
OLJONSBYN - Tel. 403 46
REKOMMENDERAS!
G las, Porslin, Specerier och
Manufaktur

= fW ]=
—

Märket garanterar
bästa arbetet för

Den etthundrade: Christer Jadle,
Hansjö, Djurvård för ungdom.

Värme - Vatten - Avlopp

Den etthundraförsta: Toralf Johansen, Holen, Räkning II.

Rörledningsfirma - ORSA

ERIK WESSTRÖM
Tel. 401 19 — 405 19
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ORSA SKOLTIDNING

julpristävlan 1960

Skolnytt

EN rebus fick ni att grubbla på
förra året. Så nu ska vi göra det li
tet svårare — ni ska lösa FYRA re
busar. Och varje rebus fordrar ett
svar. Varje svar utgöres av ett tal,
och dessa fyra tal adderar ni (” plussar” på ” ren svenska” ). Om rebu
sarna är korrekt lösta, och om slut
summan är den rätta, så kan det bli
välförtjänt belöning: Orsa-boken
och ett par andra böcker förutom
skoltidningen för ett år framåt (i
två ex.). Märk ” Julpristävlan 60”
utanpå kuvertet, som insändes se
nast den 7 jan. 1961 till Orsa Skol
tidnings redaktion, Orsa. Lycka till!

Avsked
Folkskollärarna Axel Rosén i Han
sjö och Karin Elin i Kyrkbyn anhål
ler om avsked med pension fr. o. m.
1 juli 1961. Skolstyrelsen har till
styrkt framställningarna.
Skogsläraren Per-Erik Hempel vid
yrkesskolan har erhållit avsked för
att tillträda tjänst som förste länsskogvaktare i annat län.

•sH
ORSA

Nya undervisningsplaner¨
Skolstyrelsen har beslutat anhålla
hos överstyrelsen för yrkesutbild
ning att undervisningsplan för 2årig kontorsutbildning måtte fast
ställas.

SKOLTIDNING

A n svarig u tg iv a re : Rektor Hj. Hedman
R ed.: D a isy Holton, Hansjö, te l. 402 90

Prenum eration sker genom insättning å
tidningens postgiro a v 3 kr. S kriv tydligt
namn och ad re ss å g iro ko rtets kupong.

Upplaga 1.800 ex.

Arvodet till musiklärarna
skall utgå enligt centralt avtal mel
lan Facklärarförbundet och kom
munförbunden.
Skoltidningen
har till skolstyrelsen överlämnat dels
300 kronor till musikskolans instru
mentfond, dels 50 kronor till pre
mier åt musikelever.

Snart är det jul igen!

Nr 125 — 9 dec. 1960
Utgives av Orsa Lärareförening
P o s tg iro k o n to 13 65 58

Tjänstledighet
Folkskollärarinnan Lena Nilsson i
Kyrkbyn har erhållit tjänstledighet
under vårterminen för studier vid
Stockholms universitet.
Skogsläraren Kurt Larsson är
tjänstledig från 1 nov. tills vidare
för provtjänstgöring i annan befatt
ning.

M8

v)

c.

Beställ redan nu
jultårtan och julbrödet.
Marzipan, konfekt och praliner.

G. N Y S T R Ö M

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1960

Pris 75 öre.

