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Ordet konfirmand kommer av ett la
tinskt ord som heter firmus och som 
betyder fast. Av det ordet har vi sådana 
ord som firma (en fast eller säker affär) 
och firmament, som betyder det fasta 
himlavalvet.

De första konfirmanderna står det 
talat om i Apostlagärningarnas andra 
kapitel 42 versen. Där står följande ord 
om de tretusen som på den första 
pingstdagen blev döpta:

Dessa höllo fast vid apostlarnas un
dervisning och brödragemenskapen, vid 
brödsbrytelsen och bönerna.

Och nu skulle jag vilja tala om konfir
mandernas tre klenoder. Om ni nu vet 
vad klenoder är. Det är skatter eller 
dyrbarheter.

Den första klenoden var ” apostlarnas 
undervisning” .

För de där människorna i Jerusalem 
hette apostlarna Petrus och Jakob och 
Johannes.

För er konfirmander i år i Orsa och 
Skattunge heter de Sundelin och Östlund 
och Hambraeus. Och vet ni vad ni skall 
göra med oss och vad vi skall göra med 
er? — Jo, vi skall hålla fast vid var
andra. Vi ska hålla ihop.

Det är i alla fall något särskilt med 
den präst man gått och läst för. När 
prästen går på gatan och möter en gam
mal konfirmand, så tänker han så här: 
Den där är det något särskilt med, det 
är min läspojke eller min läsflicka.

Det händer ibland, när äldre folk 
kommer in på pastorsexpeditionen och 
jag skall skriva ut ett åldersbetyg åt 
dem, att nån säger så här: Jag gick och 
läste för Abenius, eller: Jag läste för 
Boethius eller: Jag läste för Gabriels- 
son, eller: Jag läste för Berggren, eller: 
Jag läste för pastor Karlsson.

Och när jag hör dem säga så, tycker 
jag att det liksom lyser till omkring 
dem. Det kommer en varm glans i ögo
nen och ett ömt tonfall i stämman. Och 
det händer ibland att någon säger: Det 
var en lycklig tid.

Jag tycker det är något vackert när 
jag ser en människa hålla fast vid min
net av sin läspräst.

Och nu skall jag berätta för Er vad 
jag tycker är det vackraste i Orsa. Det 
är inte utsikten från turistvägen och 
inte utsikten från Skattungekapellet och 
det är inte Orsasjön i kvällssol och inte 
ens Koppången i höstfärger eller vinter
skrud.

Nej, det allra vackraste i Orsa det är 
det som jag ibland ser i blicken från nå
gon gammal eller ung konfirmand som 
en gång har gått och läst för mig. Och 
jag skulle tro att både Östlund och Sun
delin tycker precis samma sak. För 
många människor möter man på vägar
na, och alla se de trevliga och vänliga

ut, men se möter man en konfirmand, 
ja, då är det som hade man något roligt 
eller vackert ihop. Springpojken lyfter 
på mössan på ett alldeles särskilt sätt, 
och kontorsjäntan nickar på ett alldeles 
särskilt sätt, och är det en äldre karl i 
skogen eller en trevlig bondmora i la- 
gårn eller tunnbrödsbagarstugan så får 
man en alldeles särskild blick, när det 
är en gammal konfirmand. Jag känner 
att vi håller fast vid varandra, vi som en 
gång gnuggade katekesläxor ihop och 
svåra psalmverser och vi som en gång 
hade den vidunderligt högtidliga stun
den i kyrkan kring altarringen och natt
vardsbordet. Vi har en helig hemlighet 
ihop, en vacker, ömtålig, skygg hemlig
het. Det är som om vi en gång, liksom 
Stor Ingmar och Stark Ingmar i Selma 
Lagerlöfs Jerusalem, hade stått tillsam
mans vid himmelens port och sett in i 
all Guds härlighet.

Den kristendom som vi ” apostlar” en 
gång sökte pränta i er kanske ni inte 
minns så mycket av. Men jag skulle 
vilja säga, att det huvudsakliga i kris
tendomen är inte vad man lär, utan vad 
man är; och en sak brukar prästen och 
konfirmanden vara, och det är vänner. 
Vi är vänner. Det är hemligheten. Och 
kristendomen, det är vänskapens reli
gion. Att vara vän med Gud och vän 
med människor, det är sann kristendom.

Den vänskapen skall vi hålla fast. Ni 
konfirmander skall känna att prästen är 
er vän. Den präst man gått och läst för 
är en vän till vilken man alltid är väl
kommen. Det är som man vore släkt och 
hemma hos varandra när man är präst 
och konfirmand ihop.

Och behöver ni nån gäng hjälp och 
råd och tröst, så kan ni lugnt gå till 
prästen, framförallt till er läspräst. Han 
är er egen präst.

Jag glömmer aldrig en liten flicka i 
Leksand som hette Lill-Mia. Jag hade 
hälsat på i hennes hem och vi hade blivit 
goda vänner. Hon hade inte börjat sko
lan än. Men i Leksand gick barn i 
kyrkan redan innan dom började skolan. 
Och när hon nu kom i kyrkan och fick 
se mej i predikstolen, så ropade hon 
högt, så det hördes över hela Leksands 
stora kyrka: Nej, si dan ä min präst.

iS

RAK- & F R I S É R S A L O N G

R e k o m m e n d e r a s !

Jag är så glad att jag är präst, men 
i synnerhet är jag glad när någon säger, 
Nej, si dan ä min präst.

Den andra klenoden var ” brödra
gemenskapen” .

De där människorna i Jerusalem på 
den första pingstdagen var 3.000 läs
kamrater. Nu är det kanske bättre att 
bara vara en tjugu, tretti stycken, för 
då kan man bättre hålla reda på var
andra.

Det händer också att äldre människor 
i vår socken ibland säger om varandra: 
Ja, se vi var läskamrater, vi.

Läskamrater! Det är ett vackert ord. 
Det är något särskilt med läskamrater, 
med de människor man en gång stod 
ihop med vid altarringen i kyrkan. Det 
är ett heliga kamratskap. Och det skall 
man liålla fast vid.

Men det kamratskapet skall också 
hålla fast vid något annat. Läskamrater 
skall vara kamrater i det goda. Det 
skall vara stil på det kamratskapet. 
Läskamrater skall hjälpa varandra att 
hålla ihop om det som gott är. En 
konfirmandlärare blir lagom glad när 
han hör att ett par av hans läspojkar 
har hållit ihop om att bryta sig in i 
kiosker eller låna bilar och motorcyklar 
och göra annat föga tilltalande rackar
tyg. Ena dagen sitter han i konfirmand
salen och undervisar, nästa dag sitter 
han i barnavårdsnämnden och läser po
lisrapporter om sina läsbarn. Och så sä
ger folk: Tänk sån dålig läspräst dom 
pojkarna måtte ha!

Men inte kan prästen springa ute om 
nätterna och hålla vakt vid böndernas 
rnotorcykelstall eller kioskägarnas gott- 
hungerstillare. Nej, här är det som 
kamraterna skall hålla ordning på var
andra. Konfirmander skall hålla fast vid 
den stilfulla brödragemenskapen. Man 
tycker inte om att en konfirmand sköter 
sig illa, men det är varje konfirmands 
plikt att hjälpa till att han sköter sig 
väl. Och det kan kamrater hjälpa var
andra mycket bättre med än den bästa 
både lärare och präst. Konfirmander 
skall vara bröder i det goda och inte i 
det dåliga.

Även här skulle jag kunna berätta en 
historia. Jag hade i Uppsala en läspojke 
som hette Bengt. Han var faktiskt inte 
trevlig. Han hade alltid hyss för sig un
der lektionerna och försökte narra sina 
kamrater att göra likadant.

Men en dag kunde Bengt sin läxa för 
ovanlighetens skull. Och under hela lek
tionen var han ordentlig.

En dag träffade jag Bengts mamma 
på gatan. Hon kom fram och sa: Jag 
skulle vilja tacka pastorn för vad han 
gjort med Bengt.

Forts, å sid. S.
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Börje Eriksson, Hansjö får sitt gesällbrev av hantverksföreningens ordf. Paul Nyström.

NÅGOT OM 
hantverk och 
Orsa Hantverkares 
Ungdomsgille
Under medeltiden och fram till 1846 

var hantverket organiserat i skråväsen, 
där varje yrke utgjorde ett skrå. Detta 
skrå slog på ett utomordentligt sätt vakt 
om yrkets intressen och vakade över att 
ingen mtan fullgoda yrkeskunskaper 
självständigt fick utöva yrket. Utbild
ningen inom yrken omhänderhades av 
de självständiga yrkesutövarna (hant
verksmästarna). Denna utbildning om
fattade liksom i våra dagar minst fyra 
år med variationer uppåt beroende på de 
olika yrkenas natur. Lärotiden avsluta
des med gesällprov som förelädes en be- 
dömningsnämnd för godkännande. Se
dan den unge hantverkaren erhållit sitt 
gesällbrev måste han begiva sig ut på 
gesällvandring. Fördelarna med dessa 
gesällvandringar var att gesällen fick 
en omfattande praktik, då dessa vand
ringar ofta sträckte sig långt utanför 
landets gränser. När gesällen efter någ
ra år skaffat sig praktik, hade han möj
lighet avlägga mästarprov och erhålla 
mästerskap.

År 1846 upphörde skråväsendet och 
näringsfrihet infördes. Detta hade till 
följd att kompetenskravet på yrkes
utövaren bortföll och att således envar 
som hade ekonomiska möjligheter där
till, kunde etablera sig som självständig 
yrkesutövare även om yrkeskunskaper
na voro bristfälliga. Att detta förstörde 
den kvalitativa grund som hantverket 
tidigare vilat på är ganska förståeligt.

Efter många år av hantverkets för
fall gjordes försök att återupprätta dess 
anseende. År 1905 bildades därför Sve
riges Hantverks- och Småindustriorga
nisation. Denna har nedlagt och nedläg
ger alltjämt ett målmedvetet och inten
sivt arbete på att höja hantverkets stan
dard och väcka allmänhetens förståelse

för god hantverksvara. Hantverksorga- 
nisationen har beträffande yrkesutbild
ningen följt skråväsendets linjer. Den 
unge lärlingen utbildas därför även i vå
ra dagar hos hantverksmästaren och får 
efter lärotidens slut avlägga gesällprov.

Liksom alla nutida organisationer har 
även hantverksorganisationen sin ung
domsorganisation nämligen Hantverkar- 
fias Ungdomsrörelse. Denna söker samla 
hantverkarungdomen inom sina led och 
vill främja hantverkets intressen samt 
höja medlemmarnas kunskaper i kultu
rella och samhällsnyttiga frågor genom 
en väl utvecklad studieverksamhet. Den 
är en opolitisk sammanslutning, där dis
kussioner i partipolitiska och arbetsav- 
talsfrågor är uteslutna. Den vill bidraga 
till propaganda för yrkena genom ut
ställningar, hantverkstävlingar m. m. 
Den bygger sin verksamhet på ett rikt 
och givande föreningsliv och på ett gott 
kamratskap, som vill skänka sina med
lemmar stimulans och avkoppling från 
vardagen. Den består av lokala hant- 
verksungdomsgillen med uppgift att ar
beta för ovanstående målsättning.

I december 1942 bildades Orsa Hant
verkares Ungdomsgille. Under de år som 
gått har inga storverk uträttats. Tyngd
punkten i gillesarbetet har lagts på 
studieverksamheten. Studierna har be
drivits dels i form av studiecirklar, dels 
genom yrkesföredrag samt genom stu

diebesök. I studiecirkelform har stude
rats bl. a.: Förenings- och mötesteknik, 
bokföring och kalkylation, kommunal
kunskap, trygghet genom kunskap och 
omtanke. Vidare har stipendier utdelats 
för bevistande av olika kurser. Flera av 
gillets medlemmar har begagnat sig av 
denna möjlighet för att berika sitt kun
nande. Då det kan vara av intresse för 
medlemmarna att få en inblick i andra 
yrken har Ungdomsgillet ordnat med 
yrkesföredrag av olika hantverksmästa
re. Vidare har gillet ordnat med studie
besök vid en del hantverksföretag och 
småindustrier. Vid de hantverkstävling
ar, som hållits i Dalarna, har flera av 
gillets medlemmar deltagit med heder
samma placeringar. Under somrarna 
brukar gillet anordna utflykter till olika 
platser. Av gillets medlemmar har hit
tills fyra stycken erhållit gesällbrev.

För den hantverksungdom, som vill 
framåt och som känner behov av att 
skaffa sig kunskaper utöver det rent 
yrkestekniska, är det därför det enda 
rätta att tillhöra ungdomsgillet. Gilles
medlemmen har tillfälle att deltaga i 
ungdomsgillets studiecirklar och kurser, 
erhålla stipendier för genomgående av 
kurser vid yrkes- och folkhögskolor, att 
genom förmedling av ungdomsrörelsens 
gesällutbyte praktisera sitt yrke i ut
landet, att öva sina färdigheter i våra

Forts, å sid. 7.5.

Bro urool. . .
Armbandsur, Väggur, Köksur, Gökur

Gust. Helgeson
Urmakare, O rsa, tel. 399

Musikinstrument med tillbehör

L e k s a k e r  I Stor sortering

M usik & Hemslöjd
G . Klockar Telefon 320

W  e 11 a kallpermanent
har kommit!

Beställ tid 
för sommaren!

Nya Damfriseringen
Tel. 453 , O rsa
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N. P. WETTERLUND - EN 
MÄRKLIG PRÄSTGESTALT

” Ser du, det här är rätta skägget för 
en präst. Det är ett elände att behöva 
raka hela ansiktet varje dag, så du skall 
lägga dig till med skägg. Men du skall 
lämna munnen fri. Församlingen skall 
kunna se munnen på prästen.” Yttran
det fälldes av Wetterlund till en ung 
pastor under Floda-tiden och kan kan
ske vara betecknande för den originelle 
och märklige prästen. Uttrycket att 
munnen skulle vara fri kan måhända 
ses i samband med den stora betydelse, 
som Wetterlund tillmätte det, som sades 
från predikstolen. Han var något av en 
profet, som med makt och myndighet 
på ett högst ovanligt sätt talade Guds 
ord och fick människor att lyssna.

Bland prästporträtten i Skattunge 
kyrkas sakristia kan vi återfinna hans 
drag. Ansiktet är inramat i ett mörk
brunt helskägg. Munnen är finskuren 
och uttrycksfull. Pannan är hög, och 
ögonen är klara, skarpa men samtidigt 
goda. Han var också en motsatsernas 
man, Nils Peter Wetterlund, kapellpre
dikant i Skattunge 1891— 95, den förste 
i raden av präster, som bott i Skattung- 
byn.

I Slättåkra församling i Halland hade 
Wetterlund sett dagens ljus den 20 juni 
1852 som son till torparen Bengt Jöns
son och Kristina Johansdotter. Hemmet 
var fattigt, och barndomsåren var inte 
lätta. Föräldrarna fick arbeta hårt för 
att hålla svälten från dörren. Men en 
stark religiositet i gammalluthersk an
da hjälpte förunderligt genom svårighe
terna. Bönen var en makt, som man räk
nade med, och otaliga var de påtagliga 
bevisen på bönhörelse, som familjen fick 
erfara. Så var fallet inte minst, när det 
gällde att skaffa medel för den begåva
de Nils Peters skolgång i Halmstad.

Efter hårda Uppsalaår, avbrutna av 
sjukdom och konditioner, prästvigdes 
Wetterlund för Västerås stift 1885. Som 
e. o. präst tjänstgjorde han i Torsång, 
Leksand och Floda. År 1891 blev han så

kapellpredikant i Skattunge. Prästgård 
fanns då inte, utan familjen bodde den 
första tiden i gamla Ulåsgården längst 
uppe på Harabacken vid den porlande 
bäcken. Här var också pastorsexpedi
tionen, och här läste han med konfir
manderna. En hel del av dessa finns än
nu kvar i bygden och talar med stor 
respekt och vördnad om den allvarlige 
konfirmationsprästen. Bibeln var den 
enda läroboken, men så fick också de 
unga en grundlig undervisning i Den 
Heliga Skrift. Stor tonvikt lades på 
Bergspredikan, som måste läras utantill, 
vidare ”Kärlekens höga visa” hos Pau
lus och framförallt Bibelns sista bok, 
den svåra men fascinerande Uppenbarel
seboken. En av konfirmanderna talar 
som en skriftlärd, när hon kommer in 
på detta. Utan att blinka, nämner hon 
färgerna på de fyra hästarna. Bara ett 
exempel men talande nog!

Det är tydligt, att synerna i Uppenba
relseboken också hade en stor plats i 
Wetterlunds predikan. Det var förvisso 
en ovanlig förkunnelse, som i de dagar
na ljöd från predikstolen i Skattunge 
kapell. Rakt på sak utan inlindningar 
fick folk höra sanningen. Var det någon 
som ville slumra till, så fick han höra 
det. T. o. m. namnet kunde nämnas. Nå
gon gång kunde det hända, att predikan 
uteblev eller hastigt avbröts med den 
motiveringen: ”Nu vek Herrens Ande 
ifrån mig. Amen.” En julmorgon anges 
orsaken ha varit, att den Onde själv 
befann sig i kyrkan. Tilltalsorden kunde 
stundom vara nästan stötande grova, 
men folk kom, och folk lyssnade. Från 
Orsa kunde det ibland komma flera 
hästskjutsar. Många gjorde också an
teckningar av predikan. Konfirmander
na var givetvis där, och för dem var det 
inte värt att slumra till, då det kunde 
hända, att prästen efteråt frågade dem 
på predikans innehåll. Flera av åhörar
na minns ännu livligt vissa psalmer, som 
brukade användas som predikstolspsal-

Komminister N. P. Wetterlund.

mer t. ex. Ack havom honom kär, som 
äran konung är, Klippa, du som brast, 
Här en källa rinner o. s. v. Men en ofta 
använd sång har särskilt fäst sig i min
net hos flera åhörare: Sabbätsdag, hur 
skön du är —  Den sången återfinnes i 
en sångsamling för söndagsskolan. Alla 
sex verserna brukade sjungas. Livligt 
minns man, hur tyst det blev i kyrkan, 
när prästen kom in, alltid genom den 
södra porten. Särskild ingång till sak
ristian fanns då inte. Efter en opera
tion i knäet under studieåren, förde Wet
terlund det ena benet rakt, varför gång
en blev stötande. På grund härav gick 
han också med käpp. Vid prästens inträ
de reste sig hela församlingen upp och 
hälsade. Respekten för ämbetet fanns 
ännu kvar på denna tid.

Lagens hammare svingades med kraft 
— Wetterlund hade en mycket kraftig 
stämma —  men sedan kunde också 
prästen luta sig ned över bokbrädet och 
tala evangelii trösteord till sina åhörare. 
Än dundrade han, än viskade han.

Emellertid var Wetterlund inte bara 
den dugande själasörjaren. Han var ock
så praktisk på många sätt, jordbrukar- 
sonen från Halland. Det var inte ovan
ligt att se honom på åkern bakom plo
gen. Med tillhjälp av en dräng svarade 
Wetterlund själv för skötseln av präst- 
gårdsjorden. På denna tid var W. ovan
ligt stark, vilket ju alltid brukar impo
nera på folk. Man talar om, hur han 
med lätthet lyfte plogen och kastade 
om den på vändtegen. En läkare lär 
också något senare under Floda-tiden ha 
gett honom det betyget, att han var den

Gott B R Ö D
från

Wl  E N  E R B A G E R I E T
Telelon 198
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Ulåsfolket, som bodde i den mindre stugan 
pä Wetterlunds tid.

starkaste karlen i hela Västerdalarna. 
Det låter starkt, eller hur?

En studerande präst förblev Wetter- 
lund hela livet. Uppe på Harabacken 
byggde han av sten upp en studerkam
mare i det fria med den hänförande ut
sikten över skogshavet. Klampenborg 
kallades enligt en sagesman denna plats. 
Han tycks ha haft en viss kärlek för 
stenar. I Floda prästgårdsträdgård •— 
Wetterlund kom från Skattunge som 
kyrkoherde till Floda —  ordnade han 
vid den brusande Dalälven ett helt sy
stem, där varje sten hade sin särskilda 
betydelse i hans teologiska tänkande. 
Han tänkte och mediterade mycket, den
ne präst. Sina tankar gav han uttryck 
åt i en hel rad mindre skrifter och även 
i några större arbeten, av vilka den 
mycket svårtillgängliga Andens lag är 
den förnämsta. Den boken finns i en del 
hem i Skattunge liksom andra skrifter 
av hans hand. Att Wetterlunds förfat
tarskap beaktats visar bl. a., att år 
1937 hölls föredrag vid prästmötet i 
Stockholm om Wetterlund som själa
sörjare, och vid prästmötet i Västerås 
1943 försvarade komminister Bertel An
drén, Falun, en avhandling om N. P. 
Wetterlund.

Ett ovanligt språk hade denne i myc

ket så ovanliga präst. Han bildade själv 
många ord. Så talade han om sin mors 
” guldkärlek” . En av sina skrifter kal
lade han för ”synen i Kvaldalen” . Han 
fick också i hög grad pröva på lidan
det, denne eljest så starke man, både 
kroppens och själens. Efter några ar- 
betsfyllda år i Floda, bröts han ned av 
sjukdom, måste ta avsked från tjänsten 
och tog efter några år också avsked 
från prästämbetet. Han bodde sedan till 
sin död i Stockholm och levde ett yt
terst asketiskt liv, ägnande sig åt själa
vård och författarskap. Genom flitig 
brevväxling uppehöll han dock kontakt 
med vänner i sina forna församlingar, 
och många bevarar som en dyrbar skatt 
jämte hans porträtt, brev, kort och ver
ser av hans hand. Till en del av sina 
forna konfirmander hade han skrivit ett 
sändebrev med påskriften ”postas strax 
efter min död.” Trots stor kroppslig 
svaghet under senare år levde Wetter
lund till 1928.

När tal blir om Wetterlund, nämner 
man också gärna hans maka, hans tro
fasta stöd under alla åren, Maria Aro- 
senius, född Olofsson. Hon var en rikt 
begåvad kvinna både å huvudets och 
hjärtats vägnar. Betydelsefullt var ock
så att hon hade förmåga att förstå och 
överse. Då hon var sjukvårdskunnig, 
kallades hon ofta till gårdarna vid sjuk
dom. Det fanns inte någon sjuksyster i 
Skattungbyn på den tiden, och med då 
rådande kommunikationer var vägen till 
Orsa betydligt längre än i dag.

Dessa rader har bara i all anspråk- 
löshet velat erinra om N. P. Wetter
lunds Skattunge-år med anledning av 
100-årsdagen av hans födelse. Säkert 
är, att han inte var någon dussinmänni
ska. Han såg och hörde mer än andra 
och hade en stark intuition för vad män
niskor gick för. Tydligt är, att han gjor
de intryck, varhelst han gick fram. En 
av hans konfirmander uttrycker saken 
så: ”Man fick ett intryck av, att. han 
var för mer än andra.”

Endast i fyra år verkade Wetterlund 
som kapellpredikant i Skattunge. Men 
det är inte alltid de många åren, som 
betyder mest. Det avgörande är gärning
ens innehåll och lödighet, personlighe
ten bakom verket. Vad som står fast är, 
att där Wetterlund verkade, blev det nå-. 
got av andlig vårtid.

Stig Sundelin.

CYKLA R av m ärkena:
RAMBLER,
S V ALAN ,
K R O O N .

Cykeldäck, S langar, Cykel
delar i sior sortering.
M o to rc y k la r  i s to r  so r te r in g .

Cykel- S Bil tjänst
Telefon 156, O rsa

Specialaffären
för

Glas och Porslin, 
Keramik, 
Hushållsredskap, 
Presentartiklar

Hedström s 
Bosättning, O rsa
Tel. 761

Trädgårdsm öbler  
i god so rte r in g ...

Grythyttans stålmöbler 
Rödbok, fernissad 
Furu, träuit och oItlackerad 
Vllstolar

Däckstolar m. m.

Kooperativa  
Varuhuset
O rsa

Ul as
gården på 
Ffarabac
ken, där 
Wetter
lund bodde 
de första, 
åren.
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OM  SKOLMOGNÅD.
Frågor om skolmognad har tidigare 

behandlats i vår tidning. Men ännu är 
nog hos många föräldrar begreppen gan
ska oklara, vad som egentligen menas 
med skolmognad. En del tror, att om 
” barnet är tillräckligt stort och kraf
tigt” , så är detta allt som behövs för att 
det skall kunna börja skolan. Andra me
nar, att skolmognad helt är ”en fråga 
om förståndet” . Ingendera uppfattnin
gen är riktig. Och om man säger, att det 
gäller både kroppslig utveckling och för
ståndsutveckling, är man visserligen på 
väg åt rätt håll, men man har långt ifrån 
sagt allt, som ligger i begreppet skol
mognad.

1 januarinumret av Kommunal Skol
tidning finns en upplysande artikel, som 
jag tar mig friheten återge vissa avsnitt 
av. Man får dels en kort framställning 
av, vad skolmognad är, dels en varning 
för att låta barn börja skolan, innan de 
är mogna därför. Och det kan hända, att 
de är omogna, även om de har åldern 
inne.

Barnens skolålder räknas som bekant 
enligt folkskolstadgan från och med det 
kalenderår, under vilket barnet fyller 7 
år. Om föräldrar eller målsmän det ön
skar, och barnet enligt läkarundersök
ning och prövning i övrigt är skolmoget, 
kan inskrivning ske det kalenderår, un
der vilket han fyller 6 år före den 1 juli.

Varför har då folkskolstadgan be
stämt just sjuårsåldern som den lämpli
ga begynnelseåldern för skolgången?

För var och en, ung och gammal, gäl
ler ju att få ett arbete, som är avpassat 
efter ens förutsättningar. Det skall vara 
varken för tungt eller för lätt. Likasom 
nu erfarenheten visat, att de värnplikti
ga måste vara i 20-årsåldern för att tåla 
militärlivets påfrestningar, har den visat,

Klokt vardagsklädd i
våra bomullsklänningar

De ha praktiska färger och 
de lämpar sig både för 
landet och staden. Ni kan 
både vara fin och var- 
dagsbetonad i dem. Mo
dellerna äro bra för både 
en fyllig och en slank och 
de passar både blondiner 
och brunetter.

Emma Olssons Eftr.
Orsa, fel. 125

att barnen i allmänhet måste vara i sju- 
årsåldern för att kunna orka med skol
arbetet. Men likaväl som det händer, att 
20-åringar befinns vara för klena att 
börja sin värnpliktsutbildning, lika gär
na händer det, att barn i 7-årsåldern 
inte har den fysiska och psykiska ut
veckling, som kräves för skolarbetet. De 
måste stå på tillväxt åtminstone ett år.

För att få fastställt de värnpliktigas 
förutsättningar för militärlivet hålles ju 
mönstring. Läkarundersökning äger rum 
och på basis av denna avgöres om 20- 
äringen skall antagas till rekryt, om upp
skov skall medges eller om exercisen får 
börja innan värnpliktsåldern inträtt.

På samma sätt har man nu i skolorna 
börjat hälla mönstring med de barn, som 
kommit upp i skolåldern. Mönstringen 
kallas skolmognadsprövning och anbefal- 
les, som ovan nämnts, i folkskolstadgan. 
Bestämmelsen härom tillkom 1946.

Som tidigare antytts är det både fy
siska och psykiska förutsättningar som 
krävs för att ett barn skall anses moget 
att utan risk till kropp och själ börja 
skolan.

De förstnämnda prövas i främsta rum
met av skolläkaren. Han avgör om bar
net vuxit från småbarnstypen. Man skil
jer nämligen mellan fyra stadier i en 
människas utveckling, småbarns-, skol
barns-, pubertets- och den vuxnes sta
dium. Varje stadium eller typ har sina 
kännetecken, och en läkare känner lätt 
igen de för en typ utmärkande egenska
perna. Skolläkaren avgör med andra ord, 
om barnets hälsotillstånd och fysiska ut
veckling är sådan, att det orkar med 
skolarbetet. Även föräldrar lägger ju 
lätt märke till, när ett barn inte längre 
är ett småbarn. Vid övergången från 
småbarnsåldern till skolbarnsåldern bör

Då det gäller presenter, se först 
hos

Ur-, Optik- & Guldsm edsaffär

jar t. ex. barnen kunna behärska sina 
rörelser. Pennan löper inte längre hur 
som helst, när fingrarna fattar om en 
sådan. För att kunna exempelvis skriva 
är det nödvändigt att kunna behärska 
rörelserna.

De psykiska förutsättningarna är kan
ske svårare att få inblick i. Barnens in
telligens måste ha nått en viss utveck
ling, när de börjar skolan. De bör kunna 
förstå, vad som säges till dem, de måste 
kunna någorlunda hålla det i minnet, 
kunna koncentrera sig kring en uppgift, 
kunna göra jämförelser osv. Deras so
ciala instinkt bör också ha nått en viss 
mognad. De skall kunna komma över
ens med andra och inte vara särlingar i 
alltför hög grad.

Bör då föräldrarna ha undervisat sina 
barn, innan skolan börjar? Det bör na
turligtvis ingalunda vara fallet. Den 
bästa förberedelsen för skolgång, som 
föräldrar kan ge sina barn, är att något 
sysselsätta sig med dem under förskol
åldern. Föräldrarna bör åtminstone sva
ra på barnens frågor, när dessa kommer 
med sådana, och som bekant är barn 
synnerligen frågvisa. Om så skedde, 
skulle det inte hända, som det nu ofta 
händer, att barnen, när de börjar skolan, 
inte alls har mål i mun. De har inte lärt 
sig tala, och om de lärt sig det, är deras 
ordförråd ytterst torftigt. Tyvärr blir 
emellertid hemmen alltmer ur stånd att 
fylla sin uppgift som ”moderskola” . Om 
både far och mor har arbete utom hem
met, räcker mte tiden till för dem att 
också vara pedagoger. I städerna har 
tidigare varit inrättade s. k. kindergar- 
ten, där förskolbarnen togs om hand och 
fick den omvårdnad, som eljest skulle ha 
kommit dem till del i hemmen. Genom 
ordnade lekar, små samtal, sagoberät
tande o. d. fick de en förberedelse för

Viktigt meddelande!
1 dagspressen ser man numera hur väl 

automater fyller sin uppgift över hela lan
det, särskilt den av Statens Institut för 
Folkhälsa godkända varuautomaten.

För att på ännu bättre sätt stå den 
stora allmänheten till tjänst, har jag i da
garna uppsatt en sådan varuautomat utan
för butiken, där Ni när som helst kan 
köpa t. ex. bröd, smör, ost och sill. kött
konserver, kokta ägg, korv, te, kakao, kex, 
saft, frukt och gotter, smörgåsar m. m.

Som denna automat är en bland de 
första i övre Dalarna hoppas jag, att både 
ortsbor och turister kommer att uppskatta 
densamma.

Vallers Livsmedel, Orsa
— Valter Pettersson —

Tel. 106
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egentligt skolarbete, som var av mycket 
stor betydelse. Numera ersättes kinder- 
garten av s.k. förskolor eller lekskolor, 
som arbetar etter samma mönster.

Skolmognadsprovets uppgift är att 
konstatera den psykiska utvecklingsnivå, 
som barnen kommit till.

Naturligtvis är det ingen skarp gräns 
mellan vad som kallas skolmognad och 
omognad. Men genom skolmognadspro- 
vet kan ändå bli klart vilka barn, som 
absolut inte bör börja den reguljära 
skolan. Där omognad konstaterats, bör 
barnets föräldrar avrådas från att låta 
barnet börja sin skolgång. I regel blir 
följden, om barnet ändock får börja, att 
det inte orkar fullfölja skolgången, blir 
mer och mer efter de skolmogna och blir 
vid läsårets slut kvarsittare. I allmän
het är det en vis regel, att låta det sju
åriga barnet få uppskjuta skolgången 
ett år, om det befunnits, att det saknar 
de erforderliga förutsättningarna och 
att inte, utom då skolmognaden är fullt 
klar, låta ett barn börja före den obliga
toriska skoltiden. ”En för tidig an
strängning är begåvningens och hälsas 
grav” har det med rätta sagts. Följande 
gamla vers varnar för faran av för tidig 
skolgång:

Bönor, satta i april, 
brukar sällan att gå till.
Om de ock ej frysa bort, 
blir dock stängeln klen och kort, 
medan sådd, långt mera sen, 
frodas utan vank och men.
Fostrare och fäder böra 
uppmärksamt på detta höra, 
att de ej i förtid draga 
plantor upp, som blott blir svaga. 
Slikt kan man med bönor våga, 
vissnar somt, blott ryck det opp.
Men en vissnad mänskokropp — 
för vårt hjärta, vilken plåga!
Gören ej, vad ofta hänt, 
med ett barn experiment!

H j. I I — n.

Gör ett besök \
Orscts
modernaste
livsmedelsbutik

Där kan Ni handia 
SNABBT och ROLIGT

Självbetjäning

Broberg Orsa AB
Tel. 545 och 48

Sjunde klassen i Kyrkbyn.
Första raden: Sigurd Mårsén, Ingegerd Vallberg, Anna Lena Haglöf, Rolf Proos,

Jonny Karlsson, Lars Rännar, Arne Snitt.
Andra raden: Inger Hultman, Marianne Nyberg, Anita Brandt, Hans-Erik Ångman,

Kerstin Trogensson, Inger Pettersson, Kåre Gladh, Asta Olsson, Hans Jäderström, Karl 
Erik Pettersson, Karl-Erik Bäckström, Sigge Nyberg (framför Bäckström).

Tredje raden: Laila Sellberg, Annmarie Johansson, Inger Eriksson, Anette Anders
son, Siv Kallman, Margareta Bengtsson.

Lärare: Pelle Jakobsson.

TiII minnet au
SIGVARD MATTSSON.

Tolvårige Sigvard Mattsson frän 
Mässbacken omkom genom drunkning 
på Långfredagen, då han var på väg att 
plocka blommor åt sin mor.

Oväntat kom uppbrottsordern till vår 
vän och kamrat Sigvard. Det blev så 
tyst i vår skola. Vi känner alla en stor 
tomhet. På sitt lugna stillsamma sätt 
satte Sigvard sin prägel på klassen. Han 
var en god kamrat, vaken och uppmärk
sam, alltid villig och hjälpsam. Han drog 
sig aldrig undan, när det gällde någon 
svårighet. Han var en pojke att lita på. 
Oftast såg vi honom med ett glatt leen
de på läpparna. Så vill vi minnas dig, 
Sigvard —  din lugna klara blick, ditt 
goda leende.

Du hade alltid så många idéer och 
planer och tankar i ditt huvud. Du v i 1- 
1 e något —  och vi väntade mycket av 
dig —  väntade att du skulle bli något. 
Och nu står din plats tom. —  Kort blev 
din levnad, men du hann vara till myc
ken hjälp, glädje och välsignelse i hem 
och i skola. Och vi känner tacksamhet 
för den tid vi fått ha dig hos oss. Tack 
för vad du gav! Tack för ditt ljusa vack
ra minne! B. H.

Säsongens 
senaste nyheter \

Kostymer,
Rockar,
poplin och gabardin

Hattar,
Skjortor
av marknadens förnämsta 
fab rikat visa vi nu i en 
omfottande sortering.

Kläder för herrar med

anspråk köpas hos
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De Tre Klenoderna. Forts, från sid. 2.

Jag har inte gjort nånting med Bengt, 
sa jag.

Jo, det är nog pastorn, sa mamma, 
för i går kväll kom Bengt hem många 
timmar tidigare än han annars brukar 
komma hem. Och när jag frågade varför 
han kom hem, sa’ han: Jag har brutit 
med mitt gäng, för Hambraeus tycker 
nog inte om att jag är med de där poj
karna.

Bengt skaffade sig ett nytt gäng. Det 
blev några läskamrater. Pojkar måste 
ju alltid ha något för sig, och Bengt och 
hans gäng gjorde en skioptikonapparat 
och hade föreställningar i en redskaps- 
bod ute på Årstagatan. En kväll bjöd 
Bengt och gänget mig på en föreställ
ning. Det var mycket roligt. De hade 
själva ritat gubbar med tusch på glas
skivor, och där fick jag se mig själv när 
jag klådde läspojkar (vilket jag aldrig 
har gjort) !

När jag tackade Bengt, sa’ jag: Du 
har fått ett bra gäng.

Ja, sa Bengt, grabbarna i det andra 
gänget tyckte inte att det passade att 
jag var med dom när jag gick och läste!

Vad säjer ni om det, ni som läser det 
här?

Kanske nån säjer: Ja, vad säjer pros
ten själv?

Då vill jag svara: Man skall aldrig 
misströsta om pojkar. Man kan tryggt 
tro på dem. I det längsta.

Den tredje klenoden var ”brödsbrytel- 
sen och bönerna” . De orden syftar på de 
första kristnas första gudstjänster. De 
gudstjänsterna var inte alls lika våra. 
Först hade de första kristna konfirman
derna inga kyrkor. De höll sina samling
ar i hemmen. Senare i katakomber och 
andra gömställen. Vidare hade de inga 
präster, inga biblar och psalmböcker och 
inga orglar och kyrkklockor och allt 
sånt där. Men ändå voro de ständigt, 
endräktigt tillsammans.

Vi har så mycket mer än de. Vi har 
vår underbart vackra kyrka, och vi har 
rnusik och orgel och präster och biblar

och psalmböcker, och vi har söndagen 
med dess ljuvliga vilofrid och dess mor
gonklockringning som viger in den skö
naste av alla dagar.

Men det har inte gått upp för oss vil
ken högtid livet kan få genom att en 
hel församling kommer samman till 
högtiderna i kyrkan.

Det är en sak som folk inte riktigt 
förstår, och det är att Orsa kyrka är 
folkets egen kyrka. Det är inte präster
nas och biskopens kyrka eller ” statens” 
kyrka. Utan det är Orsafolkets egen 
kyrka. Den har folket byggt, och på 
golvstenarna ha de bönder, som lagt dit 
dem, inristat sina namn och bomärken.

En konfirmand bör gå i kyrkan under 
sin läs tid.

Men sen skall han inte plötsligt bli 
borta, som om han fått kyrkledigt på 
livstid.

En konfirmand skall hålla fast inte 
bara vid sin läspräst och sina läskamra
ter utan också vid sin läskyrka.

Man kan inte begära att han skall gå

Sommarens stora mode . . .

Stråhattar
Stort urval

Många trevliga modeller 
hos

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 4, Orsa

i kyrkan varje söndag, fast det finns på 
sina håll i vårt land folk som gör det. 
Men det har blivit så att söndagen skall 
brukas till så många andra ting.

Men då och då skall en konfirmand 
komma tillbaka till sin läskyrka.

Och frågar någon varför, så vill jag 
svara: Vi behöver kyrkan. Det är inte 
kyrkan som behöver oss utan vi som 
behöver kyrkan. Vi behöver den som ett 
helgrum till motsats mot alla livets var
dagsrum. Vi behöver den som en ” ort 
av frid” , som Runeberg säger, gentemot 
all världens oro och ofrid. Vi behöver 
den som en väckare och vägvisare, vi 
behöver den för livsstilens skull, vi be
höver den som en himlastege, som ett 
ljus i mörker, ,en tröstare i sorg.

Vi behöver för vår egen skull hålla 
fast vid vår egen kyrka.

Jag skulle kunna berätta om åtskilli
ga av mina konfirmander både i Orsa 
och på andra orter som håller fast vid 
sin läskyrka och då och då kommer igen.

Och om en av dem vill jag berätta. 
Det var en pojke som gick och läste för 
mig i Orsa för länge, länge sedan. Men 
han var inte döpt. Och för att bli konfir
merad måste han ju bli döpt. Men då 
sa föräldrarna nej. Pojken ville bli döpt 
ändå, men jag sa, att han måste lyda 
sina föräldrar.

Så han blev inte konfirmerad, fast han 
gått och läst hela tiden.

Den pojken reste sen till Stockholm. 
Men varje gång han kom hem till Orsa, 
gick han i kyrkan. När han sen blev gift 
och fick barn, fick jag döpa hans barn. 
Och när barnen blev så stora att de 
skulle gå och läsa, fick jag konfirmera 
dem. Men när detta sist hände kom han 
och sa: Nu vill jag att du skall döpa 
mig, så att jag får känna att jag riktigt 
är hemma i Orsa kyrka.

Och med de orden ville jag sluta den
na lilla artikel.

Du som gått och läst i Orsa, skall 
hålla fast vid din läskyrka, så att du 
kan känna att du är riktigt hemma i 
Orsa kyrka. Axel Hambraeus.

v
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bygga
när Ni kan måla 
om med färg 
från

HEDINS Färghandel
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FRÅN SKOLBÄNKEN
Kära skolbarn!

I det här numret av tidning
en återser ni uppsatser som ni 
skickat in för länge sen. Det 
är saker som blivit tryckta 
men som fått ligga och vänta 
på sin tur att få komma in i 
tidningen. Nu har deras tur 
kommit, och här har ni dem.

Tack ska ni ha för allt in
tresse ni visat för skoltidning
en det här året genom att 
skicka in uppsatser och teck
ningar! Välkomna åter till 
hösten!

En upplivande och inspire
rande sommar önskar vi er!

Våren
Nu kommer våren 
med knopp i håren.
Isen har tinat bort, 
och blåsippan är i knopp. 
Tussilago står vid dikesrenen, 
och det droppar från grenen.

Lärkan drillar i skyn, 
för nu är det vår i Oljonsbyn. 
Skatan vickar på stjärten, 
och duvan pickar på ärten.
Små grässtråna tittar opp, 
och allt står snart i knopp.
Nu vi springer i backen, 
medan Vanjas pappa kör traktorn.

KYLLIKI MATSLOFVA. 
Klass 5.

Ris-kojan.
Anita och jag har byggt en riskoja. Det 

var jobbigt att bygga den. Nu har vi byggt 
tak på den. Gunnar har hjälpt oss. Då fick 
jag ett granbarr i ögat. Vi har flaskor och 
burkar i den. Vi har så roligt där. Den står 
inne i skogen.

Marianne Lund. Klass 1.

Den sfora ugglan
En natt när mamma och jag låg och 

sov, klockan var tolv, hörde mamma något 
som bara rasade i skorstenen. Hon somna
de igen. Klockan sex på morgonen vaknade 
hon och trodde att de slog sönder saker 
en trappa upp. Hon tittade in i rummet. 
Men har man sett på maken. En stor 
uggla hade kommit ner igenom skorstenen. 
Hon hade flaxat ner alla blomburkar som 
stod i fönstret. Lite senare på morgonen

ringde mamma efter pappa. Han kom hem. 
Han tog ugglan som en baby och bar ut 
den. Mamma fick städa hela rummet. Hon 
sa: Det var det värsta elände jag nånsin 
har sett.

BERTIL TYSK.
Klass 1.

När jag blir stor
När jag blir stor ska jag först och främst 

ha en egen stuga med en fin liten träd
gård, där det ska växa äpplen, och runt 
omkring ska det vara en syrenhäck. Sedan 
vill jag ha hemtrevligt inuti stugan också, 
och vi ska ha var sin garderob allihop. En 
bil ska jag ha, för jag ska ha körkort. Och 
med bilen ska jag köra på semester till 
Norge, Danmark och Finland, och sen ska 
jag köra runt hela Sverige och ha skojigt. 
Jag ska bli biträde på sjukhus, för jag 
tycker det ser så trevligt ut, då systrarna 
springer om Varann där. Och jag ska ha 
en snäll karl, som hjälper mig att diska, 
bära in ved och sopa och allt möjligt. Ett 
barn vill jag ha, men inte mer! Och hon 
ska vara snäll och lydig. Annars får hon 
stryk. Hon ska få ett eget rum, där alla 
hennes saker och kläder ska vara. Jag ska 
bo i Göteborg, för där får man se många 
fartyg. ANITA SÖDERBLOM.

Klass 5.

De två stararna
Det var två starar, som hade kommit för 

tidgt. Då kvittrade en av dem: ”Vi flyger 
till ett annat ställe ,där det är varmare." 
Och så flög de bort, men inte blev det var
mare ändå. Så satte de sig på ett tak, då 
såg de en gammal gubbe, som hade snö i 
skägget. Det var själva Vintern! Så kom 
en trana med en liten flicka på ryggen. Och 
gissa, vem det var — jo, prinsessan Vår! Då 
gick Vintern bort. Och det blev sol och vår, 
och blommorna slog ut. Då vart stararna 
nöjda och byggde sitt bo.

HOLGER HANSSON.
Klass 3.

Sök ej försäkring L,-:*™,-!
Tänk på att m edan Ni är frisk söka inträde i

Orsa Erk Sjukkassa
Telefon 271 Exp. Barken 5

Sjukpenning för ett och sam m a sjukdom sfall i 2 år, % av läkarvård, fri la- 
sarettsvård sam t barnförsäkring ingår i m edlem skapet.

Charkuteriuaror
med kvalitet finner Ni 
hos

Å B ER G S  SLAKTERI AB
O rsa

Vid köp av radio
kan Ni med förtroende vända Eder till oss. Vi ha följande märken i lager:

CO NCERTO N, DUX, LUXOR, M ARCONI, N ORNAN, PHILIPS, 
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel- & Sportaifär
Telefon 281, bostaden 383
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

Permcmentningen
för sommar- och semester
dagar bör beställas i god 
tid. Ring redan nu 208.

ÖSTBERGS Damfnsermg
Olga Parde
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ORSA SKOLTIDNING

TECKNING: Kulspel av 
Börje Westerberg, klass 6

Den lilla hunden Tsatso
När vi var i Bonäs så var Tsatso med. 

Där finns det en katt. Katten har en liten 
skinnfäll som den ligger på. När jag tog 
tallen så började Tsatso att leka med den. 
Katten bara tittade på honom. När jag 
tog ifrån Tsatso skinnfällen så stod han 
på bakbenen och ville ha den igen. Jag 
tycker så mycket om honom.

KRISTINA PERM. 
Klass 1.

Om Ni ser på slanten
handlar Ni hos

Lundblads Eftr.
Tel. 225, Orsa

Nu till sommaren 
bör Ni tänka på
omstoppning och klädsel

av Edra möbler. Vänd Eder med 
förtroende till yrkesmannen, som 
lämnar garantier för såväl material 
som arbete.

Möbler, madrasser och sängkläder 
i lager.

Reellt arbete! Billiga priser!

F:d Stoppmöbler
Tapetserare C. Samuelsson 
Slottsgården, Orsa, tel. 679

Äventyr på hästryggen
På påsklovet hände det ganska mycket 

spännande. En kväll sade Gunnar åt mig: 
”1 morgon ska du få rida på en av hästar
na." Jag blev förstås mycket glad men 
också gruvsam, dels för att jag inte visste 
att någon av våra hästar var bilsäker, och 
dels för att jag måste rida så långt. Så 
blev det morgon, och jag Var uppe före 
sju och gjorde mig iordning. Mamma trod
de, att de bara narrat mig, men det trodde 
inte jag. När jag kom ned i stallet, sa Gun
nar, att jag skulle ta hästen och leda upp 
honom. Usch, vad jag blev rädd! För han 
stod längst ner. Men jag gick i alla fall. 
När jag kommit in till hästen och skulle 
sätta på honom grimman, gick det inte 
alls i början. Först satte jag den bakfram, 
sen upp och ned, men till sist gick det, och 
jag kom upp med hästen. Då sade jag, att 
jag ville rida barbacka, men Gunnar sade, 
att jag måste rida med sadel. Så satte de 
på hästen sadeln, fast de tog bort stigbyg
larna, så att jag inte skulle fastna med 
fotterna i dem. Jag frågade Gunnar, om 
hästen var bilrädd. ”Nej” , sade han. Så bar 
det av. Först for jag upp till affären och 
tillbaks. Men John sade, att det dög inte. 
Då for jag ända till tant Rut och vände, 
men det dög inte heller. Då for jag ner 
till torpgrind och ut på stora landsvägen, 
tills jag kom mitt för oss. Där körde jag 
upp i skogen och hem. Men då var hästarna 
i hagen, så Gunnar eller John kunde inte 
öppna grinden för mig. Det var nu då jag 
for tillbaks, som allting hände. Jag tyckte, 
att hästen gick alldeles för långsamt, så 
jag smackade på, men han lydde inte. Då 
smackade jag på igen och om igen. Men det 
skulle jag aldrig gjort, för nu satte han 
av i galopp, och jag satt och hoppade och 
höll på att trilla av. Men så lugnade sig 
hästen. Nu var vi nere vid vägen igen. Då 
hörde jag en bil som kom, och då stannade 
jag hästen. När bilen for förbi, märkte 
jag, att hästen blev orolig, och jag hoppa
des, att det inte skulle komma någon mer. 
Men det gjorde det. Det kom två stycken 
till. När första bilen farit förbi, hoppade 
han och ställde sig tvärs över Vägen. Och

I somras.
I somras var vi i Grunuberg. Vi åkte 

traktor dit. Medan vi åkte, mötte vi kor. 
När vi kom till Grunuberg var där så vac
kert. Längre opp bodde gälkullorna. De 
var två stycken. När vi hade lastat av, 
for traktorn hem, och vi tog in sakerna. 
Sen gick vi ut och lekte. Vi hade så ro
ligt. När det blev kväll, gick vi och lade 
oss. När det blev morgon, steg solen opp. 
Det blev så vackert. Gälkullorna var redan 
ute med korna. När vi hade kommit opp, 
satte vi på oss kläderna och gick ut. Då 
var korna ute och betade. När det blev 
kväll, tog de in korna och mjölkade dem. 
Så gick de in i stugan, och vi gick in vi 
också. Vi hade så roligt i Grunuberg.

Ingegerd Margareta Larsson. Klass 3.

Musse Pigg i bänklådan.
En dag hade jag städat i bänken och 

lagt böckerna på den ena sidan och skriv- 
oeh räkneböckerna på den andra. Men en 
morgon, då jag skulle ta min uppsatsbok, 
var det en väldig röra. Böckerna låg hul
ler om buller. Då tänkte jag', att det nog 
var Drullputs bänk, som städerskan hade 
förväxlat med min. Men då jag började 
titta efter i böckerna, såg jag, att det var 
mina. Men då höll jag på att ramla, för jag 
visste, att jag hade städat och gjort fint. 
Jag gick fram till fröken och undrade, vem 
som hade varit där. Då sa fröken: ”Det är 
nog Musse Pigg, som har varit där.” Då 
skrattade alla åt mig. Så fick jag städa 
om igen. Maj-Lis Norin. Klass 4.

han hade knappt hunnit lugna sig, förrän 
den andra kom, och då blev han också 
rädd, så han började springa, fast inte så 
farligt. Då red jag hem, men för varje 
ljud, som liknade en bils ljud, blev jag 
väldigt rädd. Jag kom oskadd hem. Men 
usch, vad det gjorde ont i benen! Jag kun
de knappt gå. Och blåmärken det fick jag 
litet här och där.

INGA-LILL LINDQVIST.
Klass 5.

F i s k e n  nappar nu, men 
det behövs goda redskap 
att ta den. Vi har de rät
ta redskapen . . .

det moderna o. bekväma 
flytande bränslet för

sportstugor, 
hushåll och 
industrier.

Låt oss demonstrera Ga- 
solköket för Eder.
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ibland har man tur
En gång ute på verandan skulle jag sätta 

på mig stövlarna. Då kände jag någonting 
som gjorde illa mej i foten. Det var en 
krona. Då gick jag och la den i min spar
bössa.

När jag blir stor ska jag köpa mej en 
bil, därför ska jag spara alla pengar jag 
får.

INGRID HELGESON. 
i* Klass 1.

Den olydiga harungen.
Det var en gång en harfamilj, som bod

de i en skog. Där hade de ett litet bo un
der en gran. Inne i boet var det ett bord, 
fyra stolar och en eld med en gryta över. 
Där var det ganska fint. Det tyckte har
mamman och harpappan men inte lille 
Knorr. Knorr var en liten olydig harunge. 
En dag sa mamman åt honom: ”Gå och
köp lite mat!” ”Ja”, sa ungen och flinade. 
Då fick han pengar, och så gick han. Men 
kan ni gissa, vart han gick? Jo, han gick 
på bio. Det var en film om de tre små gri
sarna, och den ville han se. När klockan 
blev fem, var filmen slut. Det var alldeles 
mörkt ute, och Knorr blev väldigt mörk
rädd och vågade nästan inte gå hem igen. 
Men han fattade mod och började gå. När 
han gått en bit, prasslade det till i en bus
ke, och fram kom Mickel Räv. Knorr blev 
utom sig av fasa. ”God kväll, god kväll” , 
sa Mickel. ”Go-go-goddag herr räv” , stam
made Knorre. Han visste inte, vad han 
skulle säga. ”Det var en god fångst” , mum
lade Mickel. Högt sa han: ”Ska du inte 
följa med mig hem till i morgon?” Ne-nej, 
jag må-måste nog kila ;iu. Och så sprang 
han. Räven efter honom. Knorre sprang 
allt vad han orkade med Mickel i hälarna. 
Till slut nådde han fram till huset, där han 
bodde. Han sprang in genom dörren. Och 
Mickel sprang hem till sig med svansen 
mellan benen. Men lille Knorre var aldrig 
mer olydig.

Louise Hansson. Klass 4.

Klänningar, Hattar, 
Strumpor, Väskor
i stort urval hos

D a h ls  E ftr., O rs a
Tel. 191

Odjuret.
Ann smög sig sakta ur sängen. Hon tit

tade ut. Månen tittade just upp mellan 
träden. Ann öppnade sakta fönstret och 
hoppade ut. Det var alldeles tyst ute. Hon 
gick sakta bort över ängen. Snart kom 
hon till en liten tjärn. Hon gick bort till 
en brygga, där hon visste, att fars båt låg 
förtöjd. Snart gled båten bort över det 
kolsvarta vattnet. Efter en liten stund 
stötte fören mot andra sidan. Hon hoppade 
ur och drog upp båten en bit på stranden. 
Hon gick bort till den sovande skogen.

Plötsligt började det blåsa en sakta bris. 
Ann började känna sig illa till mods. Hon 
tvekade en stund men tog sedan mod till 
sig och gick in på den slingrande stigen. 
Det skrek till uppe i ett träd. Hon hoppade 
till. Nu började hon känna sig rädd. Plöts
ligt kände hon regndroppar och hörde ett 
avlägset mullrande.

Nu satte hon fart. Hon kom fram till en 
liten glänta med några små buskar och en 
liten porlande bäck. Hon såg något blänka 
till i gräset — fars guldur! Hon ropade till 
av glädje och tog upp uret. Hon tänkte, 
att cm hon inte hade hittat uret, hade hon 
inte vågat gå hem.

Nu gick hon in i skogen igen. Regnet 
hade ökat i styrka. Efter en stund kom 
hon fram till tjärnen. Då hände det. En 
stor lurvig varelse dök fram. En björn! 
Hon skrek till och sprang fram till båten. 
Men hon såg inte, att björnen också sprang, 
men åt ett annat håll. Hon rodde, så att 
yattnet forsade om fören.

När hon kom på andra sidan, drog hon 
upp båten, och sedan sprang hon allt vad 
hon kunde genom det våta gräset, hem. 
Det brakade och blixtrade, men hon såg 
ingenting.

Först när hon kommit in i stugan, kände 
hon sig lugn och kunde berätta om även
tyret för far och mor, som satt uppe och 
undrade, vart deras flicka tagit vägen.

Bertil Björklund. Klass 7.

Specerier 
Manufaktur 
Glas och porslin

Wikners Eftr.
Holen, tel. 2

C y k la r
av ledande märken 
i stor sortering.

N ya Järn hand eln
Telefon 252

Porträttet från
exam ens-
och konfirm ationsdagar
blir ett minne för livet.
Se vår skyltning!

T E G M A N S  FO TO
O rsa , tel. 93

Kostymen
när den är som bäst finner Ni hos oss! 

Den är
av H Ö GSTA tygkvalitéer 

med BÄSTA utförande
i NYASTE färger och mönster 

och MODERNASTE modeller 
till BILLIGASTE möjliga priser.

Välkommen in och proua den!

Vi har också finfina rockar, 
hattar, skjortor och slipsar 
i passande färger, vilka yt
terligare förhöja helhetsin
trycket av scmmarhabiten.

Aug. Larsson
Manufaktur
Damkappor
Herrekipering
Telefon 21
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Hemtrevnaden(j

börjar med 
tapeterna

Vare sig Ni är hyresgäst 
eller värd vill Ni ha mo
derna, hålllbara tapeter, 
som göra en våning triv
sam i många år. Se våra 
provkartor, smakfulla 
mönster och läckra färger 
från början till slut.

r -------------------------------------n
Landets ledande fabriker äro 

representerade genom oss. 
--------------------------- ------------------ /

Orsa Färghandel
A. Ferneman Tel. 340

TTalles expedition.
Det var en gång en liten trollpojke, som 

hette Tralle. Han var väl ungefär sju, åtta 
år gammal. En gång hade han varit ända 
till skogsbrynet. Där bodde en gammal man 
i en liten röd stuga. I dag satt han i en 
stol utanför stugan och läste i en tidning. 
Tralle blev förstås nyfiken på vad som 
stod i tidningen. Och när mannen gick in 
i stugan och lämnade kvar tidningen i sto
len, då kilade Tralle fram och tog den. 
”Brådeby-kuriren” läste Tralle, för läsa, 
det hade han lärt sig av mor Uggla. ”En 
stor expedition startar till Grönland.” — 
”Expedition” , tänkte Tralle, ”vad är det?” 
Jo, visst ja, det var ju några människor 
som tillsammans undersökte platser. ”Det 
låter spännande”, tänkte Tralle vidare, ”det 
skulle jag vilja vara med om”. Sagt och 
gjort. Tralle sprang hem och packade en 
kappsäck. Sedan gick han. När han kom
mit en bit utanför skogsbrynet, stötte han 
på ett staket. Innanför det gick några un
derliga varelser cch åt gräs. Att det var 
kor, visste inte Tralle. Han klättrade över 
staketet och kom rakt på tjuren, som stod 
bunden vid en påle. ”Vad är du för en li
ten figur?” råmade tjuren. ”Jag är Tralle 
troll, och vem är du då, du klumpiga va
relse?” svarade Tralle och ville visa sig 
lite morsk. ”Vad! Kallar du mig klumpig?” 
råmade tjuren, ”det ska du få för.” Och så 
tog han Tralle på hornen och kastade iväg 
honom! Tralle flög och flög, men så märk
te han, att han började dala ner mot mar
ken. Han kände en stöt, och så stack det 
förfärligt. När Tralle kravlat sig opp, såg 
han, att han hamnat i en törnrosbuske 
strax utanför sin skog. Tralle lunkade sak 
ta hemåt. ”Aldrig mer ska jag ge mig ut 
pä en expedition”, muttrade han för sig 
själv.

Lisbet Olsson. Klass 4.

Min hund.
Några dagar efter examen fick jag en 

hund. Den döpte jag till Stoy. Jag var så 
glad, att vi hade fått den, och ännu gla
dare blev jag, när pappa sa, att det var 
min hund. Jag tackade pappa. Stoy är 
brungrå i färgen och är en schäfer. Den 
är en valp än. Dagen efter köpte pappa 
ett koppel, men det ville Stoy inte gå i. 
Han drog ibland och stretade emot ibland. 
Det är en pojke, som heter Gunnar. Han 
har sparkat åt Stoy en gång, och därför 
är han så arg på honom. I förrgår var 
Stoy och tog en höna för Tage Hedberg, 
så att pappa fick betala sju kronor för 
den.

Eva Forsman. Klass 4.

TECKNING: Min blomsteräng av 
John Ingemar Åsenlund. klass 2

Spökhuset.
På torsdagskvällen skulle Lisa gå efter 

mjölken. Det gjorde hon bara ibland. Hon 
skulle uppför en brant backe, och vid si
dan av vägen låg en övergiven ful stuga. 
Hon tyckte, det var ruskigt, för folk sade, 
att det spökade därinne. Hennes far bru
kade annars gä efter mjölken, men han 
hade ont i huvudet. Lisa tog på sej klä
derna och fick den tomma mjölkkrukan.

När hon kom ut på bron, tyckte hon, att 
det var sä mörkt, att hon inte vågade gå 
förbi spökhuset. Hon tog en omväg i stäl
let. Den var mycket längre, men hon skulle 
gå fort.

När hon kom fram, frågade de henne, 
varför hon kom så sent. Då svarade hon, 
att hon gått den stora vägen.

Klockan var mycket, och hon tänkte, att 
hon nu skulle ta vägen förbi den gamla 
stugan. Nu, när hon fått mjölken, kunde 
hon inte springa, för dä skvätte den ur.

Innan hon kommit mitt emot stugan, 
hörde hon, hur någon sjöng. Hon hörde, 
att det var på melodin, ”Vi gå över dagg- 
stänkta berg, fallera” . Hon blev alldeles 
skrämd och darrade i hela kroppen. Hon 
kunde urskilja orden: ”Vi gå över dam
miga golv, fallera. Där spöken dansa ham
bo klockan tolv, fallera. Där benrangel 
ramla, och benknotor skramla. Vi gå över 
dammiga golv, fallera” . När hon hörde det, 
började hon springa. Hon snavade och föll 
omkull. Mjölkkrukan tappade hon och den 
började rulla utför backen. Då såg hon 
tre vita varelser .komma ut ifrån stugan 
och gå in i den nerfallna uthusbyggnaden. 
Hon stod alldeles som förstenad. När spö
kena stängde dörren, började hon springa.

Lisa sprang hela vägen hem. Först när 
hon kom in i stugan, kände hon sig lugn 
och kunde berätta om äventyret för far 
och mor.

Berit Nääs. Klass 7.

H A N S  P E T E R S O N S Stor sortering i

Bil- § Flygskolor vår- och sommarskor
Tel. 242, O rsa P r is b i l l ig a  s a n d a le r

Skolorna,
som ge resultat. Segers Skoaffär Eftr.
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Trollungens äventyr.
Det var en gäng en trollunge, som ville 

ge sig ut på äventyr. Men pappa troll och 
mamma troll sa, att han kunde råka kom
ma till människorna. Men han gick ändå. 
De bodde i ett stort berg. När trollungen 
kom ut ur berget, var det vår. Strax utan
för berget var en äng full av blommor. 
På ängen satt en flicka och plockade blom
mor. Då frågade trollungen, om han fick 
följa henne hem. Och det fick han. När 
de kom hem till hennes hem, var där så 
mycket, som trollungen aldrig sett förut. 
Om en stund skulle flickan äta. Då frå
gade hon, om inte pojken också kunde få 
lite mat. Det fick han. Det var potatis 
och korv. Men när han tog en tugga i 
munnen, spottade han ut det. Sen gick han 
frän bordet. Han såg en dörr och öppnade 
den. Där var något konstigt. Han skru
vade på det. Men oj, det började spruta 
vatten, så det blev alldeles vått på golvet. 
Hur han än skruvade, blev det bara värre. 
Då blev han så rädd, att han sprang till
baka till berget. När han kom hem, sa han 
till mamma och pappa, att han aldrig mer 
skulle gå utanför berget.

Monica Östlund. Klass 4.

När jag blir stor.
När jag blir stor, ska jag bli speedway

förare. Jag ska köra på alla tävlingar. 
Ibland ska jag göra många vurpor och sno 
runt samt köra i snöplogsvallen men ändå, 
vinna ibland. Jag ska köra på isracing och 
jordbanetävlingar, vinna ibland, förlora 
ibland, men ändå få något pris. Jag ska 
vara med på många andra ställen, till och 
med i Mora. Där ska jag ha en bra motor
cykel att åka på och kanske vinna någon 
gång av alla de gånger de tävlar där. Kan
ske jag förlorar ibland, men det gör ingen
ting, bara jag får åka, för det är så roligt.

Karl-Einar Spännar. Klass 5.

En vacker

P E R M A N E N T
till sommaren . . .

Besfäll tid hos

Liljas Damfrisering
Tel. 306, Orsa

Trollet som fick en svans.
Djupt inne i trollskogen bodde trollet 

Tjalle. Det var ett snällt gammalt troll, 
som aldrig gjorde någon för när. Men ändå 
hade Tjalle en stor sorg, han hade ingen 
svans. När han var ute och gick, hörde 
han jämt: ”Hahaha, där kommer gamle 
Tjalle Svanslös, hihiha!” En gång när 
Tjalle som vanligt var ute och gick, såg 
han något ljust i ett träd. Som ni vet är 
troll mycket nyfikna. Det var Tjalle också. 
Han gick närmare och närmare, och se, 
dä,r hängde en liten fé mecl långt gult hår! 
När hon såg Tjalle, sa hon: ” Snälla du!
Hjälp mig!” Tjalle tog upp kniven och 
skar av repet, som hon hängde i. ”Å, tu
sen tack ska du ha! önska dig nu vad du 
vill, men tänk dig för, innan du säger det” , 
sa fen. Tjalle svarade utan att tänka sig 
för: ”Jag vill ha en svans, men längre än 
alla andra trolls svansar ska den vara.” 
”Jaha” , sa fén, och så var den försvunnen. 
Tjalle bara gick och tänkte: ”Ska jag få 
en svans?” Och på nätterna drömde han, 
att han hade en hemskt lång svans. En 
morgon två månader senare vaknade Tjal
le av att han låg på något. Han reste sig 
opp och skulle titta efter vad det var i 
sängen, då han såg, att han hade en hemskt 
lång svans. Den var längre än alla andras 
svansar. Han gav upp ett glädjetjut, kläd
de sig i en hast och gick ut för att visa 
sin långa svans.

Monika Sellberg. Klass 4.

En resa.
' En dag skulle vi åka på semester. Då 
åkte vi tåg till Uppland. Det var så roligt. 
Pappa åkte motorcykel. Han kom fram 
före oss. Men när mamma och jag steg av 
tåget var vi inte framme utan vi måste åka 
buss också. Pappa kom och mötte oss. Då 
var det kväll. Vi bodde där en hel vecka. 
Och när vi var ute och åkte en dag så såg 
vi en kyrka. Den var så gammal, och det 
var hål i väggarna efter kriget. Och när vi 
skulle fara hem åkte vi om Furuvik. Vi 
såg på alla djur. Först gick vi in på ett 
kafé. Sen gick vi och åkte ponnyhäst. 
Först red jag. Sen åkte jag travartrilla. 
Det var så roligt. Vi säg' sälar som var i en 
bassäng. De sa.g så hemska ut. Och björ
narna var nere i en djup grop. Och en stod 
på bakfötterna och ville ha något. Då 
släppte vi ner en builbit. Sen gick vi till 
aporna. De var så roliga. De hoppade ut 
och in i en låda som hade en dörr. Vi loc
kade på dem. Då kom en, vi gav den en 
bit kola. Då såg jag att de hade såna hän
der som jag.

Göran Persson. Klass 2.

Erik Andersson
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förrättar A u k t i o n e r ,  Bo 
uppteckningar och Arvskiften.

Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 4 0

Vårfläkt
öoer kostymen. . .

Låt oss visa Eder vår lilla 
finfina sortering av nyin- 
komna kostymer. Ni kan 
välja bland diskreta saker 
och det nyaste nya, som 
finns i både färger och mo
deller.

f  \

En trevlig nyhet i fritldsklädsel 
för sommaren är jacka och 
byxor i blå rayongabardin.

v______________________________________________________/

I fråga om ekiperingsartik- 
lar ha vi också en god sor
tering av allt, som hör vå
ren och sommaren till. Gör 
oss ett besök. Vi stå gärna 
till tjänst med att visa Eder 
nyheterna i såvål konfektion 
som ekipering.

B&JtglUtds
--------  O R S A --------
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y/LSTQMK

lör trädgård och  terrass. — 
Det finns många olika ty 

\ per att v ä ja  av i vår stora 
sortering.

Carl A. Pellersson
Tel. 39, Orsa

Examenskläder
- praktiska och klädsamma - 

för både Er pojke o. flicka 
finnes nu i god sortering.

Firma Barnkläder
Tel. 219

Lilla Sull
I går var jag och plockade blåsippor i 

Åldersång. När jag kom dit, var det löv 
över blåsipporna. Jag började maka undan 
dem. Då såg jag ett flickansikte bland 
löven. ”Vad är du för en?” sa jag. Då kom 
den lilla flickan fram. Hon var klädd i blå- 
sippskjol och hade ett grönt blad till blus. 
Hon hade gult hår och så en blåsipps- 
mössa. Hon var inte större än ett lillfinger. 
Hon sa: ”Jag heter Gull. Och jag brukar 
vara hos blåsipporna. Vad heter du själv?” 
— ”Jag heter Monica”, sa jag, ”vill du följa 
med mej och plocka blåsippor?” — ”Ja”, 
sa Gull. Så tog jag henne och satte henne 
på min hand, och så gick jag bortöver. Jag 
hittade ganska många blåsippor. Sen gick 
jag tillbaka till samma ställe och tog opp 
löven och satte ner Gull. ”Adjö”, sa jag. 
”Hej då”, sa Gull. Så gick jag hem.

MONICA DAHL.
Klass 3.

Trollens svampkalas.
Trollkungen Klumpduns hade hört, att 

människorna plockade svamp. Då skickade 
han ut sina 27 ungar för att se om det 
fanns någon svamp. De kom hem och sade, 
att de kunde bjuda hela trollskogen på 
fest. Då sade Klumpduns, att de skulle 
plocka så mycket de kunde, men de skulle 
akta sig för människor. De gav sig iväg ut 
i skogen för att plocka svampen, men de 
hann inte långt, förrän de såg människor. 
Då sprang de hem till trollberget igen. Då 
sade Klumpduns, att de skulle gå ut och 
plocka på natten. De gick ut på natten och 
plockade korgarna fulla, alla 27 ungarna. 
Det var mest flugsvamp. Då tog Klump
duns gumma Dunsklumpa och rensade 
svampen ocli kokade den. Så skickade de 
ut sina ungar igen för att bjuda alla trol
len. Maten var färdig när de kom till 
Klumpduns. Den stod på bordet och såg så 
läcker ut. Klumpduns sade, att de skulle 
sätta sig och äta av den läckra maten. De 
satt där och pratade och åt av maten. Rätt 
som det var, så var all maten uppäten. Då 
sade alla trollen adjö, och så gick de hem 
till sina berg och lade sig att sova. Men 
mitt på natten fick de ont i magen, så att 
de inte kunde vara stilla. Då sa ett troll, 
att han trodde, att de hade fått flugsvamp 
till middag. Han samlade alla trollen i sitt 
berg, och han sade, att de skulle hämnas. 
När Klumpduns hörde, att de kom, blev 
han rädd och kröp in i skattkammaren. 
Men då gick dörren i baklås, så om han 
inte kommit ut än, så sitter han där än 
i dag.

Christer Dahl. Klass 4.

Trille-Trulle-Troll hjälper djuren
Trille-Trulle-Troll, låt oss kalla honom 

T. T. T., var på väg genom den stora skogen 
till eken vid bäcken för att skaffa ekollon. 
T. T. T. var inte något styggt troll. Tvärtom, 
han var mycket snäll. ”Huitt”, visslade han. 
”Tänk, att sommaren äntligen har kommit 
igen, så a- - - Hoppsan, vad var det jag 
snavade på? — Nämen titta! En liten har
unge!” — Han tog upp harungen och tittade 
närmare på honom. ”Minsann tror jag inte, 
att du är lik Långskutt i 23 :e stubben på 
Grangatan!” — ”Jo, ja’ toj att ja’ ä’ däj- 
ifjån”, sa den lilla harungen. ”Jaha, då får 
jag väl lov att gå dit med dig och höra 
efter då.” T. T. T. vek av inåt Grangatan, 
och snart var han framme vid 23 :e stubben, 
och där gick han in. ”Å!” ropade harmor, 
”kommer du äntligen tillbaka! Jaha, det 
kunde man ju förstå! Är det inte snälla 
farbror T. T. T., som har tagit hand om 
dig? Ja, han är då för snäll!” T. T. T. rod
nade, om ett troll kan rodna, för allt beröm 
han fick. ”Det var just ingenting”, sa han. 
”Nej, nu måste jag gå och skaffa mig litet 
mat! Adjö så länge!” — ”Adjö, och tack så 
mycket”, sa’ harmor. ”Näll fabbo!” sa’ har
ungen.

T. T. T. hann inte mer än ut, förrän han 
stötte på herr Uggla. ”Oj, vad du ser be
kymrad ut då!” sa’ T. T. T. åt Uggla. ”Kan 
jag vara annat? Jag har ju tappat mina 
visdomsglasögon, och nu vet jag inte ens 
vad det är för dag i dag!” — ”Aj, aj, det
var värre än jag trodde. J----- Oh, vad var
det jag blev så bländad av? Nä’ men titta! 
Det är ju dina glasögon! Se här, tag nu på 
dig dem!” — ”Nu kommer jag ihåg, vad 
det är för en dag idag! Torsdag! Tack så 
mycket!” — ”Varsågod! Adjö!” — ”Adjö!”

Så gick den dagen, och T. T. T. hjälpte 
fjorton stycken djur med olika saker, så 
han hann inte plocka några ekollon, men 
det hjälpte djuren honom med som en liten 
gentjänst.

TORSTEN LÖFGREN.
Klass 6.

När jag var sjuk.
I går var jag sjuk. Jag hgde ont i ett 

öra. Det var så långsamt hela dan. Jag 
låg och läste i en Kalle-Anka-bok ett tag. 
Sedan somnade jag. Siv kom opp och väck
te mej. ”Har du sovit, Inga?” — ”Ja.” 
Men då sa mormor: ”Kum upp ä jat, för 
mofa a kämi ö an i ungren” . Då steg jag 
opp och åt. Jag fick soppa och pannkaka. 
Det gjorde så ont i örat. Men nu är det 

. bra.
Inga Höglund. Klass 4.

n  Bränd KALK och 
T .v jU r .  KALKSTENSMföL

gy högsta kvalitéer till fördel- 

^  MED ^  aktigaste priser erhållas Irån

Sommarskor
Sandaler, Fritidsskor, 
Gymnastikskor m. m.

A.-B. SKATTLAiGBYKS KALKBBUK AB ORSA SKOMAGASIN
Mässbacken Telefon 50021 Telefon 37
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Frelins Konditori
Telefon 27

Medlem av Sveriges K onditor
förening och Tårtförm edlingen

Värme-, Vatten-, Avloppsledningar

utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

Tapetsering
Rums- och B yggn adsm åln in g

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

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

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

utföres av

Gulty Bohman
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons 
ÅKDONSFABRI K

Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott DRICKA
frän

Storåbro Bryggeri
Teleion 189

L in d ä n g e t s  P e n s io n a t

diehammmdê aö l
Tel. Holen 1

Något om han Iverk . . . Forts, från sid. 3.

hemtrakter, att under fria kamratliga 
former deltaga i alla ungdomsgillets 
arrangemang. Medlemskap kan erhållas 
av alla ungdomar inom hantverk och 
småindustri samt utom yrket stående 
personer som är för hantverket intres
serade.

PNOG.

TECKNING: Travtävling i Orsa av 
Sivert Lindström, klass 1

TECKNING: Hoppa hage av 
Lisbeth Irene Jönsar, klass 3

Gummiverkstad
B ilr in g ar, Snökedjor, 

B atterier, Bensin  
och o ljo r.

Orsa Ringcentral
Alf Andersson 

Tel. 299, bost. 555

REKOMMENDERAS 

Telefon 66

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood
BE GRAVNI NGS BY RÅ

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

Brandts Pensionat
Orsa, telefon 173

H elinackorderingar - M iddagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor m. m.
Lager av Masonite, W allboard , Plywood

Kallholsfo rs <SrilclcerLfaforLk
Tel. 500 37 M ä s s b a c k e n

)ohn Petterssons
Sadelmakeri, Tapeiserareverkstad
Telefon 164

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

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

Skoreparationer
utföras omsorgsfullt av

ML Wikström
(Bakom Lantmannagården)

Lindhs Matsalar
R e k o m me n d e r a s !

Tel. 269 Orsa

Hugos Konditori
Andersson é Ors

Rekommenderas!
--------T e le fo n  3 1 8 --------

F I R M A

BERTIL JONSSON
O LJONSBYN -  TEL. ORSA 346

d Q e L a m ,m .e .rtc le e c i.é  !

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119
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Skolnytt.
Den valda organisten

kommer även att tjänstgöra i folkskolan
4 veckotimmar. Skolstyrelsen har beslutat, 
att en veckotimme skall användas för un
dervisning i frivillig körsång.

Skolstyrelsen har vidare hos vederböran
de myndigheter anhållit att den musik
undervisning, som organisten enligt kyrko- 
musikerstadgan har att meddela åt ungdom
5 timmar i Veckan, måtte få fullgöras i den 
kommunala musikskolan.

Domkapitlet
har dels fastställt skolstyrelsens förslag 

till ny organisationsplan för Orsa skol
distrikt, dels fastställt skolstyrelsens beslut 
att förflytta folkskollärarinnan Hanna Be- 
lin till Digerbergets skola fr. o. m. den 1 juli 
1952.

Nya lärare.
Till de två lediga tjänsterna vid Kyrkbyns 

folkskola har bland 11 sökande utsetts folk
skollärarna Per Jakobsson, Säter, och Jo
hannes Hasmats, Uppsala.

Per Jakobsson är född år 1928 och har 
avlagt examen i Uppsala 1949. Han har 
tjänstgjort i Folkärna och Falun, innan han 
i höstas kom till Orsa som e. o. lärare. Han 
är dessutom musiklärare.

Johannes Hasmats är född 1916 och av
lade examen 1941 i Uppsala. Efter en del 
kortare vikariat har han varit e. o. lärare 
i Bollnäs 1942—1948, ämneslärare vid sam- 
skolan i Bollnäs 1948—1950 och är sedan 
1/7 1950 ordinarie folkskollärare i Uppsala.

Båda de nya lärarna hälsas hjärtligt väl
komna till Orsa.

Nytt lärarval.
Till ord. småskollärarinna i Oljonsbyn- 

Torrvål har valts Christina Hjelte, Falun. 
Den nyvalda lärarinnan har emellertid re
dan begärt avsked, varför skolstyrelsen nu 
måste göra om hela proceduren: ny utan- 
nonsering, sammanställning av de sökandes 
meriter, sammanträde för att uppsätta för
beredande förslag, remiss och yttrande från 
inspektören, uppsättande av slutligt för
slag, remiss och yttrande från inspektören, 
uppsättande av slutligt förslag, val, medde
landen till samtliga sökande, kungörande av 
justering av valprotokollet. Mycket arbete i 
onödan!

Simkurser.
Skolstyrelsen har beslutat, att anslaget 

till simkurser hädanefter skall utgå efter 
3: — kronor för varje fullgjord undervis- 
ningstimme, dock maximum 1.000: — kro
nor. Skolstyrelsen skall vidare svara för 
bussresor till Åberga och anskaffa dag
böcker till simkurserna.

Fördyrad skola.
Skolstyrelsen har för kommunalfullmäk

tige anmält, att Digerbergets skola kommer 
att bli åtskilligt dyrare än vad som beräk
nats, främst beroende på det ändrade pen
ningvärdet. Något bestämt belopp kan dock 
ej nu uppgivas, då ytterligare statsbidrag 
kommer att sökas hos Kungl. Maj:t, men 
det är omöjligt att säga, hur stort belopp 
som kan erhållas.

Intresserade åskådare fick Svanström fr. Horn
berga häromdagen, då han med motorsåg fällde 
och kapade en gamma! björk vid skolan.

Vå rvers
Nu är våren här, 
då får vi plocka bär.
Snart får vi bada i sjön, 
och snart så blommar lönn.
Och gräset är så grönt, 
och allting är så skönt.
Våren är då bäst,
för då får man åka häst.

Fåglarna kvittra så glatt, 
men då så kommer en katt.
Lärkan har kommit nu, 
med sin lilla fru.
Snigeln kryper på marken, 
och larven kryper på barken. 
Blomman hon lyser så grant, 
där borta på dikeskant.

MEIT BÄCK. 
Klass 3.

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 91 — 30 maj 195») 

utgives av Orsa Lärareförening. 
Red.: Daisy Holton, Hansjö, tel. 290. 

Postgirokonto nr 13 65 58
Prenumeration sker genom insällning å 
lidningens postgiro av kr. 1:80. Skriv tyd
ligt namn och adress på girokortels kupong.

Musikdiplom.
Ytterligare tre elever har avlagt prov för 

musikdiplom av första graden:
207. Inga-Lill Lindkvist, Kallmora 5.
208. Erik Berglund, Nederberga 5.
209. Britta Knutsson, Nederberga 5.

Våren
Nu är våren här, fastän snön ligger kvar 

över berg och dal. Söndagen den 5 april 
såg jag bin och getingar och fjärilar. Jag 
såg också staren, medan jag var ute och 
dikade. Jag såg tussilago och blåsippor titta 
fram i backar, där det är bart. När all 
snön har smält, blir alla diken, bäckar, 
åar och alla sjöar och älvar fulla av vat
ten. Det rinner, så det forsar överallt i 
trummor och fall. Man kan nog snart gå 
ut och meta och ha små motorbåtar i di
kena att åka med och även många andra 
båtar. Vattnet förstör vägarna. Man måste 
åka med vägskrapa och fylla igen alla 
gropar, så att inte bilarna eller bussarna 
guppar värre än att de kan åka.

KARL-EINAR SPÄNNAR.
Klass 5.

Glöm ej att Eder cykel be
höver r e n o v e r a s  
och ju s te r a s  till 
sommaren. G ör det 
i god tid! 
L A C K E R I N G

B. S. Balters
Cykel- & Rep. Verkstad, O rsa , tel. 711

Nu inför sommaren använd 

elektriska apparater från

MOSA-OQ/A ELEKTP.A.B
O rsa , tel. 192

Upplaga 1850 ex. Beckmans Tryckeri, Orsa 1952 Pris 45 öre

TECKNING: av Ros-Mari Löhf, klass 6


