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Efter skidtävlingen smakar det gott med mjölk och bullar. Foto: A. Robén
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O BSA SKOLTIDNING

EN RESA I TID OCH RUM
För Orsa Skoltidning av församlingssekr. Elsa Greijfe, Ludvika, som strax efter förra världskriget deltog i KFUK:s 

internationella utbildningskurs i London för kristna ungdomsledare och socialarbetare.

Vill du följa med på en resa i tid 
och rum ? —  ? ? ? —• trettiotre år 
tillbaka i tiden och —  till London? 
Vill du? Ja, skynda dig då, för bus
sen kommer strax! "Hade ni bussar 
på den tiden?" "Ja, som du ser, röda 
och bara en aning smalare än nu, 
men i gengäld två våningar höga. 
De bussar, du nu får se i London, 
har tak på övervåningen, men det 
hade de inte då. Du må tro, att det 
var ett lika strålande som billigt 
nöje att bese en världsstad från ta
ket av en buss, medan solen sken 
över folk från alla världens hörn, 
och en god vän pekade ut historiska 
platser, blomster- och lopptorg', par
ker och monument och —  de stora 
varuhusen.

Men nu är det inte vackert väder. 
Hu, kila in och sätt dig, bussen är 
som vilken av våra bussar som 
helst, och när den är full, står man 
och dinglar i gången, precis som nu. 
Vi har två av mina kamrater från 
kursen med. Se på den ljusa. Ser du, 
att hennes fina ansikte är omramat 
av en slät lugg och kort hår, och 
hon, som kommer in nu är mycket 
modern i kort rak dräktjacka av 
grön tweed i flera nyanser, och myc
ket snäv kort kjol. -—• Ja, ja, var så 
goda och sitt. Det är rugglgt och 
grått ute. Kvarter efter kvarter av 
alldeles likadana grå hus glider för
bi oss, men så är det också novem
ber och trakter, som kallas East 
End. Du har läst på resebyråns re
klamlappar, att det inte är rådligt 
för främlingar att ge sig in i grän
derna där. Vi måste ju le litet, vi 
tre, som arbetar där varje vecka, bl. 
a. med en teatercirkel för barn i 
Kväkarnas stora ungdomsklubb. — 
Nej, vi skulle Inte ge oss in i kines
staden eller sent på kvällen bortåt 
dockorna, men här travar vi en 
gång i veckan, och de magra och 
fattigt klädda barnen, som talar en 
svårförståelig Londondialekt, leker 
och spelar teater, är fnittriga och 
besvärliga, snälla och glada och duk
tiga, som alla andra barn. •— Nu har 
vi hälsat på Mr. Brown, klubbleda
ren, en man med ett ungt och glatt 
ansikte under vitt hår, men med 
mycket slitna kläder. Han sköter 
den här klubben med många hundra

ungdomar, och hans lön är säkert 
minimal. Alla hans medhjälpare är 
frivilliga krafter, som inte ens får 
pengar till de ofta långa bussresor
na, men glada och pigga möter man 
dem i korridorer och trappor. Det 
är Mr. Brown, som har sagt oss, ä tt 
vi inte skall läsa någon bön vid av
slutningen, men att barnen skall stå 
stilla med knäppta händer och slut
na ögon en stund. Kan det gå? E f
ter andra eller tredje gången går 
det. Livliga är de. De spelar med iver 
och glädje men en gång var det 
stopp på generalrepetitionen bara 
några timmar innan "den stora 
kvällen". Gång på gång gick vi ige
nom de svåraste ställena. Varje gång 
sprack det. Barnen hoppade över 
bord och bänkar och hojtade och 
skrek. Det var bara att låta dem gå 
hem. Modet sjönk under noll-punk- 
ten på den unga regissören —  men 
när kvällen kom! Den glada sagan 
drog i en festlig kavalkad över til
jorna, pagerna svängde elegant sina 
plymagerade pappershattar, och i 
ett utbrott av känsla kastade sig 
drottningen emellan den svarte troll
karlen och sin lille sons vagga. Det 
var storartat! "Vet ni, varför vi var 
så stygga, m iss?" —  "N ej!" —  "Vi 
ville gå hem och dricka te. Adjö, 
och tack för i dag!" "Varför sa ni 
inte det?" Ett skratt ekade ner ige
nom trapporna.

Men nu i dag, när arbetet är över, 
kommer vi ut —  och ser inte mer 
än en meter fram för oss. Vi trevar 
oss fram till hållplatsen vid ett apo
tek, lyckligtvis, för därutanför lyser 
alltid en röd lykta. Vi är oroliga, att 
bussarna kanske redan slutat att gå, 
men där kryper bussen fram —  ge
nom londondimman, som plötsligt 
kommit och sakta tätnar. Om en 
stund är vi ute på stora starkt upp

Hans Peterson
Auktoriserad försäljare för 
Norra Dalarna för 
Studebaker och Peugeot.

Tel. 410 00, Orsa

lysta gator, men det hjälper oss fö
ga. På trottoarkanten går konduk- 
töien och håller i dörrhandtaget på 
den öppna bussdörren, och fot för fot 
går färden. Vi drar en lättnadens 
suck, när vi är hemma igen. Jag, 
som bor i annexet, skyndar mig has
tigt ned för den lilla gatstumpen för 
att klä om mig till middagen. "Som 
i 1800-talsromaner Klä om sig till 
middagen på en vardagskväll!" Ja, 
vår föreståndarinna vill, att vi skall 
ha det litet festigt om kvällarna, 
när vårt arbete tillåter oss att äta 
den sena middagen tillsammans, och 
runt om brasan sitter vi kamrater 
några gånger i veckan och sjunger, 
och leker och diskuterar hett och 
skrattar. Klänningar i glada färger 
lyser i rummet och vi sitter i få
töljer eller på golvet allt efter vars 
och ens önskan.

Men i kväll när jag kommer ut 
från annexet, bara en kvart efter 
vår hemkomst, ser jag  rakt ut i grå
vit bomull. Jag trevar mig ner for 
yttertrappan och låter handen glida 
efter järnstaketet. Jag ser inte läng
re än till min egen haka, men jag 
vet ju, att jag kan följa staketet 
ända till tvärgatan, där skall jag gå 
rakt fram och få tag i nästa staket. 
Järnräcket, som jag känner med 
handen, ser jag inte. Gatlyktorna 
liknar svaga månar, som hänger i 
universum. Staketet tar slut, tre 
steg fram, var tar trottoaren slut? 
Då händer det. Dimman lyfter sig 
■—- just vid trottoarkanten. Jag kom
mer över gatan —  och åter sluter 
mig dimman som i en säck. —  In i 
huset har dimman kommit så smått. 
När vi skiljs åt för kvällen ser vi 
varandra som genom en slöja — 
fast brasa och elektriska lampor 
brinner —  för ni har ju också varit 
med och sjungit "Jupaidi - al - di - 
ai da" och allt möjligt annat, och till 
slut en aftonpsalm i kapellet.

X kapellet kunde vi alla samlas 
till andakt. Det året deltog i kursen 
lutheraner från Österrike, Ungern 
och Sverige, presbyterianer från 
Skottland, metodister och en hel 
rad från engelska kyrkan. Alla voro 
vi ett i det lilla vitkalkade rummet, 
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Bland 
blommor 
och barn 
i Israel

Utsikt från ”Svenskbyn” över Juda bergsbygd med Ain Karim.
Johannes Döpa rens födelseby.

I dag är det precis fyra veckor, se
dan jag kom till Bibelns land. Hemma 
i Orsa åker ni skidor, men här är det 
redan full sommar.

Nu bor jag vid Profeternas gata i 
Jerusalem. Man öppnar en liten grön 
port i en ganska hög mur och kom
mer med ens till den mest idylliska 
plats, man kan tänka sig. Omkring en 
vacker kringbyggd gård ligger flera 
hus, som är byggda av sandsten. Rum
met, som jag bor i, ser ut som en 
liten kyrka i rundbågestil. Det har 
endast två små fönster, som sitter högt 
uppe och är försedda med galler. Där
inne är det ganska svalt, och det kan 
man vara tacksam för, ty större delen 
av året är det tryckande varmt utom
hus.

Men än så länge är det bara skönt 
ute. Därför har jag just nu slagit mig 
ned i en vilstol ute i den härliga 
trädgård, som ligger bakom huvud
byggnaden. Jag sitter och skriver i 
skuggan av en pinje. Här växer också 
bambu samt oliv- och fikonträd. Det 
sistnämnda håller just på att knoppas. 
Det är ett säkert tecken på att som
maren verkligen är nära — nu som 
på Jesu tid (se Luk. 21: 29—31!).

Husets trogna gårdvar, Mopsi, håller 
mig sällskap. Ett annat husdjur har 
jag också strax bredvid mig. Det är

sköldpaddan Anaximander, som av 
den sköna solvärmen lockats fram ur 
sin vinterdvala i rishögen.

Det har regnat ovanligt litet under 
den gångna vintern, och man är rädd 
för att det skall bli torka. Men än så 
länge är gräsmattan härligt grön. I 
den växer vackra anemoner i olika 
färger, röda tulpaner och skära cykla- 
men. Strax framför mig har jag en 
jasminbuske, som är överhöljd av 
gula blommor. Längre bort skymtar jag 
röda jättepelargonior samt krasse och 
kaprifol, som klättrar uppför hus
väggarna.

I en annan del av trädgården står 
ett citronträd, som just nu är fullt av 
gula frukter. Något apelsinträd har vi 
däremot inte, men dagligen får jag äta 
härliga apelsiner, som vuxit inte så 
långt härifrån.

Åtskilligt har jag hunnit se och upp
leva under denna månad. För Skol
tidningens läsare passar det kanske att 
berätta om barn och ungdomar, som 
jag träffat.

När jag går på gatorna i Jerusalem 
möter jag ofta bam i olika åldrar. 
Många gånger har jag tänkt: ”Barn är 
ändå varann bra lika, var de än bor 
i världen.”  De flesta är väl här åtskil
ligt mörkare än svenska barn, men 
det finns också en del, som är nästan

nordiskt blonda. Somliga pojkar har 
en lustig tofs vid vardera örat. De ska 
växa ut och bli långa korkskruvsloc- 
kar, likadana som deras far och farfar 
har och som deras fäder haft i många 
släktled.

Ofta ser jag, hur barnen kommer 
med sina skolväskor på ryggen eller i 
handen och pratar och skrattar. Ibland 
leker de också på trottoaren eller på 
själva gatan, om det inte är alltför 
livlig trafik. De ritar kanske upp en 
”hage” med krita på asfalten och hop
par i den ungefär som barnen i Sve
rige.

Flera gånger har jag gått förbi ett 
hus, där det står: ”Gan jeladim.” Det 
betyder: ”Barnträdgård.” Och härom
dagen såg jag, hur en hel rad småt
tingar kom gående därifrån tillsam
mans med sin fröken. Barnen gick två 
och två. De höll inte bara kamraten 
bredvid i hand utan hade också med 
den andra handen fattat i kläderna på 
den som gick närmast före. Det blev 
som en kedja med många länkar eller 
som ett tåg med många vagnar. De var 
så söta och behändiga, de små. Jag 
tänkte för mig själv: ”Så där såg de 
bestämt ut, de där barnen, som Jesus 
tog upp i sin famn och välsignade.”

”Skola” heter på hebreiska: ”Bet se- 
fer.” Det betyder egentligen: ”Bokhus.”

För fjällresan <=Uå’cen* nyltetet t För god hårvård...
ha vi rikhaltigt konservlager. Hattar, klänningar, kjolar, 

blusar, väskor, handskar.

Lundblads Eftr. K.J.Dahls Eftr. Liljas Damfnsering
Orsa Tel. 40.3 06Tel. 402 25 Orsa Tel. 401 91
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Böckerna, som barnen där får lära 
sig läsa i, är ganska olika våra. De 
börjar på det som vi kallar sista sidan 
och läser från höger till vänster. Bok
stäverna är också helt olika våra. 
Skriften består egentligen blott av 
konsonanter (medljud), men för ny
börjare sätter man ut vokalerna 
(självljuden) med punkter och streck 
under eller över raden.

I går gjorde jag med ett par vänner 
en promenad till en by strax utanför 
Jerusalem, som heter Lifta. Där träf
fade vi flera barn. De var lediga från 
skolan, ty det var lördag, och då är 
det sabbat i Israel. På söndagen ar
betar man däremot och går i skola 
som vanligt.

Vi försökte prata litet med de där 
barnen, men det var inte så lätt, efter
som de bara kunde hebreiska. Det är 
ett svårt språk, som vi ännu bara kan 
förstå litet grand av. Men nog fick vi 
veta, hur gamla barnen var och vad 
de hette. Det var Mirjam och Channa 
och Abram och Schlomo och mera så
dant.

Den där byn ligger i en vacker dal
gång i Juda bergsbygd. På sluttningar
na växer väldiga kaktusar men också 
ljuvliga anemoner och cyklamen. Ett 
par flickor hade händerna fulla av 
blommor, som de just plockat. När jag 
sa, att det var vackra blommor, räckte 
de fram sina buketter och gav mig 
dem. Jag kunde bara ta emot och sä
ga: ”Tådå rabbå!” — ”Mycken tack!” 
Jag tror att både givarna och motta
garna såg lika glada ut, när vi skildes 
åt.

I dag har jag och mina kamrater 
varit på besök i ”Svenskbyn” . Kanske 
var det några av tidningens läsare, 
som hörde på i radio, när fröken Gre-

Ät god och 
vällagad mat

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

Orsa-Baren
Vid abonnemang 10 %. 
Kupongsystem för skol
frukostar. Samkväm, supéer 
och festmiddagar ordnas, 
ölrätligheter

Vördsamt II. Sjöström, tel. 410 60

ta Andrén — husmor på institutet, där 
Jag studerar — för någon vecka sedan 
berättade därifrån.

Den byn har också ett mycket vac
kert läge. När man står däruppe har 
man en storslagen utsikt över bergs
bygden. Strax nedanför ligger Ain 
Karim, där prästen Sakarias och hans 
hustru Elisabet en gång bodde och där 
deras son Johannes växte upp, han 
som sedan fick tillnamnet Döparen.

Det är bara lVz år sedan man bör
jade bygga upp ”Svenskbyn” . Den är

Tre av eleverna vid ”Svenskbyn”.

Från ett klassrum i ” Svenskbyn”  (pojken 
från Irak, de två närmaste flickorna från 
Marocko, flickan längst bort från Egypten.

Barn i Lifta, bl. a. flickorna, som gav mig 
blommor. Lägg märke till pojkens öron

lockar!

ett slags barnkoloni, där sjuka barn 
och ungdomar får vård men samtidigt 
får gå i skola och får utbildning för 
något lämpligt yrke. Det är ”Förening
en Rädda Barnen” i Sverige, som har 
bekostat uppförandet av denna koloni. 
Av de tolv husen har tio kommit från 
Sverige, likaså nästan alla inventarier 
och övrig inredning.

Det finns f. n. omkring 60 ung
domar här. De är i åldern 12 till 20 
år. Många av dem är föräldralösa eller 
har sina föräldrar långt borta, kanske 
i andra länder. Men här kan de alla 
känna sig som hemma. Där finns mån
ga ledare, lärare och sköterskor, som 
tar hand om dem och söker hjälpa dem 
till rätta på bästa sätt.

Alla dessa ungdomar tillhör samma 
folk, men de har kommit från många 
olika länder hit till fädernas land, Is
rael. Vi hälsade på i en liten klass på 
fyra elever. Av dessa hade en pojke 
kommit från Irak, en flicka från Egyp
ten och två flickor från Marocko. De
ras lärare hade tidigare bott i Austra
lien.

Eftersom vi var från Sverige blev vi 
särskilt hjärtligt mottagna i ”Svensk
byn” . Föreståndaren följde med och 
visade oss de olika rummen. På flera 
ställen var väggarna prydda av tavlor, 
som svenska skolbarn målat. För oss 
var det roligt att se, att pengar, som 
samlats in i Sverige, kommit till så 
god användning.

Och nu går detta brev hem till Sve
rige med hjärtliga hälsningar till alla, 
som läser Orsa Skoltidning, både från 
”Svenskbyn” och från svenskarna vid 
Frofeternas gata.

Jerusalem den 20/2 1955.

Tore Östlund.

ät våte II 
MED KLÄDKULTl R . . .

I specialaffären linr.pr Ni 
det mesta och bästa i 
pojkkostymer, blazer, jac
kor, kappor, dräkter m. m.

Stor sortering i 
blusar och kjolar.

Barnkläder
Lennart Olsson 
Tel. 402 19, Orsa
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F r å n  

fiddla till 
fiol

De följande raderna riktar sig först 
och främst till dig, som varje dag — 
för det gör du väl? — plockar fram 
din fiol eller cello för att spela på vec
kans läxa i musikskolan, och till dig, 
som nu spelar mandolin och tänker 
fortsätta med fiol eller något annat 
stråkinstrument. Men om också någon 
annan är intresserad — var så god: här 
följer några rader om det genom ti
derna populäraste musikinstrumentet, 
fiolen och dess släktingar.

Om du
hade levat på 1100-talet, kanske du 
hade fått vara ”lekare” och fått spela 
på det instrument, som kan sägas vara 
violinens förfader. Det kallades fiddla 
och var inte så olik den fiol du spelar 
på. Fiddlan var skinkformad som en 
mandolin eller avlång och försedd med 
inbuktningar i sidorna som fiolen. På 
lediga stunder kunde du roa dig med 
att skjuta pilar med din fiddla-stråke,

ty den var konstruerad som en finfin 
pilbåge. Av namnet fiddla har vi fått 
fela. I visan om spelmannen brukar du 
ju sjunga: ”Och aldrig jag bytte bort 
felan mot fä!” Numera används inte 
fiddlan i Europa, men i Österlandet, 
närmare bestämt Indien, lever den än
nu.

Tiden gick

och man tyckte mycket om att spela 
eller lyssna på lekaren, som trakterade 
sin fiddla, giga eller gipa. Det kunde 
hända, att flera musikanter träffades 
för att, liksom vi brukar göra i musik
skolan, roa sig själva och andra med 
samspel. Men att bara spela fiddla blev 
nog lite entonigt, och man började 
bygga instrument av olika storlekar 
för att få mera omväxling i orkestern. 
Så småningom uppstod en hel familj 
med små och stora stråkinstrument. 
Den kallades Viola-familjen. Liksom 
medlemmarna i en vanlig familj lik
nade de varandra, och den hade myc
ket gemensamt med din fiol i fråga om 
utseende och klang. Om du tycker det 
är besvärligt att stämma ditt instru
ment, kan du vara glad, att du inte 
trakterar ett Viola-instrument. De 
kunde nämligen ha ända upp till fjor
ton strängar. Som tur var spelades 
bara på högst sju av dem. De andra 
var påsatta mest för klangens skull, 
s. k. resonanssträngar. Till formen lik
nade violorna som sagt fiolen men var 
— förlåt uttrycket — mera butelj - 
axlade och hade högre sarger. Sköna 
att se på var de i alla fall, vackert 
klingade de, och de hade förstås namn 
därefter: Viola de gamba, knäviolan 
var säkert knepig att spela på, efter
som den skulle klämmas fast mellan 
knäna. Viola de braccio, armviolan,

spelades som en fiol liksom Viola de’ 
amora, kärleksviolan, och Viola pom- 
posa. Jätten i familjen och basfiolens 
föregångare var förmodligen kontra- 
basgamban. Hade du funnits till på 
1600-talet, kunde du fått samarbeta 
med ett sådant stort instrument — 
men bara om du hade varit en duktig 
sångare. Då hade du nämligen fått 
krypa in i violan, och där hade du fått 
sitta och kika ut genom de s. k. C- 
hålen, allt medan stråken dansade 
framför din näsa och ”fiolen” brum
made omkring dig. När så dirigenten, 
som satt vid den pianoliknande cem
balon, gav tecken, upphörde brum
mandet, och du skulle få sjunga din 
stämma i den s. k. änglakören. Man 
har nämligen berättat, att pojkar i 
gosskören ibland kunde få sjunga sin 
stämma, sittande i något av de stora 
instrumenten — men vi får väl ta det 
påståendet med en ganska stor nypa 
salt!

I våra dagar får vi sällan höra de 
gamla viola-instrumenten, fiolens ”ku
siner”, men om du har tur, kanske du 
kan få lyssna till en ”gamba” i radion 
någon gång.

När
började man bygga fioler då? undrar 
du kanske. Fioler, eller violiner, som 
de ju kallas med ett finare namn, bör
jade tillverkas någon gång, när Gustav 
Wasas söner regerade i Sverige, alltså 
i slutet på 1500-talet och början på 
1600-talet. De första byggdes troligen 
i Italien. De mästare, som tillverkade 
dessa instrument, var stora konstnä
rer, och några namn bör du lägga på 
minnet: Gaspar da Salo, Maggini,
Amati och Guarnarius. Deras fioler är
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i den moderna stilen, 
med det perfekta snit
tet och i vårens vackra 
kvalitetstyger bör Ni 
prova nu hos

Kapp affären
Tel. 407 84

hittills de bästa i världen, och man 
har änntf inte kommit underfund med 
hur dessa fiolbyggare burit sig åt för 
att få instrumenten att bli så bra. Det 
har gissats både hit och dit. Använde 
de ett lack, som ägde någon ”hemlig” 
förmåga? Härrörde månne virket från 
utdöda granskogar i Italien? Det är 
ett par av frågorna man ställer sig, 
men hemligheten med ”cremonesarna” 
som dessa fioler kallas, tycks förbli en 
hemlighet.

Mästaren framför alla andra var 
dock Antonius Stradivarius. Kanske 
står hans namn i din fiol eller något 
annat instrument du sett. Men tro 
därför inte att du är lycklig ägare till 
eller har sett en äkta stradivariusfiol! 
Det finns tusen och åter tusen fioler 
med hans namn, men de allra flesta av 
dem är kopior och kan kosta något 
hundratal kronor bara. Nej, ägde du 
en äkta stradivarius vore du rik! Den 
dyrbaraste av alla stradivarier, den s. 
k. Messias-stradivarien, som finns i 
England och bär årtalet 1716, lär kosta 
en halv miljon kronor. Alla andra äkta 
stradivariusfioler är värda var sin för
mögenhet. Det tråkiga med de flesta 
av dessa dyrgripar är, att de hänger 
stumma i museernas montrar eller 
ligger inlåsta i säkra bankvalv.

Utsikterna att du någonsin ska få 
spela på mästarfioler är, som du för
står, ganska små, men du kan i alla 
fall trösta dig med att den fiol — eller 
cello — du trakterar till utseendet är 
ganska så lik en äkta stradivarius! 
Gör också vad du kan för att få den 
att låta som en sådan!

Att fiolen har syskon
vet du väl? Storasystern, altfiolen eller 
violan, är något större än fiolen. Detta 
instrument, som jag hoppas att du lär 
dig spela, när dina armar är långa nog, 
används i alla större orkestrar. Cellon 
är ungefär tvådubbelt så stor som 
fiolen. Den som får lära sig spela detta 
klangsköna instrument, har all anled
ning att känna sig lycklig. Inget annat 
stråkinstrument har så stort tonom
fång och inget har en så mjuk och 
vacker ton som cellon.

Här ska du få läsa en trevlig — och 
sann — historia om en cello. Någon 
gång på 1700-talet kom en man dra
gande en kärra belamrad med diverse 
flyttsaker på en bakgata i Milano. Det 
bar sig inte bättre än att en stol föll 
i gatan, och italienaren måste stanna 
ekipaget för att gillra upp stolen igen. 
Det var emellertid besvärligt, ty en 
dammig och trasig cello var i vägen. 
En cellospelare, som råkade gå förbi,

bad att få titta på den. ”Vill ni köpa 
den är jag bara glad att bli av med 
den” , svarade mannen. För en spott
styver köpte så cellisten instrumentet, 
som befanns vara en äkta stradivarius- 
cello! Cellisten sålde den sedan för en 
stor summa, den vandrade ur hand i 
hand och steg ofantligt i värde vid 
varje köp.

Så har vi cellons storebror, bas
fiolen eller kontrabasen, orkesterns 
största (brumbjörn). Den är två meter 
hög, och musikanten måste stå, när 
han spelar, eller sitta på en special- 
gjord hög pall. Nog går den långt ner 
i tondjupet, men en och annan är inte 
nöjd därmed, varför man tillverkat 
några basfioler med fem strängar.

Därmed har vi stiftat bekantskap 
med en ny instrumentfamilj, herrska
pet Violin. Du behöver inte ha tur för 
att närmare komma i kontakt med 
dess medlemmar. Varje dag kan du 
höra dem i radio och — det bästa av 
allt — du kan kanske själv få lära dig 
spela något av dem.

Det kan vara roligt att veta
att en vanlig fiol består av 42 olika 
delar och att de är gjorda av gran, 
lönn och ebenholtz, att det finns fioler 
av glas och koppar, ja, t. o. m. tänd
stickor, att de s. k. sensträngarna fak
tiskt består av fårtarmar, som bear
betats och tvinnats, men att strängar 
av stål blir allt vanligare, att stråk
taglet kommer från hästsvansar, är 
försett med små hullingar, som försät
ter strängen i dallring när man drar 
stråken, att den pilbågsliknande strå
ken användes till 1700-talets mitt, att 
skåningar, som ju tycker om att gå i 
träskor, har satt hals och strängar på 
dem, så att de blivit till träskofioler, 
och att dessa instrument används än i 
dag av skånska spelmän, att fiolen 
har en norsk släkting, hardangerfelan, 
som liksom en del viola-instrument är 
försedd med resonanssträngar, att 
uppländska spelmän trakterar en an
nan släkting, nyckelharpan, som kan 
sägas vara en sorts fiddla.

Tänk på
att instrumentet du spelar, vare sig 
det är ditt, musikskolans eller någon 
annans, vare sig det är en fiol, cello, 
tonett, flöjt eller något annat, inte är 
en leksak utan ett musikinstrument, 
som du fått förtroendet att förvalta! 
Vårda det som en klenod, håll det rent 
och spela så mycket och så vackert du 
kan! Då blir det till glädje både för 
dig och andra.

P. J.

6



ORSA SKOLTIDNING

Hälsoråd till alla skolbarn: 

Sol, ljus och frisk luft!
Vi vet alla hur pigga och glada vi 

känner oss en strålande vår- eller 
sommardag, då solen skiner från en 
molnfri himmel och en ljum vind leker 
omkring oss.

Men det är inte bara det att vi kän
ner oss piggare utan vi blir det fak
tiskt också, ty solen ger oss en hel del 
för vår hälsa nyttiga saker. Bl. a. hjäl
per solen vår kropp att bilda D-vita
miner och det stärker benstommen. 
Därför behöver man inte ta fisklever
olja på sommaren.

Solen ger oss också en härlig brun 
färg, genom att komma färgämnet i hu
den, pigmentet att mörkna. Så vet vi 
alla, att vi behöver luft för att andas 
och att luften består av syre och kvä
ve. Den härliga friska luften är rik på 
syre och det märker vi också på så 
sätt, att vi aldrig är trötta eller dåsiga 
ute i friska luften.

Därför är det klokt att gå ut på 
rasterna och inte sitta inne i korri
doren. Passa på och andas några djupa 
tag när ni kommer ut! När ni springer 
och leker blir också lungorna ordent
ligt ”genomblåsta” . Gå ut i skog och 
mark när ni är fria! Genom att vistas 
mycket ute i sol, ljus och luft stärker 
man sin hälsa, härdar sin kropp och 
får god aptit och man blir mindre mot
taglig för de s. k. förkylningssjukdom- 
arna.

Men det är inte alla dagar man kan 
vara ute, men ljus och frisk luft kan

NÄR JAG VAR I FRYKSÅS

Vi åkte till Fryksås klockan nio på 
morgonen. När vi var framme, lade 
busschauffören skidorna på backen. 
Och så fick vi leta igen våra skidor, 
och sedan satte vi på oss dem. Sedan 
åkte vi förbi ett hus, och så var vi 
framme vid den stora backen. Det var 
så kul så. Det är en flicka i 3 A som 
heter Annika Danielsson. Hon och jag 
åkte inte skidor så mycket. Utan vi 
lekte i snön. Och när vi skulle åka 
hem, så var vi så snöiga så att magis
tern fick borsta av mej och fröken 
fick borsta av Annika. Fröken frågade 
om Annikas kofta fick ligga i bagage
luckan. Men då sa busschauffören, att 
han kunde stoppa in hela flickan. Då 
började hon att skratta.

YVONNE MARTINSSON, klass 3 B.

vi släppa in i våra rum alla dagar och 
alla årstider. Vi bör ordna så vi får 
frisk luft i rummen och vi skall släp
pa in solen så mycket som möjligt. 
Hur skall vi då få frisk luft i ett rum? 
Jo vi skall vädra ordentligt och hålla 
både rummet och oss själva rena. Och 
hur skall vi vädra? Helst genom kors
drag 5—10 minuter minst två gånger 
om dygnet, morgon och kväll. Genom 
korsdrag blir rummet fortare vädrat 
och på så sätt hinner inte väggar och 
möbler bli avkylda under den kalla 
årstiden. Många är rädda för korsdrag, 
men behöver inte ställa sig mitt i dra
get.

Sol, ljus och luft, dödar också bacil
ler och är vi flitiga med att vädra får 
många baciller släppa livet till. De 
kanske annars skulle passat på och 
gjort oss skada. Om man har ett sär
skilt sovrum kan man där vara speci
ellt frikostig med den friska luften 
och man kan där ha det lite svalare 
än i de övriga rummen, ja, kanske 
t. o. m. kan sova för öppet fönster.

Alltså bör vi söka sol och ljus så 
mycket som möjligt, ty de ger oss D- 
vitaminer, brun färg, härdar oss, gör 
oss motståndskraftiga och dödar ba
ciller.

Frisk luft tillgodoser kroppens syre
behov bättre än dålig och stimulerar 
oss samt ger oss god aptit.

Syster Maj-Britt.

NÄR JAG OCH PAPPA 
VAR OCH FISKADE

I måndags köpte jag 12 mörtar. 
Nästa morgon steg pappa och jag opp 
klockan 7 på morgonen och gick ut 
på Lillån. Sen gjorde vi hål i isen 
och satte angeldon i hålen. Ett napp 
fick vi på en gång. Sedan gick vi 
där och vaktade. En fjäder flög opp, 
och vi gick dit och drog opp. Det var 
en liten gädda, men den trasslade in 
hela reven, bara för att han spratt
lade så hemskt. Vi fick flera napp. 
Så flög en till fjäder, och vi sprang 
dit med fart, men det var ingen fisk 
på kroken. En annan gång åkte en 
fjäder opp, och den här gången var 
det en gädda på. Och så åkte vi hem. 
Så åt vi den till middag.

LASSE ABRAHAMSSON, klass 2 A.

Våren nalkas!
Rådgör med oss angående 
sommarens frisyr!

Nya Damfrisenngen
Ann-Britt Tysklind Telefon 40453

För påsken . . .
Bonader, löpare, påskägg, kyck
lingar, påskkort. dekorationer.

Slörsla sortering hos
Orsa Tobaks- § Pappershandel
Tel. 402 38

Allt för påskbordet
finner Ni hos

Erikssons
Livsmedel 
Tel. 402 33

Yårnyheter
i Dam- och Herrskodon 
inkomna!

Segers Skoaffär Eftr.

Tänk i tid på 
sommarkläderna

Lämna redan i dag 
Kostymen, Rocken, Klän
ningen till kemisk tvätt.

*
Orsa Privattvätt
Elsa Bengtsson Tel. 406 29, Orsa
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Billig frukt
köper Ni hos

Wikners Eftr.
Ilolen Tel. 440 02

Har Ni tänkt på
att cykeln behöver renoveras 
i god tid till våren. Lämna in 
den redan nu i dag.

B. S. B Ä L T E R
Cykel- 5c Rep.-verkstad Tel. 40711

c L  c L a c k
RAK-  & F R I S É R S A L O N G

Rekommenderas!

G O T T  B R Ö D

Nya Wienerbageriet
— Gustaf Byström —

Tel. 401 98

Torr och oarm om fotterna 
med Gislaueds gummistöular!

G osstövel ”Ribby’ brun, ribbad 
sula, refflad klack. 31—34 13:75 

35 -42  16:75
Dam- och barnstövlar:

' Plask” , brun 31 -34  12: — 
35 -42  14:75 

”Plask” , svart 35 -42  14: —
”Swing” svart, låga skaft,

35 -42  12:75

Konsum
Varuhuset, Orsa

Nya e. o. lärare.
Följande extra lärare har fr. o. m. 1 

januari 1955 förordnats som extra or
dinarie lärare i Orsa skoldistrikt: Inez 
Petersson-Kronberg, Kerstin Lidegran, 
Tore Johansson och Jan-Erik Broberg, 
Kyrkbyn, samt Olle Källberg, Kall- 
mora.

Avsked
har fr. o. m. 1 juli 1955 beviljats små
skollärarinnorna Elin Larsson, Stack- 
mora, Maja Roos, Slättberg och Margit 
Haga-Lennes. Samtliga tre tjänsterna 
har ledigförklarats.

Ännu en finnmarksskolskjuts
blir det nästa läsår. Nu är det Näck- 
ådalens tur. Och sedan återstår endast 
Emådalen, därifrån barnen fortfarande 
måste inackorderas. Det är egentligen 
ganska överraskande, då det finns bå
de järnvägs- och busslinje från Em
ådalen till Orsa. Men varken järnvä
gens eller bussarnas tider passar för 
skolbarnen. Tåget går för tidigt och 
bussen för sent på morgnarna. Och på 
eftermiddagarna går bussen för tidigt 
och tåget för sent. Och det tycks inte 
gå att rucka på någondera tidtabellen.

Ungdomsverksamheten.
Kommunalfullmäktige har beslutat, 

att folkskolestyrelsen skall vara kom
munalt organ för stöd åt ungdoms
verksamheten inom kommunen.

Väggur i alla småskolor
ska det bli enligt beslut av skolstyrel
sen. Vidare skall till varje småskola 
anskaffas en spegel för läsundervis- 
ningen och som bredvidläsningsbok 
Beskows Vill du läsa?, del II.

■larven,
som sköts vid Untorp, har inköpts av 
skolstyrelsen och skall uppstoppas. Så 
nu kommer björnen i Kyrkbyns skola 
att få sällskap.

Den statliga avsyningen
av andra etappen av Digerbergets sko
la kommer att äga rum inom närmaste 
veckorna. Som skolstyrelsens ombud 
har utsetts hrr Herry Borgquist och 
Bogg Erik Andersson. Först efter den
na avsyning kan sista fjärdedelen av

Stipendiefonden
Hederslistan, som upptar namn på 

dem som blivit färdiga med sina kor
respondenskurser vid Hermods, kan 
denna gång utökas med den åttioåtton
de: Ingemar Tegmyr, Stackmora
(Lantbruksmaskiner). Han har också 
erhållit stipendium till ännu en Her- 
modskurs, denna gång i Traktorrepa
rationer.

För första gången i Stipendiefondens 
historia har även ett stipendium ut
delats till studerande vid folkhögskola, 
Astrid Lind, Orsa, elev vid Mora folk
högskola.

Säkerligen finns intresset för fort
satta studier hos många som slutat 
folkskolan och sedan ägnat sig åt 
praktiskt arbete ett eller annat år. För 
sådan ungdom vill Stipendiefonden 
bereda möjligheter till förkovran i nå
got ämne som intresserar. Upplysning
ar kan lämnas av närmaste lärare eller 
Sven Lilja, Kårgärde, Orsa (tel. 440 64).

Orsa 
socken
biblio
tek

har nu filialer i Maggås (hos Edvin 
Uhlén), i Torrvål (folkskolan), Slätt
berg (bystugan) och Stackmora (små
skolan). Dessutom finns som vanligt de 
större boksamlingarna i Hansjö, Diger
bergets, Skattungbyns och Åberga 
folkskolor. Utlåningstiden är överallt 
fredagar kl 19—20.

Utnyttja biblioteket! Det kostar ing
enting.

Biblioteksstyrelsen.

det beviljade statsbidraget erhållas och 
eventuellt ytterligare statsbidrag sö
kas.

Kantorstjänsten i Skattungbyn
Folkskolstyrelsen har tillstyrkt kyr

korådets förslag, att det antal vecko
timmar, som den i kantorstjänsten i 
Skattunge kapellförsamling ingående 
kyrkomusikaliska verksamheten skall 
anses motsvara, måtte höjas från 7 till 
8 timmar. En sådan förändring skall 
säkert locka flera sökande till den nu 
lediga tjänsten och även bidraga till 
att blivande tjänsteinnehavare stannar 
kvar längre.
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Gammal Marsch-melodi Satz von G erhard MaaB

Lyfi-nen d* Vän - ner, på Hem - ländsk, hund-raå-rig sång.

I det tyska musikhäftet "Der Kreiss” — tidskrift för 
muciserande ungdom — ha vi hittat ovanstående sättning 
av Orsa-marschen.

V ^>L äs/n iärar /
Dorco Ljusa Guld-Glitsa
— den fulländade, högblan- t ill parkettgolv. Guld-Glitsa
ka plastlacken till genom- skänker golvet en halvblank,
gjutna linoleum- och bala- slitstark yta.
tummattor samt trägolv.

O R SA  F Ä R G H A N D E L
Telefon 403 40

iMöt m
nyekiperad i 
kläder från 
Berglinds.

Sportkostymen är trevlig o. 
praktisk vid många tillfäl
len. Vi har den i special
tillverkad italiensk twist i 
prislägen 89:— och 125: — .

*
Ett praktiskt vårplagg är 
poplinrocken med löstagbart 
yllefoder. Den finns i en 
mycket trevlig modell till 
80: — kr.

*
Uddamodet är både prak
tiskt och trevligt. Vi ha trev
liga blazers i helylle från
8 2 :- kr.

*
Som Ni behagar kan Ni få 
Er nya vårkostym sydd ef
ter mått. Välj själv tyget — 
välj själv modellen — vi ga
rantera ett förstklassigt ut
förande.

*
Konfirmationskostymen till 
rätt pris och i rätt modell 
linner Ni hos oss.

*
Våra priser tål alla jämfö
relser, vilket endast ett besök 
helt kan övertyga Er om.

fetfigUnds
Tel. 400 05, Orsa
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När vi sitta i vår bänk . . .

Glad Påsk!
Kära unga ritare och berättare!

Klotet snurrar fort. Tycker ni 
inte det? Nyss var det jul, och nu 
är det strax påsk. V i måste fråga 
oss: Har vi uträttat något, upp
täckt något, lärt oss något, medan 
vår jord snurrat sina många varv? 
Det vore roligt att kunna svara ja. 
Men hur vi än kan svara på de där 
samvetsfrågorna, får vi nu allihop 
dela en glädje. Och det är att vår 
pol åkt över på solsidan vid det 
här laget.

Och vad er beträffar, märker vi, 
att ni kommit på skrivsidan. Å, så 
många uppsatser vi fått! Bara en 
liten del av dem har fått rum i 
tidningen. Bli nu inte ledsen, om 
inte ditt bidrag blivit tryckt! Det 
var bra i alla fall, och det var bra, 
att du övade dej.

Tack ska ni ha allesamman!

Och så önskar Orsa Skoltidning 
er en riktigt glad påsk.

NÄR VI VAR TILL FRYKSÅS
Onsdagen den 16 februari fick vi 

åka till Fryksås tillsammans med klass 
5 B, för vi skulle dit och åka skidor. 
Klockan nio på morgonen samlades vi 
på skolgården, där bussen hämtade 
oss. Skidåkningen började på en gång, 
då vi kom fram. Fröken och några till 
åkte till Grönklitt, men de flesta stan
nade kvar i Fryksås och åkte i bac
karna där. Det blev många kuller
byttor för mig i de branta backarna. 
När vi åkt en stund, fick vi gå in på 
Fryksåsgården och äta upp matsäcken, 
som vi hade med. Efter maten fick vi 
inte åka så lång stund, för vi skulle 
åka hem halv ett. Jag tyckte det var 
en rolig dag, och jag hoppas vi får åka 
dit fler gånger.

ROLF ANDERSSON, klass 5 A. 

OM VÅREN

Snart ha vi våren den kära, 
som sjunger sin glada sång, 
om blåsippor blåa 
och tussilago så gula.

INGER NORIN, klass 4

EN VÄRVERS
■ Snart är våren här.
Då plockar vi sippor men inte bär.
Och barnen på ängen
plocka de sippor små, som där stå.
Och i alla dungar
väves det videungar.
Snipp snapp snut, 
nu är hela versen slut.

GERD STIGSDOTTER, klass 4.

NÄR VI LEKTE 1 BACKEN

En dag var jag och Birgitta Liss ute 
i skolbacken och lekte. Vi hade så ro
ligt. Vi rullade ner över backen så vi 
blev alldeles vita av snö. V i rullade 
många gånger. När vi kom opp så 
buttade Birgitta ner mej i backen. Och 
så skrattade vi så mycket vi orkade. 
Klockan var fem och solen gick ner, 
det var så fint. Vi lekte att vi hade en 
kamera och knäppte kort. Om en stund 
åkte vi hem.

MARIANNE LILJA, klass 2 

PÄ ISEN
När jag och Kjell och Bosse och 

Bengt-Anders och Börje och Krister 
spelade ishockey så var jag målvakt. 
Och då kom Börje emot målet, så att 
jag satte mej. Då passade Börje på att 
göra mål, så att det blev 1—0. Då fick 
Kjell tji för att han sa, att den här 
gången skulle vi vinna. Sen gick jag 
hem och åt.

INGEMAR WASSBERG, klass 3 B

Tuärs genom Europa!
Efter förra årets lyckade resa till 
Tyskland, arrangerar vi även i år 
en semester- och fotoresa, denna 
gång till följande länder: Tyskland. 
Schweiz med Centralalperna samt 
Italien med besök i bl. a. Venedig. 
Resan företages med modern turist- 
buss och omfattar tiden 3 — 17 juli 
med utgång från Orsa. Pris inkl. 
hotell och måltider 650: — .
Tillskriv Sten Hedin, fack 17, Orsa 
ocli begär resans utförliga program. 
Välkomna!

Orsa Fotoklubb

Lewins gitarrer På alla vägar - i alla väder

klarinetter

AUSTINtonetter
munspel

En vagn att lita pa
Strängar alla slag 
Hemslöjd i textil 
och trä. *
Suvenirer
Leksaker

Biltjänst
Musik & Hemslöjd Uno Carlsson

G. Klockar Tel. 403 20 Tel. 401 56 -  404 90
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Rymdpiraterna
Det var en gång två pojkar, som 

skulle leka rymdpirater. De tog en 
trätunna och gjorde två hål i den. 
Det skulle vara månraketen. Sen tog 
de var sina kastruller. Det fick bli 
störthjälmar. Sen åkte de. Men när 
de kom nära månen, kom de ihåg 
att där fanns ingen luft. Då fick de 
vända med tunnan. Så kom en pojke 
på vad de skulle göra. De tog varsin 
kunt med en gummislang ifrån kun- 
ten och till munnen. Det fick bli syr- 
gasbehållare. Sen for de igen. När 
de hade varit på månen en stund, 
såg de elefanter, som kunde tala och 
krokodiler som visslade Gubben- 
Noak. Då blev de så rädda, att de 
åkte hem igen. Så gick det med de 
tappra rymdpiraterna.

BJÖRN ÅSTRÖM, klass 4

M M

TECKNING: Jag är sjuksköterska av 
Ulla Faleij, klass 2

I somras
Veckan efter examen for pappa och 

jag till Idre. Vi åkte bil med förval
tarn. Han har en ny Chevrolet. Först 
åkte vi till Blyberg och tittade på ved 
och därifrån till Älvdalsåsen. Där 
drack vi kaffe och köpte mat. Vi fort
satte till Särna, och där åt vi. Sen for 
vi över Särnasjön. Där är det färja. 
När vi kom på andra sidan for vi till 
skogen. På ett ställe stannade vi och 
tittade på stämplingsposter.

När vi kom till vägen igen, for vi 
till Idre. Där skulle vi vara några tim
mar. Förvaltaren och pappa for till en 
kronojägare, och jag gick till en pojke, 
som jag brukar vara tillsammans med, 
när vi är i Idre. Vi gick till ett hus, 
där de har fisk. Där var det laxöringar, 
harrar, abborre och mört och många 
andra fiskar. Då kom pappa och sa, 
att vi skulle fara till Valosen och ligga 
i en kronstuga på natten. Dit var det 
fyra mil.

I Valosen rann det en å. Vi fiskade 
litet men fick inte ett napp. Då tog 
jag kastspöet, för där jag var gick det 
in en liten vik av ån. Jag kastade ut 
mot forsen och vevade litet sakta in. 
Då kände Jag, att det röck litet ibland. 
Det var en laxöring på 3 hg. Det var 
den enda fisken på kvällen.

På morgonen steg jag upp och elda
de klockan 4, för det var så kallt. Vi 
åt laxöring och potatis till frukost. 
Klockan 9 for vi till Norge och köpte 
margarin. Sen for vi till Idre igen. På 
eftermiddagen for vi till Sörvattnet. 
Nästa dag for vi hem.

BENGT HANSSON, 
Klass 6

S Ä T T  FART på elspisen!

Gå in för rörkokplatta!
-  Snabbare uppkok
-  Enkel montering
-  Plana såväl som oplana 

kärl kan användas
-  Ekonomisk
-  Hållbar

Finns hos elhandeln

Mora-Orsa Elektriska AB
Orsa

Säg priset - 
vi h ar 
plagget...

Nu har vi åter 
ett sagolikt urual ao

Dräkter, kappor, kjolar, blu
sar, kostymer, blazer, udda 
byxor att visa Er. Det är 
så pass stort, att envar skall 
kunna finna det plagg Han 
eller Hon söker till ett pris 
och i en modell, som över
ensstämmer med de person
liga önskemålen.

Om Ni skall till fjälls, ha vi 
den rätta sorteringen i ak
tuella färger och modeller.

r---------------------------
För Er som skall gå fram 
i vår ha vi kostymer i 
stort urval till ett gott 
pris och en god kvalité.

V________________________

Till goda uårlnköp Inbjuder

itug. Larsson KB
Manufaktur — Damkappor 

Herrekipering

Tel. 400 21, Orsa
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Det är
trivsamt
på

KONDITORI
— och gott . . .

C. G. NYSTRÖM

Proviantera
för fjällfärden och påsk- 
handla hos

Broberg Orsa AB

Erik Andersson
Utför inkassouppdrag. 
Förrättar auktioner, boupp
teckningar och arvskiften.

Om bud fö r Stockholm s, G öteborgs m . fl. 
köp m annafö ren ing ar. Tel. 400 40

Charkuteri varor
med kvalitet finner Ni 
hos

o
Abergs
Slakteri AB, Orsa

Tissot
Certina
ARM  B A N D S  l 'R

Rikhaltig sortering i 
nya moderna 
modeller.

Thor by
Tel. 400 90

PÄSKSAGA
Hönorna'hade ett förskräckligt be

styr med påsken. De gick och ackor
derade om. allt möjligt, att de skulle 
gömma äggen till exempel, eller att 
de skulle överraska tuppen med extra 
fina och stora larver. Men det var en 
höna, som gick för sej själv. Och det 
var hönan Clara. Hon var halt i ena 
benet. Därför gjorde de andra hönor
na narr av henne. De kunde säga så 
här: Titta, där går halta Clara! Och så 
småkacklade de förtjust. Men Clara 
tyckte inte det var ett dugg kvickt 
sagt.

En dag, ja, det var på själva påsk
afton, då hönan Clara var ute på 
kvällspromenad, kom en påskgumma 
seglande i luften. Hon hade ingen 
katt, så det var nog därför hon hade 
landat framför Clara. Goddag, sa hon 
med pipig röst. Har du lust att följa 
med till Blåkulla? Du ska nog vara 
hemma tills i morgon. Clara satte sig 
på, och så bar det iväg. Snart var de 
framme i Blåkulla. Hönan gick av och 
började gå. Tänk, hon kunde gå! Den 
där trollgumman hade trollat, så hon 
kunde gå. När hon kom hem, satte 
tuppen henne över alla hönorna, och 
de retades aldrig mer.

AGNETA BRUKS, klass 4.

TECKNING: Påskkäringar i farten  av 

Margareta Nyström, klass 4

TROLLUNGARNAS SKIDTÄVLING
Långt inne i en skog låg ett berg, 

som nästan var överväxt av mossa. 1 
det berget bodde en trollfamitj med 
nio små olydiga trollungar. En dag var 
den yngsta av trollungarna, som hette 
Långnäsa, ute och skulle samla kottar, 
för hans mamma hade hytt med näven 
och sagt ”Om du inte går och samlar 
kottar, så skall du få stryk.” När han 
hade gått en stund, hörde han någon, 
som kom och flåsade, så det lät som en 
älg. Långnäsa vände på huvudet, och 
då såg han ett skolbarn komma och 
åka skidor. Långnäsa skyndade sej att 
samla kottar och sprang så fort, att 
han nästan sprang på bergväggen. 
”Varför springer du så fort?” sade 
trollfar. ”Vad är det som har hänt 
dej?” ”Jag såg en figur, som kom och 
åkte på ett par brädlappar”, sade 
Långnäsa, för han hade aldrig sett en 
människa. ”Inte heter det figur, utan 
det var väl en sån där otäck människa, 
kan jag förstå. Men vad det var han 
åkte på, kan jag inte räkna ut”, sade 
trollmor. ”Trollfar, ta fram männi
skornas bok!” ”Är det inte skidor, han 
menar?” sade trollfar, för han hade 
sett ett par sådana nere i byn en kväll, 
när han stal några morötter i en affär. 
”Inte vet jag, vad det heter” , sade 
Långnäsa, ”men i alla fall vill jag ha 
skinnor” . ”Det heter skidor” , sade hans 
pappa. ”Ni skall få skidor alla nio 
ungarna.” De blev så glada, att de 
slog kullerbyttor ut-efter hela gol
vet. Barnen hette: Kronblom, Malin, 
August, Lotta, Fabian, Filip, Majken, 
Storfot och Långnäsa. ”Ni måste ut 
och samla mer trollungar!” sade troll
far. Inom en kvart hade de fått tag i 
ganska många trollungar. ”1 morgon 
blir själva tävlingen”, sade trollfar 
Och så blev det kväll, och trollen gick 
och lade sej.

På morgonen sov de fortfarande. 
Fåglarna kvittrade, och solen sken som 
guld. Då vaknade Långnäsa och pep: 
”Nu skall vi gå opp, om det skall bli 
någon skidtävling av.” Och så gick han 
ur risbädden. Sedan började tävling
en. Trollen ställde upp sej bakom en 
gran, så att inte solen skulle skina på 
dem. ”Ett, två, tre”, sade trollfar och 
slog till med en käpp, så att han näs
tan träffade Majken i huvudet. Fabian 
tappade ena skidan, så att den for 
långt nerför en backe. Malin tappade 
sin ena stav, så att hon blev tvungen 
att hålla i svansen på den som åkte 
framför henne. Men en som inte hade 
otur, det var Långnäsa. Han kom först 
i mål och fick en halv ullvante i pris. 
Sedan den dagen blev han ändå mal
ligare än förut. MEIT BÄCK, klass 6.
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När vi var till Gråtbäck
En söndag efter älgjakten skulle 

pappa till Gråtbäck för att ta älg
huden. Jag och Ingemar följde ock
så, men vi fick inte följa ända fram 
till pappas pass och ta huden, för 
det var för långt att gå. Vi åkte bil 
dit. Det var fin väg, ända tills vi 
skulle svänga in på vägen till Gråt
bäck, för den var nybyggd. VI åkte 
över en del av Koppången. Den var 
mycket stor, tyckte jag.

När vi kom fram till Gråtbäck, åt 
vi. Sen gick vi till banvakt Johans
son och frågade, om han och hans 
fru ville följa bort och ta huden. De 
ville följa. När de 'gick, var vi all
deles ensamma på stationen. Vi gick 
in på väntsalen. Sen gick vi upp på 
lastbryggan. Där snickrade vi med 
knivarna och ristade in våra namn i 
staketet. Efter en stund kom ett tåg 
rullande. Lokföraren vinkade åt oss. 
Sedan sprang vl till bilen och tog 
var sin banan.

När vi gick ned till järnvägen på 
nytt, hörde jag, att några pratade 
nere 1 skogen. Ingemar^hörde ingen
ting, och han trodde det inte. Men 
snart syntes pappa och de andra 
karlarna. De lade ner huden, för att 
vi skulle få bära den till bilen, men 
vi orkade den inte. Sen gick vi in 
och drack kaffe och saft, innan vl 
for hem.

LARS GREV, klass 5.

NÄR JAG FICK EN LILLEBROR
När jag fick en lillebror, var jag så 

glad. Han är två veckor. Jag är så 
glad, för det var en pojke. Det är så 
roligt att se på honom. Det är så 
roligt att hålla i honom. Han brukar 
skrika på kvällarna. Det är så roligt 
att se på, när han får mat.

NILS HANSSON, klass 2 A.

Min katt
Jag har erf katt hemma. Den fick 

jag, när den var en månad. Katten 
heter Tusse och nu är han tre må
nader. Han är så rädd för bilar, så 
han törs inte gå på vägen. Det är 
bra att han inte går på vägen. Tusse 
är så bråkig. När han ser ett nys
tan, tar han det i munnen och sprin
ger och leker med det. Han är all
deles svart till färgen. Tusse har 
också haft en lekkamrat, som hette 
Pia. Det var grannens katt. De lekte 
så bra ihop. Pia kom hem till oss 
var morgon, och om nätterna ville 
Tusse inte gå In, för att Pia var där. 
Pia var lika gammal som Tusse. 
Men sent en kväll tittade pappa ut 
genom fönstret, och då såg han nå
got svart, som låg mitt 1 vägen. 
Först trodde vi ,att det var Tusse, 
så vi gick ut och ropade på honom. 
Och Tusse kom. Då förstod vi, att 
det var grannens katt. Nästa mor
gon gick pappa ut och tittade, vad 
det var, och då såg han, att det var 
Pia. Sedan gick mamma och bar 
bort katten. Sedan dess har Tusse 
haft så långsamt.

INGEGERD VISTRÖM, klass 6.

EN FÄRD TILL MARS
Klockan var 2.00, och raketen till 

jorden Super, rymdstationen, startade. 
När vi kom upp på stationen, kom en 
magnetarm och drog till sig skeppet. 
Inne på stationen fick vi en utsökt god 
middag med mina älsklingsrätter: glass 
och oxkött.

Vi startade sedan till Mars måne, 
Pohpas, och sedan till Mars. När vi 
kom till Mars, undersökte vi luften, 
vattnet, djurlivet och växtlivet. Sedan 
for vi till jorden Super för vidare be
fordran hem.

KARL-INGVAR KULLGREN, 
klass 5 A.

B ränd KALK och  
KALKSTElVSIVljOL

a v  högsta k va lité e r 
t i l l  fö r d e la k t ig a s t e  
p rise r e rh å lla s  från

AR Skattungbyns Kalkbruk
M ässbacken T elefon  50021

A rmbcmdsur
i stor sortering: Longines, Omega, 
Tissot, Svalan m. fl. märken.

Gust. Helgeson
Urmakare 
Orsa Tel. 408 05

Fram och Yicky
MOPEDER -  
Cyklar av ledande mär
ken till lägsta pris.

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Y årskor
för stora och små
Aktiebolaget

Orsa Skomagasin
Orsa Tel. 400 37

Köp FILM i dag!
Ladda kameran för söndagens 
utflykt eller den trevliga resan 

till fjällen.

Välkommen in och rådgör 
med oss om den film, som bäst 
lämpar sig för Edra önskemål.

*
Tegmans

Fotomagasin, Orsa, tel. 400 93
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BELL satin
— en ny latcxfärg, och en 
ny metod för inomhusmål- 
ning med ALCRO BELL 
roller. Att måla med Bell 
är roligt, och det går både 
fort och lätt.
Gör oss ett besök och vi 
skall med nöje demonstrera 
BELL satin o. BELL roller.

HEDINS
Orsa Tel. 401 55

Skinnknuttar 
och mopedister

— skin n a upp Er 

hos

Tel. 403 88

Hellborgs
— en borgen för läckra bakverk 

i god sortering. Kvalitetsvaror.

I lembageriet, tel. 410 68

Tonettexamen
Sedan sist har följande elever av

lagt prov för diplom I:
348 Erik Grosshed, Hansjö 5
349 Göran Wilhelmsson, Hansjö 5
350 Sven Bogg, Hansjö 5
351 Barbara Elisson, Hansjö 5
352 Annie Hansson, Hansjö 5
353 Hjördis Nilsson, Hansjö 5
354 Christina Jernberg, Hansjö 5
355 Erik Jågas, Kyrkbyn 5 A
356 Bror Starell, Kyrkbyn 5 A
357 Gunilla Kullgren, Kyrkbyn 4 A
358 Leif Berglind, Kyrkbyn 4 A
359 Birgitta Bergholm, Kyrkbyn 4 A
360 Karin Hedman, Kyrkbyn 4 A
361 Gunvor Borgquist, Kyrkbyn 4 A
362 Karl Erik Ström, Kyrkbyn 4 A
363 Anna Lindgren, Kyrkbyn 4 A
364 Anita Jonsson, Kyrkbyn 4 A.

Flera nya instrument
har tillförts musikskolan tack vare de 
många gåvorna till instrumentinsam- 
lingen. För pengarna, som uppgick till 
— 1.945:50 kronor —, har följande 
instrument inköpts: en flöjt, en klari
nett, två mandoliner, en fiol, en cello 
och en trumpet. Medel finns ännu till 
ett eller ett par instrument. Av musik
lärare Erik Grudd har vi fått en man- 
dolin. Tack för alla gåvor! Alla de nya 
instrumenten är redan utlånade, och 
vi hoppas att musikanterna ska trivas 
i deras sällskap.

När vårterminen började, spelade 71 
elever fiol eller mandolin, 5 cello, 4 
flöjt, 10 klarinett, 2 trumpet, 44 piano 
och 2 orgel. Antalet elever i instru
mentalundervisning var alltså 138. I 
tonettgrupperna undervisades 169 
barn. Sammanlagda antalet elever i 
musikskolan var således 307. Skolans 
orkester övar fortfarande en gång i 
veckan, och vi har också startat en 
mandolinorkester i Kyrkbyn. Flera av 
de äldre eleverna deltar i musiksäll
skapets övningar under musikdirektör 
Liendeborgs ledning.

Slipstensloppet
2,5 km:

1)
Klass 5—G, pojkar:

Bengt Gustavsson, Ka. 11.46
2) Rune Oskarsson, Ne. .. 11.55

1)
Lagpris:

Nederberga .................... 38.35
2) Skattungbyn ................ 39.36

1)
Klass 5—6, flickor:

Anna-Greta Tåli, Ka. .. 12.16
2) Görel Kvarnström, Ne. 12.22

1)
Lagpris:

Nederberga .................... 37.47
2) Kallmora ........................ 39.13
3) Skattungbyn ................ 47.05

V ändrings priset
(två flickor, två pojkar):

1) Nederberga .................... 49.38
2) Skattungbyn ................ 55.01

750 meter:
Klass 1—2, pojkar:

1) Conny Sundberg, Sk. .. 3.14
2) Gunnar Eriksson, Ne. .. 3.23
3) K.-Å. Hammar, Sk........  3.36

Lagpris:
1) Skattungbyn ................  10.34
2) Nederberga ....................  10.59
3) Kallmora ........................ 11.52

Klass 1—2, flickor:
1) Annika Eriksson, Sk. .. 3.53
2) Ann Gabriels, Ne............. 3.56
3) Inga Eriksson, Ne.......... 4.00

Lagpris:
1) Skattungbyn ................  12.14
2) Nederberga ....................  12.21

1,5 km:
Klass 3—4, pojkar:

1) Leif Jakobsson, Ne........  8.17
Kurt Jakobsson, Ne......... 8.17

3) Anders Knutsson, Ne. .. 8.35
Lagpris.:

1) Nederberga ....................  25.19
2) Skattungbyn ................  27.57
3) Åberga ...........................  31.05

Klass 3—4, flickor:
1) Karin Talu, Ne.............  9.39
2) Pia Tåli, Å .......................  9.43

Lagpris:
1) Nederberga ....................  31.23
2) Skattungbyn ................  33.54P. J.

Vid köp au radio
kan N i med förtroende vända Eder till oss. V i ha följande märken i lager:

Concerton, Dux, Luxor, M arconi, Nornan, Philips, Radiola, Siemens. 
Reparationsverkstad, Radioverkstad.

ORSA CYKEL- $ SPO RTAFFÄR
Tel. 40281, bost. 40383. Repr. för AB  Cykelfabr. Monark, Varberg
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

II

Medlem av Sveriges Konditor- 
förening och Tårtförmedlingen

®  Värnie-, Vatten-,
#  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 400j)4

T A P E T S E R I N G
Rums- och Byggnad smålning;
Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Tel. 400 67

Omsorgsfull
P E R M A N E N T N I N G

utföres av

GULLY BOHMAN
Holen, tel. 440 49

C. F. Carlssons 
Å K D O N S F A B R I K
Orsa, tel. 40188, bost. Holen 440 58 

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Keparationer

BERGLUNDS CONDITORI

REKOMMENDERAS

Tel. 400 66

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS !
Tel. 440 01

En resa . . . Forts, frun sid. 2.

där blå kuddar att knäfalla på låg 
vid de enkla bruna stolarna, och 
karmarna i ett litet runt fönster 
högt upp på väggen bildade ett kors. 
Därunder stod alltid friska blommor 
mot bakgrunden av ett blått drape
ri. En grå novemberdag samlades vi 
strax före 12 på dagen till tyst an
dakt. Det var vapenstilleståndsda- 
gen, när alla i hela landet höll två 
minuters tystnad, och tänkte på dem, 
som hade offrat sina liv. Ett helt 
land kunde väl inte vara stilla? Jo, 
över hela landet ljöd sirener och 
ringde kyrkklockorna några minuter 
före kl. 12 och då blev allt stilla. 
Maskinerna i fabrikerna stannade, 
bussar och bilar stannade. På gator 
och vägar stod män med blottade 
huvuden vid sidan av tysta kvinnor 
och barn. Medan vi låg på knä i 
tyst bön, hörde vi de underjordiska 
tågen stanna. På min ena sida var 
min ungerska vän och på min andra 
en av de många engelska kamrater, 
som någon kväll vid brasan sagt: 
"Ser du, han for till Frankrike —■ 
och kom aldrig tillbaka."

Litet längre bort lyste Dickies 
ljusa hår. Dicky hette Marianne och 
var från Österrike, och där skymta
de jag det grånade huvudet på den 
några och tjugoåriga kamrat, som 
förlorat sin indiske man i kriget. 
Kamraternas bröder, fäder och män 
hade bekämpat varandra i skytte
gravarna, och här i detta hus räckte 
kvinnor —  de kvinnor, som förlorat 
så mycket —  varandra handen till 
samarbete, för att bygga upp en ny 
värld, och knäböjde sida vid sida i 
bön på stilleståndsdagen. Bara jag 
var från ett land, som var skonat. 
Ödmjuk tacksamhet över att få  vara 
med i detta led av kvinnor, som vill 
vandra i Kristi fotspår och i Hans 
kraft fyllde mig. Så började de un
derjordiska tågen åter sin dånande 
färd, och gatans alla ljud och röster 
slog emot oss, när vi tillsammans 
lämnade kapellet för att gå till vårt 
arbete.

G U M M I -
verkst ad

JjffSy B ilr in g a r , Batte
r ie r , Snöked jor,

Bensin , O ljo r.

Orsa

vm iä s ''V/y R Ingcentral
— ' A lf  Andersson 

Te l. 403 55

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

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 M ä s s b a c k e n

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad

Tel. 401 64

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

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl 8.00 — 17.00

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, Listverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

B EG RA V N IN G SB Y R Å

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
Oljonsbyn, tel. 403 46 

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

Glas, Porslin, Specerier och 
Manufaktur

E R I K  W E S S T R Ö M
£  Utför Värme-, Vatten och
0  Avloppsledningar av alla
A  slag.

Reel behandling! Billigaste priser! 
Tel. 401 19

15



ORSA SKOLTIDNING

Skolskidtävlingen - i Hansjö

Vid starten för klasserna 3 — 4.

Full fart mot mål på långa banan.

Maj-Lis Norin, Hansjö skickar iväg lag
kamraten Eva Graned i stafetten för 7:e 
klass.

Kom in och prova ut en stilfull

vårhatt
Riklig sortering av handarbeten 

och garner.

Albert Andersson
Tel. 400 04

De båda segrarna på låns a banan, Inge
gerd Dahl, Stackmora 5 och Lars Erik 
Klockar, Kyrkbyn 6.

Klass 3—4, pojkar:
1) Dag Olsson, Ky. 4 A . . . .  6.29
2) Yngve Hansson, Di. 4 A  6.30
3) Hans Berg, Ky. 4 A . . . .  6.36
4) Leif Sundqvist, Stm........  6.38
4) Yngve Gutå, Di. 4 A . . . .  6.38

Klass 3—i, flickor:
1) Lena Roos, Di. 4 B . . . .  7.23
2) Elisabeth Hägg, Di. 4 A 7.49
3) M.-L. Bäcklund, Ky. 4 A 7.52
4) Britt Tuneld, Ky. 4 A . . 7.59

Lagpris:
1) Digerberget 4 ................. 35.41
2) Kyrkbyn 4 A ................  36.04
3) Stackmora ....................  37.25
4) Hansjö 4 ........................ 37.45
5) Kyrkbyn 4 B ................  37.48
6) Kyrkbyn 3 A ................  39.34
7) Hansjö 3 ........................ 40.52
8) Kyrkbyn 3 B ................. 42.24

Klass 5—6, pojkar:
1) Lars-Erik Klockar, Ky. 6 9.47
2) I. Åsenlund, Ky. 5 A .. 10.38
3) Lars Frodell, Ky. 6 . . . .  11.19
4) Lasse Olsson, Di. 6 . . . .  11.21

Klass 5—6, flickor:
1) Ingegerd Dahl, Stm. .. 12.05
2) Greta Nyman, Stm........  13.03
3) Kerstin Sturk, Ky. 6 .. 13.11
4) Laila Ståbis, Stm.........  13.25

Lagpris:
1) Kyrkbyn 6 ....................  60.24
2) Stackmora ....................  62.24
3) Digerberget 6 ................  63.49
4) Kyrkbyn 5 A ................  65.06
5) Digerberget 5 ................  65.42
6) Hansjö 6 ........................ 66.10
7) Hansjö 5 ........................ 66.49

Sjunde klassen körde i år för första 
gången en stafett 5X1,5 km med föl
jande resultat:

1) Digerberget ................... 35.09
2) Kallmora ........................ 39.04
3) Hansjö ...........................  41.23

Sträcktider:
1) Tore Svedgård, Ka. . . 6.27
2) Tuve Frisk, Di.............. 6.29
3) Erik Käck, Di.............. 6.58,5

Flickor:
1) Britta Hägg, Di.............. 6.44
2) Inga-Britt Lind, Di. .. 7.49
3) Anna-Greta Tåli, Ka. 8.12,5
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