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ORSA SKOLTIDNING

Glimtar från Samrealskolan
Terminen går mot slutet. Elever och 

lärare bläddrar i läroböckerna och 
konstaterar, att rätt mycket återstår 
av kurserna och rätt litet av terminen. 
Influensaepidemien på höstterminen 
var långvarig och drabbade många 
elever; vissa partier av kurserna måste 
tas om, för att luckorna i kunskaper
na inte skulle bli alltför stora. Så upp
stod förseningar, som medför, att slu
tet av läsåret blir jäktigare än van
ligt.

Eleverna i avgångsklasserna har si
na examensskrivningar bakom sig. I 
skrivningen i modersmålet var det po
puläraste ämnet Några råd till en fö
redragshållare. Under de senaste åren 
har ju i modersmålsundervisningen 
allt större vikt lagts vid den muntli
ga framställningen, och det visar sig, 
att eleverna har en ganska god upp
fattning om vad som krävs av en god 
talare. Sedan är det tillämpningen det 
kommer an på. En sak är nog alla 
skribenterna ense om: en föredragshål
lare måste tala tydligt och tillräckligt 
högt. Det finns anledning att knyta 
några reflexioner till detta. Det är na
turligtvis så, att denna regel bör till- 
lämpas beträffande allt tal, sålunda 
även när en elev sitter i sin bänk 
och svarar på frågor. Mycken tid går 
nu till spillo under lektionerna, när 
ett svar ofta, kanske oftast, måste upp
repas antingen av läraren, av den elev 
som lämnat svaret, eller av annan 
elev. Lågtalandet i skolorna är ett stort 
bekymmer. En dansk lektor, vilken 
vid svenska läroverk gav undervisning 
i danska, påstod en gång, att detta 
var en av de stora skillnaderna mellan 
eleverna i svenska och danska läro
verk — de svenska eleverna talade 
tystare och suddigare än sina danska 
kamrater. På min fråga vad han trod
de detta kunde bero på, kunde han 
ge bestämt besked: i Danmark kunde 
en lärare underlåta att sätta betyg åt 
en elev, med hänvisning till att han 
ej kunnat uppfatta, vad eleven sva
rat! Medicinen förefaller besk, och re
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ceptet rekommenderas ej, men andra 
förslag till lösning av problemet med 
lågtalandet i skolorna mottages med 
tacksamhet.

En del elever skall avgå från skolan, 
andra står i kö för att komma in. De 
preliminära anmälningarna har ström
mat in till rektorsexpeditionen. Ett 
90-tal elever är anmälda, men ett 
mindre antal av dessa torde icke nå 
upp till den stadgade minimipoängen. 
Så mycket är emellertid klart, att icke 
alla kan beredas plats, då det maxima
la antal elever, som kan tas in, är 70, 
fördelade på två avdelningar. För att 
en tredje avdelning skall få öppnas, 
fordras nämligen minst 95 anmälda 
elever. Antalet för intagning godkän
da torde med en eller ett par elever 
komma att understiga fjolårets siff
ra, vilket också stämmer med pro
gnoserna: de största barnkullarna har 
nu passerat genom realskolan. Beträf
fande årets anmälningar är för övrigt 
den sensationen att notera, att, troli
gen för första gången i realskolans 
historia, s a m t l i g a  elever i en klass 
anmält sig som inträdessökande. Att 
flickorna är i stor majoritet är egent
ligen ej överraskande, eftersom detta 
varit regel tidigare år, dock med un
dantag för i fjol, då fler pojkar än 
flickor togs in. Skillnaden är i år dock 
påfallande stor; det förefaller, som om 
flickorna i den nya ettan kommer att 
bli dubbelt så många som pojkarna. 
Är flickorna i 13-årsåldern så mycket 
mer studieambitiösa än de jämnåriga 
pojkarna, eller med andra ord, är poj
karnas skolleda så mycket större än 
flickornas?
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Inte bara genom intagningarna utan 
även på annat sätt förbereds nästa 
läsår. En påtaglig osäkerhet karakte
riserar för närvarande organisationen 
inom det svenska skolväsendet, i myc
ket beroende på de svårigheter, som 
övergångstiden medför. Tim- och kurs
planer ändras; förändringarna kom
mer plötsligt. Ibland följs en order av 
kontraorder. Kristendomskunskapens 
timtal har varit på tapeten. I fjol kom 
förhandsunderrättelse om att antalet 
kristendomstimmar i klass 1 skulle bli 
en i stället för två. Ändringen kom 
ej till stånd, men skolöverstyrelsen stod 
även i år fast vid sitt förslag om sänk
ningen av timtalet. I sista ögonblicket 
har meddelats, att det dock förblir vid 
det gamla.

En märklig nyhet för nästa läsår 
kommer beträffande slöjdundervis
ningen. Hittills har det varit så, att 
pojkarna undervisats i trä- och metall
slöjd och flickorna i handarbete. Äm
nena har kallats manlig resp. kvinnlig 
slöjd. Nu ändras namnen till trä- och 
metallslöjd resp. textilslöjd, och pojkar
na och flickorna i klasserna 1 och 2 
får fritt välja mellan dessa ämnen, om 
inte organisatoriska hinder finns. En 
preliminär undersökning i nuvarande 
klass 1 angående önskemål i detta av
seende för nästa år gav ett uppseen
deväckande resultat: pojkarna med
några få undantag valde trä- och me
tallslöjd — men det gjorde också näs
tan alla flickor! Om önskemålen går 
att uppfylla, återstår att se. Det kan 
bli svårt att organisera träslöjd åt så 
många <metallslöjden är ej aktuell 
förrän i klass 3).

Eleverna i klasserna 1 och 2 håller 
på att polioympas. Endast ett par ele
ver har avstått från att anmäla sig 
till denna ympning, som ju är frivillig.

Under de två senaste åren har kol
legiet förstärkts med icke mindre än 
tre ordinarie ämneslärare. Intet kan 
vara mer glädjande än detta. Lär ar - 
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Om ”kom m inister” 
i allm änhet och Knut 
Edm arker i synnerhet
Orsa har fått en ny komminister, 

och Orsa Skoltidning har bett mig pre
sentera honom för tidningens läsare.

Men allra först vill jag tala litet om 
själva ordet »komminister». Efter att 
själv i sjutton år ha burit den titeln 
vet jag, att många människor är ovis
sa om vad den innebär — och i varje 
fall hur den stavas.

Första hösten jag bodde i Orsa var 
jag med om en lustig episod. Jag steg 
in i en stuga i något ärende. Efter
som jag var ny på platsen, tyckte 
jag, att jag borde presentera mig. Jag 
sa alltså: »Goddag. Det här är kom
minister Östlund.» En äldre man — 
av dialekten att döma inflyttad från 
sydligaste Sverige — hajade genast till 
och svarade: »Ja, se vi är allt social
demokrater vi!» För att han inte skul
le tro, att jag var någon kommunist
agent, förklarade jag då: »Jag är
p r ä s t  här i socknen.» Varpå skånin
gen replikerade: »Jaså, komminister — 
ä dä nåt 'relischöst’ dä?»

Efteråt har jag tänkt på att just 
mannens skånska härkomst kan för
klara, att han var alldeles främmande 
för ordet »komminister». På slätten 
därnere är socknarna i regel så små, 
att de endast har en präst, som då 
kallas kyrkoherde.

Titeln »komminister» är sammansatt 
av två latinska ord: cum -— med, mi
nister — tjänare. En komminister är 
alltså kyrkoherdens m e d h j ä l p a r e
— en riktigt vacker benämning, när 
man tänker på dess innebörd.

Om man känner till ordets härled
ning, behöver man inte heller vara 
tveksam om dess stavning. Man skri
ver då varken »kominister» eller »kom
munister» utan just »komminister».

Komminister Knut Edmarker, som 
i juni tillträder sin tjänst i Orsa, är
— som han själv brukar säga — en 
tunhuk». Han föddes nämligen i Sto
ra Tuna — närmare bestämt i Kvarn
sveden — för 38 år sedan. Efter att 
ha genomgått hembygdens folkskola 
och realskola, fortsatte han på gym
nasiet i Södertälje, där han tog stu
denten 1940. Året därpå inskrevs han 
vid Uppsala universitet, där han av
lade sina teologiska examina. Den 14 
dec. 1947 prästvigdes Edmarker i Väs
terås domkyrka av biskop John Cull- 
berg. Efter kortare förordnanden på 
olika håll i stiftet, bl. a. i Rättvik, kom 
han 1949 till Bingsjö-Dådrans kapell
församling i samma pastorat, först

som vikarierande, sedan som ordinarie 
komminister.

Att bli präst i en liten skogsförsam- 
ling anses nog av många som en sorts 
förvisning. Själv vet jag av egen er
farenhet, att så inte är fallet. Allra
minst om man har lyckan att få föra 
med sig en älskad maka. Så var ock
så fallet med den unge bingsjöprästen. 
Redan 1946 hade Knut Edmarker näm
ligen ingått äktenskap med en rar tu- 
naflicka, Jenny Hanses. När de unga 
makarna drog upp till den skogom- 
kransade prästgården i Rättviks finn
mark, var deras dotter Kerstin på 
första året.

Efter nära fem år i Bingsjö tog Knut 
Edmarker avsked av komminister
tjänsten där, då han blivit förordnad 
till kyrkoadjunkt i Leksand. Där fick 
familjen flytta in i den gamla skol
prästgården, en liten hemtrevlig trä
byggnad från 1700-talet.

Nu är de fem Leksandsåren också 
tillända, och denna gång går färden 
till Orsa.

Orsaborna och Edmarkers är än så 
länge tämligen obekanta med varand
ra. »Goddag. Här kommer en liten för
aning. Eftersom resten snart kommer 
efter, behövs det kanske inte mer av 
ord», lydde den korta kommentar, som 
åtföljde porträttet, som Orsa Skoltid
ning bett att få. En stillsam och un
derfundig humor är ett av de drag, 
som utmärker den nye orsakomminis- 
tern!

Vi hoppas, att vårt nya prästfolk 
skall trivas med oss och vi med dem. 
De kan räkna med att bli mottagna 
med förtroende och välvilja av för- 
samlingsborna. Det är många som in
stämmer i den varma välkomsthäls
ning, som jag här genom Skoltidnin
gen har glädjen att sända dem till 
mötes. Tore Östlund

Sommarsensation på herrfronlen!

C A L I F O R N I A !
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Är det 
möjligt. . .  ?

Villrådiga klamrade de sig fast. A v
görandet närmade sig. Skulle de våga 
språnget?

Glömsk av allt utom sin tvekan tap
pade den första droppen taget och 
föll. Och de andra följde efter, först 
tveksamt, så allt djärvare. Nu hade 
det börjat! Glittrande trillade de från 
takkanten, och som ett skratt lät 
plasket i den mjuknande snön.

Vårsolen sken.
De vita vägarna anfrättes av sol

värmen och se, där var den första 
vattenpölen! Och större och större 
blev den! Snart måste man leta sig 
fram från holme till holme i ett nytt 
de tusen sjöars land. Strömmande vat
ten och smetig gyttja ville sluta sig 
om en. Åkrarna förvandlades till väl
diga, okända hav, som stod och vänta
de på att utforskas. I korridoren stod 
stövlar par om par, led i led, skor 
torkade vid elementen. Klafsande 
våta fötter lämnade mörka spår 
på stengolvet.

Strimman av barmark längs husväg
gen bredde ut sig. De svarta stenarna 
låg släta och varma, och gräsmattan 
kom till synes igen, tilltufsad visserli
gen, men grön. Själva grusplanen såg 
inbjudande ut; det var ju så länge sen 
sist. Vårlekarna kom igång på allvar, 
de, som alla går ut på detsamma: att 
få röra vid marken och glädjas över 
återseendet.

Isen på ån såg alltmer opålitlig ut. 
När de smala björkarna vid strand
kanten en dag fick en mörk remsa 
öppet vatten intill land att spegla sig

Goldmaster
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En glad vinnare
Åsa Sundberg, Västeråkern, blev 

den lyckliga vinnaren i den gissnings- 
tävling, som klass 6 i Hansjö ordnat 
för sin skolresa. Dockan hette Åsa, och 
lotten fick avgöra mellan alla dem som 
gissat rätt. Vinsten utgjordes av en 
stor docka med rikhaltig garderob och 
en fin vagga med fullständig bädd
utrustning.

i, en bit i taget, tycktes en förvånad 
fråga löpa utmed raden: Är det verk
ligen möjligt?

En eftermiddag i april tog vi en 
promenad, klassen och jag. Vägarna 
låg varma och torra i solskenet och 
vinden lekte omkring oss.

Det var ingen okänd väg vi gick 
och ändå — vilken upptäcktsfärd!

En sten hittade någon. Den hade så 
intressanta ränder och kändes tung, 
som gjord att vila i handen. — »Och 
titta, där är lingonris!» — »Så mycket 
vatten det var här i höstas!» — Ån 
hade fått flera stora vakar. — »Vi ba
dar!» — Under bron forsade vattnet 
fram. —• »Här har jag hittat en sli- 
versked». — Nu blänkte en gammal 
tom konservburk mellan stenarna.

Visst kan det vara roligt att se häst
hoven lysa gul och känna långt, mjukt 
gräs under fotterna, men det finns 
större värden att ta vara på! Omätliga 
skatter har dolts i snön, användbara 
ting som inte får förfaras. Klassens 
mekaniker upptäckte först ett kedje- 
skydd och sedan till sin förtjusning en 
stänkskärm, som var nästan oskadd. 
Han var inte den ende, som återvän
de från promenaden rikare än förut. 
En avbruten ishockeyklubba fördes 
hem i triumf, likaså en butelj med 
något fotogendoftande i, en stör och

»en repstump, en fördelare, en halv 
spark, två flaskor, en vante och en 
halv spade».

—0—
Den som ändå fick ta dem med till 

Korpklint. Där skulle de trivas, poj
karna.

Man gjorde en avstickare från vä
gen in på en stig, förbi den en låg 
gammal befästning, och stod så plöts
ligt ute på själva klinten. Ur trädkro
norna långt nere hördes fågelkvitter, 
och havet bredde ut sig framför en, 
oändligt och mäktigt.

Man måste klättra över bergskan
ten, förbi de hemlighetsfulla grottor
na, som havet spolat ut, och sedan 
krångla sig nedför en stenig 
brant, som aldrig tycktes vilja ta slut.

Väl nere fann man en stig. Den 
slingrade mellan höga träd och väldi
ga, mossiga stenblock. På hala stenar 
och stadiga små broar ledde den över 
bäckar, där barkbåtar tumlat fram i 
vild fart och där ett kvarglömt vat
tenhjul ännu snurrade. Förbi knotiga 
klättertallar förde den ut på den öpp
na, gräsklädda stranden. Och strand
skator klev omkring bland stenarna 
i vattenbrynet på röda ben, tången 
doftade och måsarna skrek.

Luften blir mildare för varje dag 
som går, sommaren tycks allt mindre 
avlägsen. Snart har den sista grå snö
drivan tvingats upphöra med sin 
skuggtillvaro och lämna denna jorden. 
Våren är inte längre något man hop
pas på, den är ett faktum.

Vem vill instämma med den unge 
man, som läste ur sin psalmbok:

Hur livligt solen strålar, 
hur majestätiskt mild, 
för dödliga hon målar 
o n ö d i g h e t e n s  bild.
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Gössa 
Anders 
80 år

Gössa Anders Andersson i Viborg 
är en av de märkligaste spelmän, som 
någonsin har funnits i Orsa. På ett 
oförlikneligt sätt har han förstått att 
vårda och föra vidare den äkta spel- 
manstraditionen i vår socken. Han är 
resen bland spelmännen här, den själv
klara centralgestalten. För spelmans
laget är han naturligtvis en oerhörd 
tillgång. Ur hans fiol kan plöts
ligt springa fram gamla låtar, som in
gen haft en aning om utom möjligen 
Gössa Anders själv. Gössa Anders 
har också på ett obegripligt sätt lyc
kats bevara sina fingrars flinkhet och 
sin stråkes spänst. Man skulle kanske 
kunna tro att en spelman på 80 år 
inte har mycket kvar av sitt spel från 
yngre dagar. Men Gössa Anders’ spel 
är fortfarande mästerligt och fullödigt. 
Det är en njutning att lyssna till ho
nom. Man blir glad och förtjust över 
de toner, som kommer från hans fiol. 
På något egendomligt sätt har låtspe- 
landet konserverat och bevarat Gössa 
Anders. Det har varit en livsnerv för 
honom, en underlig medicin, verksam 
både mot sjukdomar och åldrande. 
Vad vore Gössa Anders utan låtar, 
och vad vore låtarna utan Gössa An
ders, kan man fråga sig.

Den 20 maj fyller Gössa Anders 80 
år. Han är inte en av de stora ordens 
man. En ödmjuk konstnär är kanske 
de ord, som bäst karakteriserar ho
nom. Därför kommer det inte precis 
som någon överraskning, att hans 
första reaktion, då han uppsöks av 
Skoltidningens medarbetare, blir 
denna:

— Inte finns det någonting att skri
va om mej.

Tonfallet är dock allt annat än av
visande. Intervjuaren tar fram papper 
och penna — och Gössa Anders tar 
fram fiolen.

— Ja, jag ska väl spela jag, säger 
han sedan.

Och Gössa Anders spelar. Mellan 
låtarna dyker minnena upp.

— Jag började spela vid 7—8 års 
ålder, berättar Gössa Anders. Första 
fiolen jag hade, fick jag låna av Bor- 
bos Lars Hansson i Stenberg, son till 
Borbos Hans, som var skollärare. 
Lyckligtvis var fiolen stämd, då jag 
fick låna den. Största problemet för 
mej, när jag skulle börja spela, var 
nämligen att stämma fiolen, säger 
han och skrattar. Men sedan fundera
de jag ut ett knep. Jag skulle natur
ligtvis börja med Gubben Noak, jag 
liksom alla andra. Då började jag på 
alten, och när jag sedan kom till en 
viss ton i reprisen, fick jag e-strängen. 
Sedan började jag med Gubben Noak 
på d-strängen, och hade jag bara fått 
rätta tonen på den, så stämde det se
dan med alten.

Den första melodi, som Gössa An
ders spelade på fiol, var alltså Gubben 
Noak.

— Minns du vilken som var den 
första låt du spelade, frågar vi.

— Ja, få se nu. Hur var den där 
polskan. Gössa Anders prövar litet på 
strängarna, och snart virvlar en pols
ka fram, inte någon av de mest »kring- 
liga» Orsa-polskorna, men dock en 
äkta Orsa-låt. Den hade hsn hört tral

las av ungdomarna. — När jag sedan 
blev litet större och började gå i sko
lan, fortsätter Gössa Anders, blev jag 
inropad till handlanden och skollära
ren Per Wikner, när jag var på väg 
hem från skolan en gång. Han lärde 
mej då en låt, som han hade gjort 
själv. Sedan lärde jag mej låtar av 
många olika personer. Så snart jag 
träffade någon, kom alltid frågan: 
»Har du hört den där låten? Kan du 
den här låten?», och så trallade han 
den låten för mej, så att jag skulle 
lära mej. På så vis fick jag tag i mån
ga låtar.

Gössa Anders rykte som spelman 
synes alltså ha grundlagts redan un
der den tid, då han gick i skolan. 
I första hand var det naturligtvis i 
sin barndomsby Holen, som han bör- 
jede bli känd.

Första gången Gössa Anders fram
trädde offentligt som spelman, var på 
ett bröllop hos Anders Rehn i Holen. 
Gössa Anders var då 16 år och spela
de ensam.

— Inte var det någon konst att spe
la på bröllop på den tiden, menar Gös
sa Anders. När man då hade börjat 
med dansen, kom det alla möjliga,
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bjudna och objudna, och dom 
hade spelmän med sej. När det blev 
dans hos Rehn, kom det ett sällskap 
från Maggås, och då kom Jämt-Olle 
och en, som spelade gitarr, och då 
hade jag gjort ifrån mej. Dom ville 
ha fram mej, men jag kunde ju inte 
ge mej i lag med dom.

Många av sina låtar har Gössa An
ders efter en tidigare storspelman här 
i Orsa, nämligen Blecko Anders Ols
son, eller Blickus, som han brukar 
kallas på Orsa-mål. Om honom berät
tar Gössa Anders ett par episoder.

— Det var då som nu att ungdomar
na ville ha nya låtar och nya danser. 
Blecko spelade dock endast de gamla 
danslåtarna, framför allt polskor men 
även en och annan vals. Vid en offent
lig tillställning på »Linds tivoli», som 
det kallades ,blev Blecko ombedd att 
spela till dansen. Blecko kom dit och 
började spela sina låtar, men det ville 
inte bli någon fart på dansen. De, som 
hade tagit dit Blecko, dansade till 
hans låtar, men den övriga publiken 
bestod mest av sådana, som ville dan- 
aa modernare danser som schottis 
och polka och långsamma boston- 
valser. Men sådant höll sig Blecko för 
god för att spela. När det nu inte dan
sades något vidare till hans musik, 
»ledsnade» Blecko och sade: »Jag kas
tar inte pärlor för svin», varpå han 
tog fiolen och gick.

Vid ett kyrkbröllop hade Blecko 
hjälp med spelningen av en, som bru
kade kallas Mora-Frisk. Gössa Anders 
frågade Blecko, om den där Mora- 
Frisk kunde spela någonting. »Denda», 
svarade Blecko, »sö kan spilå fast an 
a fiorn atto ridjem. Dö wi kånöm ini 
wåknajs, war e sätt e dunåd». Så väl
digt hade Blecko och Mora-Frisk spe
lat.

Bleckos utomordentligt fina reper
toar har bevarats tack vare Gössa 
Anders. Blecko var dock inte den lät
taste att lära sig låtar efter. Det berät
tas om honom, att han ogärna ville 
lära ut sina låtar till andra spelmän. 
Om han märkte, att någon spelman 
lyssnade på honom i den »fula avsik
ten» att försöka lära sig låten, krång
lade han till den, ändrade tonart och

Gratulera Mor 
med en tårta

från

H ellb o rg s  Hembageri
Tel. 410 68

varierade, så att låten skulle bli omöj
lig att känna igen. Den som känner till 
Orsa-låtarna en smula, förstår också, 
att de är tacksamma för sådana expe
riment. Gössa Anders hade emellertid 
en mycket musikalisk far, som tycks 
ha tillägnat sig nästan hela Bleckos 
repertoar och som trallade låtarna 
utan alla krusiduller och prydnadsfi- 
gurer, så att Gössa Anders kunde ta 
ut dem på sin fiol. Gössa Anders’ för
äldrar, som hade »kämi ajti veckölsn» 
var egentligen inte så förtjusta över att 
sonen Anders började spela fiol. När 
de hörde, att det »skulle gå», som Gös
sa Anders uttrycker det, förändrades 
emellertid deras inställning.' Någon 
fiol fick han dock inte av dem. Den 
första egna fiolen fick Gössa Anders 
i julklapp av snickaren Hans Rehn- 
ström. Den fiolen, som Rehnström 
hade byggt, använde Gössa Anders 
tills han var 16 år. Då köpte han den 
fiol, som han använder än i dag, av 
Anders Bergman, som i sin tur köpt 
den då han gick på volontärskola uppe 
i Norrland.

Rehnström blev sedan Gössa Anders 
fiollärare. Av honom lärde han sig 
de olika tonarterna och även konsten 
att sekundera.

En stråhatt
för sommarens soliga dagar!

Albert Andersson
Modeaffär, Orsa, tel. 400 04

MORS DAG
Realexamen

Dagligen färska årstidens 
blommor finnes hos

Levenius
Blomsterhandel
Orsa, tel. 400 92

Blomsterförmed 
lingen sänder 
blommor öve 
hela världen.

■— Jag tror att han var väldigt bra 
att lära, säger Gössa Anders och till
lägger, det har jag kommit underfund 
med nu. Jag minns så väl, hur jag 
skulle börja. Jag fick börja spela ska
lor, och det skulle vara långa drag.

Rehnström var notkunnig, och det 
är Gössa Anders också — numera. 
Noterna lärde sig Gössa Anders dock 
inte av Rehnström utan först senare 
av musikfanjunkaren Hellström, när 
han vid 18 års ålder kom med i Orsa 
Skyttegilles musikkår. Medlemmar i 
denna var förutom Gössa Anders, som 
där spelade althorn, Rehnström, Hans 
Elfner, Erik och Olle Backlund samt 
Borbos Lars.

-— Men vi tröttnade på det där. Var
enda söndag skulle vi vara på skjut
banan och spela. En del gifte sig, och 
så småningom upphörde den där sex
tetten. Sedan fortsatte vi själva och 
köpte in instrument. Därmed började 
den senare musikkåren, i vilken jag 
spelade klarinett. Lärare för den var 
musikfanjunkaren Klaesson. Sista 
gången vi spelade i den musikkåren 
var 1913 vid en folkfest på Hembygds
gården.

Gössa Anders berättar vidare om 
hur han sedan började spela tillsam
mans med Jämt-Olle, som sekundera- 
de och spelade andra stämman på sin 
altfiol. Vid riksspelmansstämman på 
Skansen spelade dessa två tillsammans 
och »båda väckte där ett berättigat 
uppseende för sin utomordentliga sam- 
spelning» för att citera, vad Olof An
dersson skriver i »Svenska låtar». 
Gössa Anders sätter Jämt-Olle särde
les högt, främst av alla dem, som han 
spelat tillsammans med. Han berättar 
ett minne från utställningen i Göte
borg 1923. Det var uppspelning i mu
sikhallen med trängsel och en för
skräcklig värme innanför de stora 
glasväggarna. Men när Gössa Anders 
och Jämt-Olle började spela, blev det 
med ens alldeles dödstyst i lokalen. 
»I wart gralla rädd», berättar Gössa 
Anders.

Före riksstämman på Skansen var 
Gössa Anders flera somrar anställd 
som spelman på Skansen. Han bruka-

Bästa Morsdags-gåvan:

ett par tofflor
från

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32
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Den här polskan är den första låt, som Gössa Anders lärde sig spela på fiol.

de hålla till utanför Bollnäs-stugan 
och i Balderslunden.

— Förstod verkligen åhörarna där 
de fina Orsa-låtarna, som du spelade, 
inskjuter vi.

— E wa olaikö ed. Dar jing döm 
färbi ö summör sätt för si, förklarar 
Gössa Anders, men upp i Balderslun- 
dem, dar war ä tacksåmt tä spilå.

I radio har Gössa Anders spelat 
många gånger. Första gången var vid 
en utsändning från Skansen, varvid 
Gössa Anders ensam spelade sina lå
tar. Senare har han spelat i radio med 
många andra med dottern Anna och 
sonen Anders •— till vilken han över
lät klarinettspelandet—och med Jämt- 
Olle förstås. Sedan tillkom Bäcker- 
Erik och Ville Jernberg, och därmed 
bildades ett större spelmanslag, som 
även spelade gammal dansmusik i ra
dio. Tidigare skedde utsändningarna 
i regel från Falun. Sedan blev Rätt
vik skådeplats för Orsa Spelmanslags 
radioframträdanden, och numera då 
laget räknar åtskilligt fler medlemmar, 
görs inspelningarna i Slöjdstugan på 
Orsa Hembygdsgård. Där spelades så 
sent som den 15 april det senaste ra
dioprogrammet in.

Våra fina Orsa-låtar har med rätta 
gjort djupt intryck på många håll. 
Somliga personer har också mer eller

mindre tydligt utnämnt favoritlåtar. 
Axel Hambraeus brukar be Gössa An
ders spela »polskan med den djupa to
nen». Den polskan är också en verk
lig dyrgrip. En svårighet med alla 
polskor är att hitta på något namn 
på dem, så att man kan skilja dem 
åt. Inom spelmanslaget kallar man 
nu den här låten för »polskan med 
den djupa tonen» eller kort och gott 
»Hambraeus-polskan», även om den 
fortfarande officiellt heter »Polska 

efter Blecko» liksom dussintals and
ra polskor.

Om en annan polska, inom laget kal
lad »Forsslundspolskan», skriver Karl 
Erik Forslund i sitt verk »Med Dal
älven från källorna till havet». Det är 
den grannaste och mäktigaste låt 
jag vet — högsta toppen av all svensk 
folkmusik. Vilken stor tonsättare som 
helst kunde ha varit stolt att räkna 
den bland sina verk».

Vi ställer nu frågan till Gössa An
ders:

— Vilken av våra Orsa-låtar sätter 
du främst?

— Det är svårt att svara på det. 
Det är det verkligen, säger Gössa An
ders eftertänksamt och funderar.

— Men det är väl någon av polskor
na i alla fall, föreslår vi.

— Ja, nog är det det. Det är en

Blecko-polska, som jag tycker är bra. 
Gössa Anders lyfter fiolen och spelar 
sin favoritpolska. Den är tung och 
mäktig, slingrar sig upp och ned och 
är egendomlig i rytmen ■— en polska, 
som nästan bara Gössa Anders kan 
spela.

Gössa Anders har fått flera medal
jer och utmärkelser för sitt glänsan
de låtspel.1933 erövrade han spelmans- 
märket i silver, och redan två år se
nare delades samma märke i guld ut 
till honom. Även Gås-Anders-medal- 
jen har tilldelats Gössa Anders, men 
främst sätter han Sven Kjellström- 
plaketten, som han erhöll vid spel- 
mansstämman i Gesunda 1956, vilken 
högtidlighöll minnet av Zorns första 
spelmansstämma 50 år tidigare.

Vi kommer in på spelmanstävlingar. 
Vid Zorns första tävling 1906 deltog 
inte Gössa Anders, men vid de följan
de erövrade han två andrapris, förs
ta gången efter Anders Frisell och 
andra gången efter Hjort Anders. 
Vid den här tiden var Gössa Anders 
ännu en ung spelman, inte 30 år fyllda 
Gössa Anders har komponerat åtskil
liga låtar, både polskor, valser och 
gånglåtar. En av de senaste är Stock- 
holms-låten, om vilken någon har sagt 
att den är som ett koncentrat av en 
hel spelmansstämma. Den mest kän-
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da av Gössa Anders’ egna låtar är 
dock säkert Digerbergslåten. Om den 
berättar Gössa Anders:

— Då jag gjorde den där Diger
bergslåten gick det smärtfritt. Jag var 
borta på åkern vid turistvägen en 
kväll. Jag stod där en stund, och då 
kom det för mej: det skulle väl ha va
rit fint här, om det kom ett sällskap 
ungdomar med en spelman i täten — 
och då kom den där på mej, förstår 
du. Första reprisen blev klar direkt, 
och innan jag kom hem sedan — jag 
gick gatan uppöver där — så fick jag 
tag i andra reprisen också. Jag gick 
och trallade den, så att jag inte 
skulle glömma bort den, och så snart 
jag kom hem, så tog jag fiolen och 
påminde mej den. Det var ingen konst. 
Bet gick så lätt, skrattar Gössa An
ders förnöjt.

De flesta och bästa av Gössa An
ders låtar finns nedtecknade på olika 
ställen, i »Svenska låtar», i Forss- 
lunds »Med Dalälven från källorna 
till havet» och i Orsa-boken del III. 
Ingen notskrift i världen kan dock 
annat än ge en svag antydan om des
sa låtars karaktär och innehåll. Där
för ordnades också genom Orsa Jord
ägares försorg år 1950 grammofonin
spelningar av de bästa, av Gössa An
ders’ låtar. Senare har också Radio
tjänst genom egna arkivupptagningar 
kompletterat dessa inspelningar. Gös
sa Anders’ musik kommer alltså att 
leva kvar.

— Tror du att spelmanstraditionen 
kommer att bevaras i Orsa? frågar vi.

— Ja, det tror jag verkligen, säger 
Gössa Anders utan att tveka, helst nu 
när dom har börjat med musikunder
visningen i skolan. Men jag tycker, 
att man skulle låta dom spela litet lå
tar.

— Men Orsa-låtarna är inte det lät
taste att spela, inskjuter vi.

— Man får väl ta dom, som är enk
la. Dom lär sej väl låtarna till slut, 
bara dom blir inövade.

Det sista Gössa Anders berättar är 
en liten episod från förra spelmans- 
stämman i Orsa. Vid uppspelningen 
på Hembygdsgården uppträdde en 
äldre spelman, som tydligen på grund 
av dövhet hade svårt att spela rent. 
När Gössa Anders’ familj kom hem till 
Viborg efter stämman, ville dotterso
nen Bengt ha reda på av Gössa An
ders, vad det var för en gubbe som 
hade uppträtt där nere och som hade 
fiol »som inte lät efter melodin».

Gössa Anders tystnar. Han börjar 
känna på fiolen igen, och rätt som 
det är, kommer det en gammal låt ur 
den. Det kommer en till — och ännu

en. Gössa Anders’ fiol — den »låter 
efter melodin». Det är en generös fiol, 
en fiol med underbara låtar i. Dessa 
kommer nu allt tätare. Gössa Anders 
låter gärna sin fiol tala, och den är 
vältalig. Den berättar om en ovanlig 
spelman, en spelman med resning, en 
spelman, som man trivs med och tyc
ker om. Den berättar om Gössa 
Anders.

M.O.

Nu börjar
det roliga vårarbetet i

Trädgården
Frö, gödningsmedel, gräsfrö. 
besprutningsmedel.

Håll malen borta från 
hemmet ined våra prima
malmedel

Hedins Färghandel
Orsa, tel. 401 55

Kronan på verket

monarpeéefr rn t
Bensinsnål Ilo Piano motor 
(mindre än 2 öre/km)
2- alt. 3-växl.
Stöldsäker
S. k. pumpfria slangar 
Inkapslad kedja

S. Olén Tel. 402 81

Ett meddelande 
till Orsa Kommuns ungdom!
Stockholms Stadsmission har väl de 

flesta av Er hört talas om, men då 
kanske mest i samband med att den 
hjälper både unga och gamla, som lida 
nöd, fysiskt eller psykiskt. År 1946 
började den en verksamhet för att 
hjälpa studerande ungdom från lands
bygden med att upprätta två studie
hem, ett för gossar och ett för flickor 
på Reimersholme. Dit får endast såda
na ungdomar komma, som kan få intyg 
om att de komma från goda hem och 
att de äro mogna för vidare studier 
och att de under personligt ansvar i 
frihet kunna vistas på hemmet. Där 
råder en glad och trevlig anda och 
inga andra föreskrifter finns än att 
rökning är förbjuden på rummen. 
Ledarna för hemmen har haft glädjen 
att se många målmedvetna och duktiga 
ungdomar taga examen vid musikhög
skolan, konstfackskolan, postverket, 
folk- och småskoleseminarier, examen 
vid handels- och tekniska gymnasier 
etc.

Ungdomar från Orsa kommun har 
från och med läsåret 1955—56 företrä
desrätt att söka stipendium från Magda 
Jenners ungdomsfond, som förvaltas 
av Stadsmissionen, och som gäller 
inackorderingshjälp vid flick- eller 
pojkhemmet på Reimersholme. Detta 
stipendium kan betydligt ekonomiskt 
underlätta eventuella studier vid någon 
av Stockholms många utbildningsan- 
stalter i både manuellt och intellek
tuellt arbete, om det förenas med 
statsstipendium efter behovsprövning.

Stipendiat blir endast den, som under 
ett läsår bott på hemmet. Således gäl
ler det endast dem som gå på minst 
tvååriga utbildningsanstalter. Sökande 
bör ha fyllt 18 år.

Ungdomar, som reflekterar på att 
söka in på något av hemmen, höra 
snarast möjligt sända in ansökan plus 
intyg från rektor, lärare eller präst 
om sökandens lämplighet att bo på 
hemmen.

Till flickhemmet bör ansökan sändas 
till: Föreståndarinnan, Vindragarvägen 
15—17, Stockholm, och till pojkhemmet 
till: Föreståndaren Reimerholmsgatan 
34, Stockholm. Undertecknad vore 
tacksam att sökandena dessutom sände 
ett skriftligt meddelande till Fröken 
Magda Jenner, Furusundsgatan 15, 3 
tr., Stockholm Ö., att ansökan är in
sänd till respektive studiehem.

Stockholm i maj 1958
Magda Jenner
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Klass 7 i Digerberget
Sittande fr. v. Sven Helgesson, Ragnar Forslind, Yngve Hansson, Leif 

Uhlén, Ingvar Olsson, Birger Lindgren, Yngve Gutå, Gunnar Ståbi.
Stående första raden: Sten-Åke Ståbis, Anders Angelfeldt, Bengt Bo

man, Kjell Lööv, Leif Sundkvist, Göte Johansson, Martin Falk. 
Flickorna fr. v: Annie Lindh, Kerstin Hansson, Elisabet Hägg, Kerstin 
Bäckar, Lisbet Bruks, Agneta Käck, Kaj-Britt Grundstedt, Ingrid Hel
gesson, Margareta Nyström, Britt Hansson.

Den nya skolledningen.
I Orsa skoltidning nr 3/1957 redo

gjordes för en del nyheter på skolans 
område, vilka kommer att genomföras 
den 1 juli 1958.

Den nya skolstyrelsen, som där om
talas, har redan haft två sammanträ
den och kommer vid ovan nämnda 
tidpunkt att helt ersätta samrealsko- 
lans, folkskolans och yrkesskolans sär
skilda styrelser.

Genom pressen har också gått ett 
meddelande, att den nya skolstyrelsen 
upprättat ett förslag till tjänsten som 
förste rektor i kommunen. Det blir ti
teln för den av rektorerna, som har 
att svara för skolstyrelsens expedition 
m. m. Egentligen är titeln ganska 
misslyckad. Den som blir förste rek
tor, har ingenting att göra med de 
övriga skolornas pedagogiska ledning. 
Han har att svara för en viss samord
ning av verksamheten vid de olika 
skolorna. Han ska kalla övriga rekto
rer till regelbundna konferenser, där 
kommunens skolväsen och dess 
utveckling ska diskuteras och plane
ras. Han ska ägna uppmärksamhet åt 
lokalerna och inventarierna samt till
se att tidsenlig och lämplig ma
teriel anskaffas till alla skolor. I egen
skap av expeditionschef ska han till
se att statsbidrag rekvireras i rätt tid, 
att lönelistor upprättas, att inkomna 
räkningar granskas och attesteras, att 
föreskrivna matriklar och förteckningar 
föras, att till offentliga myndighe
ter avgivas infordrade yttranden och 
uppgifter, att föreskrivna statistiska 
uppgifter avlämnas m. m. Han skall 
även föra skolstyrelsens diarium och 
handha skolstyrelsens handlingar 
samt, om skolstyrelsen så beslutar, 
vara dess sekreterare.

Till

MORS DAG
den 25 maj

M o r s d a g s -k o p p , pr st. . . 3 : -
K a ffe -s e t  fr. pr st.............. 4:25
K a ffe g o d s , dekor., lh duss. 4 :-
K a ffe s e r v is e r , 27 del., från 
B o r d ss e rv ise r ,

3 5 :-

fältspatsäkta, 58 delar . 125:-
D rick sg la s , '/2 -fac., >/2 duss. 1:50
T e k o p p , blå o. skär, 1 / 2  duss. 10 :-

Se skyltfönstren!

Lindströms Bosättning
Kyrkogatan 4, Orsa — Tel. 407 61

Som synes är det mera kamerala 
och administrativa än pedagogiska 
uppgifter, som hör till förste rektors- 
tjänsten. Det skulle faktiskt ha passat 
bättre att kalla honom skolexpe- 
ditionsföreståndare eller något lik
nande.

Utom tjänsten som förste rektor ska 
samma person uppehålla två andra 
»tjänster». Han ska dels vara heltids
anställd rektor antingen för samreal- 
skolan eller den obligatoriska skolan 
(folk- och fortsättningsskola), dels 
vara lärare i sin skola ett visst antal 
timmar i veckan.

Han blir alltså ganska överhopad 
med arbete. Och han skulle aldrig hin
na med detta ensam. Redan nu finns 
ett heltidsanställt biträde på folkskol
expeditionen. Det lär vidare ha förut
satts på högre ort, att förste rektor

dessutom ska ha en skolkamrer som 
medhjälpare. Det lär dock dröja, in
nan Orsa får en sådan. Den närmaste 
tiden får väl visa, om en sådan behövs.

Än så länge finns inga färdiga in
struktioner varken för rektor eller 
förste rektor. Man vet alltså inte 
exakt, hur stor arbetsbördan blir. 
Men så mycket är klart, att det blir 
en väsentlig ökning av arbetsuppgif
terna. Ty enligt de nya planerna 
kommer en stor mängd ärenden att 
överflyttas från högre myndigheter till 
kommunens skolstyrelse och skolledare.

På ett par områden går dock ström
men i motsatt riktning. Skolstyrelsens 
»domsrätt» över lärare och rätten 
att välja lärare övertas av den nya 
statliga myndighet, som kallas läns- 
skolnämnden och som i vårt län kom
mer att ha sitt säte i Falun.

H.H.

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

Bandinspelare Skivväxlare 
Radiobatterier Badioservice

Grammofonskivor

Orsa Radio & TV
Tel. 401 50, bost. 403 83
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Trivselkläder 
med kvalitet . . .
Ett plagg av märket Rang ger Er 
det yppersta vad beträffar perfekt 
stil. passform och kvalitet.

Se vårens suveräna Rang-m od el 
Utsökta modeller i kostymer, bla- 
zers, byxor och rockar — något 
extra för Er speciella smak! Gör 
ett besök redan i dag.

Prisexempel:
Kostymer: 232: — , 240: — , 247: — . 
Blazers: 134:-, 141 :-, 145:-.
Rockar: 146:-.

IB I. t U U  U J

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

håller sig. De flesta övningarna äger 
rum ute i skogen eller i skolans fil- 
ningsverkstad. På schemat står teore
tiska lektioner i skogsvård, skogsbota- 
nik, yrkesräkning, arbetarskydd, 
sjukvård m. m. och praktiska övnin
gar i verktygsvård, huggningsteknik,

sådd, plantering, röjning, stämpling, 
aptering osv., kort sagt det mesta som 
rör skogsbruk. Dagarna brukar avslu
tas med en stunds gymnastik. En dag 
hade man ordnat friluftsdag med fiske 
på Orsasjön.

Att denna fria skolform måste vara 
mer tilltalande för 14—16-åringar än 
vanlig klassundervisning, är väl själv
klart. Allt tyder också på att pojkarna 
och deras lärare trivs på kursen. 
På bilderna håller de på med ratio
nell skogsvård och modern arbetspla- 
nering på ett skifte nära Slättberg. 
Markägarna får givetvis betala för de 
arbeten, som de får utförda, och pen
garna som flyter in, används till stu
dieresor, priser, minnessaker och ev. 
flitpremier.

En skogsbetonad fortsättningsskola 
är inte att fatta som en fullständig 
yrkesskola. Den vill bara ge en allmän 
orientering om vår viktigaste närings
gren och låta pojkarna prova på, hur 
det känns att utföra olika arbeten i 
skogen, samtidigt som den utgör en 
trivsam avslutning på skolgången.

Skogslärarna

10

Skogligfortsättningsskola

Den första skogsbetonade fort- 
sättningssskolan i Orsa startade den 
10 april och pågår till den 23 maj. 
De tretton tappra som anmält sig, är 
Mats Roos, Nils Björklund, Göran Öh- 
lin, Birger Olsson, Jonny Källman, 
Hans Wiik, Lars Lindholm, Björn Ei- 
narsson, Lars Hansson, Erik Hjal- 
marsson, Hans Nyman, Bogg Jan-Olov 
Persson och Mats Karner. Som lärare 
tjänstgör Gunnar Hallbeck från Björ- 
bo och Karl-Erik Johansson från 
Malungsfors.

Kursen håller till i en tom skolsal 
i Slättbergs skola. Skolsalen är emel
lertid den plats, där man minst uppe-
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En vårberättelse
En dag åkte jag till Solveig och frå

gade henne, om vi skulle fara till Ors- 
blecksänget och se efter om blåsippor- 
na hade kommit. Det var hon med 
om. Vi hoppade upp på cyklarna och 
gav oss iväg. Men på blåsippsställena 
syntes bara blad, och vi förstod, att 
vi fick fara dit en annan dag.

»Vi kan väl fara ner till ladan,» 
tyckte jag. Där nere syntes också bara 
blad. Efter hemvägen såg vi ett mörkt 
moln på himlen.

»Det blir nog regn nu,» sa Solveig.
I detsamma började det att regna. 

Vi cyklade, allt vad vi orkade och var 
snart hemma alldeles blöta.

Så gick det till, när vi skulle se, om 
blåsipporna hade kommit.

ANNIKA OLSSON, 
Klass 4

Teckning: En vårdag av 
Monika Lindkvist, klass 6

Möbler — Mattor
i moderna stilar och bra prislägen.

F :a  M öbeltjänst
Barkgatan 3, Orsa Tel. 410 35

När vi 
sitta i vår 
bänk...

Nu är det vår
Björnen har vaknat ur idet sitt
gäspar sömnigt och stiger upp.
Nu är det vår, nu är det vår.

Huggormen slingrar sig upp 
på en sten,

hugger en groda med glupsk aptit.
Nu är det vår, nu är det vår.

Igelkotten gäspar och lunkar ut.
Det doftar så härligt av björk 

och ljung.
Nu är det vår, nu är det vår.

ANNA HAGLUND, 
Klass 5

Våran Ekorre
Vi hade en ekorre, när vi bodde på 

Ön. Han satt i vildvinet, där hade de 
bo. Ekorrmamma tog vadd inne hos 
oss, och lade den i boet, så ungarna 
skulle få varmt. En tidig morgon såg 
vi att en ekorrunge satt utanför boet, 
och sedan hoppade han ner till oss. 
Vi tittade på den. Ekorren var så 
mjuk, vi tog den och gjorde ett ho 
nere på marken av gräs. Där sov den 
och där åt den. Vi vaktade den så 
att den inte kom i fara. Sedan tog vi 
in den på kvällen. Direkt när jag vak
nade nästa morgon sprang jag till ek
orren, men då var den död. Jag blev 
så ledsen. Så bar vi ut den och be
gravde den. Sedan hade vi ingen ek
orre mer. INGAR HAGMAN, 

Klass 3

CYKLAR och MOPEDER
av ledande märken.

Körkortsfria scooter
Kom, se och köp!

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Examen
står för dörren...
och därmed klädbekymren, som 
dock inte blir några bekvmmer, 
om Ni vänder Eder till B A R N 
G A R D E R O B E N .

Tag redan i dag Eder Hicka eller 
pojke med till oss och vi skall på 
bästa sätt prova ut något av vårens 
trevliga plagg, som finnes i riklig 
sortering.

Spar ej till sista dagen, det kan 
tänkas att någon ändringssömnad 
behöver göras.

Välkomna till BARN-
GARDEROBEN
där även mamma kan välja ut en 
klänning, kjol eller blus för egen 
del.

PUCH
nu i tre modeller

SyCCÉM O D ELLiM oM oped istens drömåk 
med ettrig , fläktky ld  motor, skalram , två 
v äx la r i bekvämt vridhandtag , fram- och 
bakh ju lsfjad ring , hastighetsm ätare.

N Y A  L Y X M O D E L LE N  med succémodel
lens finesser och dessutom: Fullnavsbrom- 
sar, d jupare  fram fjäd ring , helkapslad 
ked ja , stickax la r, d jupare  skärm ar, nytt 
avgassystem , större tank , p akethållare  av 
heldragna rör.
N Y A  SU P ERSPO RT helvasst sportåk med 
hela Puchsnitsen och dessutom TT-tank 
med perfekt knäslut, längre fjädringsväg 
fram , nytt avgassystem, TT-sadel, fuII- 
bromsnav med stickax la r, större kylyfa på 
cylindern, kromlist på fram skärm en. Rikt- 

ris 1065:— kr. Fråga en Puchägare om 
va lite t och komfort!

O B S I Fullständig[ 
reservdelslager.
G enera lagent :
M O TO R LU N D , R o se n d a lsv . 2 7  c, 
Tel. v ä x e l 9 3  4 2  3 0 ,  M alm ö .

Försäljning och service:

F:a Sven Berglund
Kallholsfors Tel. 500 37
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A  B O  R
Tel. 500 21

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJOL

av  högsta k va lité e r 
t ill f ö r d e la k t ig a s t e  
p rise r e rh å lla s  från

S A K A L K

För god hårvård
anlita

Liljas Damfrisering
Tel. 403 06

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 OO

Uppvakta M O R  
med en T Å R T A

från

C. G. N YSTR Ö M
Konditori och Bageri Tel. 400 38

Min lillebror
Mats kommer in. Han smäller i dör

ren, så hela huset skakar. Byxorna är 
leriga, vantarna är blöta och mössan 
sitter långt framme på näsan. »Mam
ma» ropar han, »jag vill ha torra van
tar, och stövlarna är fulla med vatten». 
Mamma, som håller på och tvättar, 
kommer ner och hjälper honom. När 
hon frågar, om han inte vill ha mat, 
får hon inget svar, för han är redan 
ute.

Efter ungefär en timme ljuder en

Stararna som var ekorrar
Nu är det vår, och staren och sä- 

desärlan har kommit.
I ett träd hemma på gården har jag 

satt upp en starholk. Jag skulle så gär
na vilja se stararna i holken, men hur 
ska jag komma in i den?

Det är hopplöst tänkte jag, jag går 
till mina kamrater istället.

När jag hade gått en hit, hittade 
jag ett paket. Jag visade det för en 
gammal gumma, som gick framför mig. 
Hon sa, att det var hennes.

»Nu har jag inga pengar med mig, 
men du ska få önska dig något,» sa 
hon.

Jag talade om, att jag ville se, hur 
stararna hade det inne i min holk.

»Det ska du visst få,» sa gumman.
Hon tog upp en liten käpp ur fic

kan. Vips, satt jag bland tre ekorrun- 
gar! Ja, sannerligen var det inte ekor
rar! Jag skyndade mig hoppa ur hol
ken, innan de åt upp mig. Sedan gick 
jag in och åt gröt, tills jag blev stor 
igen.

STURE DAHL, 
Klass 4

lång signal på dörrklockan. »Det var 
bara jag» säger Mats, och han och alla 
pojkarna, som han har med sig hem, 
börjar skratta. När han tar av sig 
mössan, kan man äntligen se hur han 
ser ut. Ögonen är gröna, näsan är 
ganska platt, och munnen är rätt li
ten. Han ser nästan ut som en eski
måunge. Springer gör han nästan 
jämt. Han har alltid bråttom. Ut i kö
ket springer han, händerna åker ner 
i kakburkarna, och så är alla ungar
na försvunna.

INGELA SVENSSON Klass 6

Vi stämmer 
och reparerar

alla slags musikinstrument 
snabbt och billigt.

Egen tillverkning av orglar.

Nya och begagnade pianon 
och orglar alltid på lager.

F:a Piano-N isse
Orsa, tel. 406 94

Billiga

Tapets tuvar
för sommarstugan 

finns hos

Orsa F ärghande l
Tel. 403 40

Till examen 
och konfirmation
— gåvor med bestående värde . . .

Stjärnur 
Guld
Silver

Rich. Thorhy
Tel. 400 90
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Teckning: Vå r  av 

Marie Thåli, klass 6

Teckning: Mitt vattenhjul. av 

Arne Andersson, klass 5
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Rita pratar med vår
blommorna

En gång var jag ute i skogen. Det 
var hemskt varmt och soligt den da
gen. När jag hade gått en bit, så möt
te jag en Tussilago. Jag frågade hur 
hon kunde vara så gul och vacker. Då 
sa hon, att hon blev så när solen lys
te på henne. Men jag frågade henne, 
om hon var törstig och det var hon. 
Jag sa, att hon skulle vänta ett tag, 
så skulle jag gå till bäcken efter vat
ten. Hon kunde så gärna vänta, sa 
hon. Då skyndade jag mig ner till bäc
ken. Nere vid bäcken hittade jag en 
burk, som jag fyllde med vatten. Så 
gick jag till Tussilagon, som väntade 
på vattnet. Hon fick dricka så mycket 
hon ville. Men hon drack inte opp allt. 
Så fortsatte jag min vandring. När 
jag gått en bit till, mötte jag en vit
sippa, som sjöng så vackert. Kära 
frost kom inte hit, inte hit, inte hit. 
Jag frågade henne också om hon var 
törstig. Men det var hon inte. Då 
gick jag vidare. Då mötte jag en blå- 
sippa. Jag frågade även om hon var 
törstig. Det var hon. Så jag gav också 
henne av mitt vatten. Men sen gick 
jag inte längre in i skogen, utan jag 
vände hemåt igen.

RITA AHRNBERG, 
Klass 2

En trollsaga
Det var en gång en gammal troll

gubbe, som bodde i en liten korg. Han 
hade det så trångt, så trångt. En dag, 
då gubben skulle ut och gå, fastnade 
han i sin lilla korg. Han slet och drog, 
men ändå satt han fast. Då blev troll
gubben arg, drog sönder korgen och 
gick sin väg.

Efter en stund kom han att tänka

Teckning: av Ann-Mari Karner, klass 6

på något. Han hade ju inget hus kvar. 
Han letade i skogen, och då hittade 
han en sko.

Snart skulle trollgubben sova. En 
skata flög iväg med både trollet och 
skon. När trollgubben vaknade, var 
han uppe i ett skatbo. Men då blev 
han arg och fick tag i skatan. Den 
flög iväg, och gubben följde med, för 
han höll skatan i stjärten. Snart var 
de högt uppe bland skyarna.. Då tap
pade trollet taget och föll ner på mar
ken med en duns. Han föll i sin egen 
sko. Då vaknade trollgubben, och han 
var så yr i huvudet av sin dröm.

STIG NILSSON, 
Klass 4

Min första stare
En dag, när jag och en kamrat till 

mig lekte ute, såg vi en fågel. Den var 
svart med gul näbb. Det är nog sta
ren, trodde jag. Vi gick närmare, och 
då fick vi se, att det var staren. Jag 
hade aldrig sett den förr. Den var så 
fin, tyckte vi. Vi såg den i en träd
gård. Den var stor. Vi såg den på nära 
håll. Den hoppade omkring på mar
ken. Vi stod länge och tittade på den. 
Den flög aldrig. Sedan gick vi hem. 
Och nu är berättelsen slut.

INGER LARSSON, 
Klass 3

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

Rekommenderas!

REN OVERIN G
av cyklar, mopeder, mc utföres 

snabbt och förstklassigt.

B. S. Bälter
Cykel- & Rep.-verkstad Tel. 40711

Ett vackert minne från konfirma
tions- och examensdagen blir ett

porträtt
från

Tegmans Foto
Tel. 400 93

Slippers och träskor
— idealiskt för sommaren

Aktiebolaget

Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 400 37

C A R A V E L L E . . .
Vårens och sommarens modefrisvr

Vi presentera den med rätt 
utförd klippning.

Tel. 402 08

Sommartid 
kokar vi elektriskt

El-spisar 
Kokplattor 
och ugnar
bäst från 
specialaffären.

Mora-Orsa Elektriska AB
Orsa, tel. 401 92

För trädgården:
Trädgårdsmöbler i rödbok 
och stålrör, vilstolar, 
parasoller.

För semestern:
Tält, Campingbord för 
bilar, Badmintonspel

K O N S U M  Ovan Siljan
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Nu är rätta tiden
att förse Eder med en bra, beg. bil 
eller motorcykel Titta in till
oss. vi ha säkert den som passar 
till rätt pris.

Biltjänst, Orsa
Uno Carlsson Tel. 401 56, 404 90

Ett livsvillkor
är att göra goda inköp. 
Handla därför hos

Broberg Orsa A B
Tel. 405 45. 400 48

En vacker frisyr
skänker feststämning!

( i m U E )  D AM FRISERIN G  
Orsa, tel. 410 80

Sällskapsresor
med nva, bekväma bussar 
för längre och kortare turer.

Strands Busstrafik
R e k o m m e n d e r a s !  
Tel. 510 51

PLAST - remsor
för vävning, 10—17 mm breda, 
olika färger, Färdiga mattor i 

i stor sortering.

Låt oss ta hand om Eder 
päls för sommarförvaring!

Filips
S k i n n -  o c h  p ä l s v a r o r  

Orsa, tel. 403 88

När vi var till Sälen
I onsdags var vi till Sälen. Föräld

rarna fick också följa med. Pappa följ
de mig. Vi har diktat ihop en sång 
själva, på Gubben Noaks melodi. Vi 
har sparat, vi har sparat många slan
tar n u . . .  börjar den. Och den sjöng 
vi i bussen. Vi hade så roligt i bussen. 
När vi kom till Sätens by såg vi Vasa- 
loppsstenen, och en bit ifrån låg en 
gård som Gustaf Vasa hade varit i. 
När vi kom till fjället, så åkte jag lin
bana med pappa och då var Lena där 
oppe. Och när vi skulle åka ner, mås
te vi åka genom en stor dalgång. And
ra gången åkte jag och Lena. Lite se
nare åkte jag på pappskivor. När jag 
hade åkt en stund, var jag alldeles 
våt. Förresten var klockan 4, så vi 
skulle åka hem. När vi kom fram till 
bussen, åt jag några smörgåsar. Resan 
gick bra. När vi kom hem var kl. 1/2 8. 
Då skyndade jag mig hem och berät
tade för mamma.

INGER HELLBORG, 
Klass 3

Våren
Jag och Sven-Olov gick runt stugan 

några varv. Vi lekte polis och tjuv. 
Sven-Olov är fyra år gammal. Han 
fick vara polis, och jag var tjuv. Och 
sen sprang jag och gömde mig. Rätt 
som det var, sa han, att jag skulle 
komma fram. Och då sa han, att det 
var tussilago bakom stugan. Jag skyn
dade dit. Och då var det alldeles fullt 
av tussilago, och jag räknade dem. 
Det blev femton knoppar. Så kom det 
en hagelskur, så vi fick lov att gå in. 
Sen blev det alldeles rött i bergen, och 
solen började skina. Och medan ha
gelskuren gick över, då satt jag inne 
och sydde.

KERSTIN THALIN, 
Klass 3

Teckning: Pi m p e l tä v l i n g  av 

Ann-Cristin Andersson, klass 5

Våra svalor
Vi har ett svalbo utanför fönstret. 

På våren kommer svalorna till oss. 
De kommer ända från Afrika. När de 
byggde bon, for de och letade efter 
lera. När boet var klart, var det tid 
att lägga ägg. Då ungarna hade kom
mit ut ur äggen, hade föräldrarna fullt 
upp med att skaffa mat.

Svalorna sjöng så vackert utanför 
fönstret. När vi hade det öppet, bru
kade de sitta och tigga mat åt sina 
ungar.

En dag hade en svalunge ramlat ut 
ur boet. Men som tur var ramlade den 
på en kudde, som låg i fönstret.

En dag såg jag inga fåglar i boet. 
Jag frågade mamma, vart de hade ta
git vägen, och hon sa, att de hade flyt
tat till varmare länder.

HANS-ERIK ULEANDER, 
Klass 4

Greta pratar med 
blommorna

En solig vårdag gick Greta och satte 
sig på en äng. Då såg hon blåsippor, 
vitsippor, gullvivor och violer. Hon frå
gade varför de var så fina. Då sa en 
gullviva, »Det är bara för att det är 
så fint väder, men om det inte regnar 
snart så dör vi.» »O, om jag vore så 
fin som ni», sa Greta. »Du är och blir 
finare än oss om det inte regnar snart, 
för vi är så törstiga,» sa en vitsippa. 
Då kom Greta på en fin idé. Hon frå
gade: »Tycker ni om sånt vatten som 
finns i våran kran, så kan jag sprin
ga hem och hämta lite som ni kan 
få. »O ja, gör det,» sa en söt liten viol. 
Så sprang Greta hem och hämtade 
vatten som blommorna fick. Sen satt 
hon och pratade och frågade blommor
na om allt möjligt.

GERD HÖGVALL, 
Klass 3
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

II

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

#  Värme-, Vatten-,
•  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 400-94

T A P E T S E R I N G
Rums- och Bygsrnadsmålning
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. C arlsso n  AB 
Å K D O N S F A B R I K
Orsa, tel. 40188, bost. Holen 44058 

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR  
Bygrgnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS !
Tel. 440 01

GUMMI-
verks tad
B ilr in g a r , Batte 
r ie r , Bensin, O ljo r

Orsa
Ringcentral

A lf  Andersson 
Tel. 403 55

Glimtar irån . . . lorts. fran sid. 2.

bristen är för närvarande realskolor
nas och läroverkens största problem. 
De ständiga lärarbytena skapar irrita
tion, och när en klass under fyra år un
dervisats av halvdussinet lärare i ett 
ämne, förstår man, att undervisningen 
i ämnet kanske inte givit allra bästa 
resultat. Skolan har nu också tillde
lats en ordinarie gymnastiklärartjänst, 
och är lyckan god, kommer skolan 
vid nästa läsårs början att åter få en 
ordinarie gymnastiklärare. Det var 
länge sen sist.

Tunga lastbilar har under den se
naste tiden i tät följd dundrat fram 
på vägen över skolgården bort mot 
Smidsåkern. Vägen har för övrigt mer 
liknat en lervälling än en väg, och titt 
och ofta har lastbilarna fått dragas 
upp ur leran av en kraftig grävma
skin. Samrealskolan håller på att få 
en ny granne, yrkesskolan. Det är en 
välkommen granne, inte minst därför 
att den kommer att lätta realskolans 
lokalbekymmer. Ett par klassrum kom
mer nämligen att ställas till realskolans 
förfogande, till dess nybyggnader för 
realskolan kommit till stånd. Men väl
kommen är också yrkesskolan, därför 
att den är så behövlig. De stora rubri
kerna i dagstidningarna under de se
naste veckorna har kraftigt framhål
lit den oerhörda bristen på skolor för 
yrkesutbildning i vårt land. Orsa be
höver förvisso sin yrkesskola.

Även om realexamen och läsårsav- 
slutning kastar sin skugga framför sig, 
så synes detta dock inte vara, vad som 
mest sysselsätter elevernas sinnen. Inte 
heller våren, den ljuvliga, efterlängta
de. Nej, den stora frågan just nu är: 
vem är elevernas vid Orsa samreal- 
skola store rockidol? Diskussionens vå
gor har gått höga, och frågan har inte 
ansetts kunna besvaras på annat sätt 
än genom en allmän omröstning bland 
eleverna. Tilläggspension eller rock — 
folkomröstning löser problemen. Om
röstningen är ännu ej avgjord, men 
märkligt är, att inte bara Tommy 
Steele och Elvis Presley förts på tal. 
Andra rockare har fått många röster. 
En ny diskussion har tillkommit: var 
går gränsen mellan rock och icke
rock? Att uppmärksamma är, att bak
om omröstningen och diskussionen 
inte finns några orena motiv, såsom 
något företags reklam eller propagan
da. Vad är då förklaringen till att 
denna lidelsefulla debatt spruckit 
ut? Kanske är det ändå till sist 
— v å r e n .

Albert Landin.

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.
Bi l l i g f 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.oo — 17.oo

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, Listverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma B ER T IL  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
Q  Utför Värme-, Vatten och
£  Avlopp sledningar av alla
0  slag.

Reel behandling! Billigaste priser! 
Tel. 401 19
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Orsaungdomar! Gå å' bada!
»Med bada vi mena att doppa en tå», 

står det i en visa. Låt inte det bli 
Er melodi till sommaren. — »Gosse 
och flicka lilla, på huve’t i blötan så 
de’ stänker om blanä! De’ är dubbelt 
så kul som de’ låter», skulle nog vår 
simmaigster Karlsson ungefär ha ut
tryckt det.

Ni som inte kan simma ska lära 
Er det i sommar. Det kan bli förenat 
med något arbete, men Ni har lön för 
mödan. Skulle inte Ni vilja vara en 
av dem, som plaskar omkring i bas
sängen med en poloboll, eller som 
djupdyker och klädsimmar, och allt 
vad de gör för simmärken. Ni kommer 
dit så småningom med lite energi, 
kanske redan första sommaren. Då 
får Ni förstås inte ge upp efter ett 
par veckor eller glada i hågen strun
ta i kursen i tron, att Ni kan simma, 
då Ni lyckats kaj ka fem meter utan 
att drunkna. Nej, fem veckor pågår 
kursen, och så länge håller också Ni 
på. Jag håller med Er om att en del 
dagar är kalla och ruggiga, men klär 
man sig varmt genast efter badet går 
det fint att krypa i vattnet även en 
sådan dag. Ni ska tro, att man efteråt 
känner sig tillfredsställd och stolt. 
(Med all rätt. — Jag är full av beund
ran för dem, som vågar bada, fastän
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vädrets makter gör allt för att hålla 
en hemma i stugvärmen).

En sak till. Var inte rädda att an
mäla Er till simkursen, för att Ni nått 
den vördnadsvärda åldern av tolv till 
femton år. Ni har många olycksbroder 
och -systrar i den åldern, som inte kan 
simma. I Orsa är det drygt hälften 
av de utgående sjundeklassarna var
je år, som inte kan simma. Ni är väl- 
komma till badet allihop!

Crawlkurs, provtagningar, serietäv
lingar och annat skoj blir det väl som 
vanligt för Er, som är något längre 
komna i den ädla simkonsten. Var 
kursen kommer att hållas utom i sam
hället är inte riktigt klart ännu. Kan
ske både i Skattungbyn och Åberga?

Vi håller väl tummarna för ett so
ligt och varmt juli och så -— väl mött 
vid badet!

Janne.

bättre gåva än ett ur . . .

Urmakare Gust. Helgeson
Tel. 408 05

S K O L N Y T T
Nya ord. lärare

Skolstyrelsen har under våren till
satt flera lärartjänster med tillträde 
den 1 juli. Till Nederberga har valts 
folkskollärare Göran Johansson, som 
förut varit e. o. vid Kyrkbyns skola. 
Till Digerberget har valts fru Mårts 
Dagmar Hansson, som varit ord. folk
skollärarinna i Kallmora-Åberga 
skola i många år. Och slutligen har till 
Kyrkbyn valts två av de extra ordi
narie lärarna där, nämligen folkskol
lärarna Rolf Liljeberg och Lars Axels
son.

Avsked.
Småskollärarinnan Eva Kruse i Ne

derberga har erhållit hegärt avsked 
från sin tjänst fr. o. m. 1 juli 1958.

Nya symaskiner
har skaffats till textilslöjden i Kall- 

mora och Skattungbyn.

Statsbidrag
har erhållits till två nya lärarbostä

der vid Digerbergets skola.

Skolorganisationen nästa läsår
torde bli oförändrad jämfört med 

förhållandena nu. I en del småskolor 
ute i byarna sjunker barnantalet 
ganska mycket. Men vi hoppas ändå, 
att vi ska slippa att dra in någon 
skola.

H.H.

Musikskolans terminsavgift
blir troligen höjd nästa termin. 

Kostnaderna för resor, instrument 
och noter m. m. som ska bestridas 
med dessa medel har ökat så mycket, 
att den nuvarande musikkommittén 
har förordat en höjning till tio kro
nor per termin. Trots att avgiften allt
så stiger med det dubbla, kan vi nog 
vara överens om, att det är en rätt li
ten slant för alla de lektioner som en 
elev får varje termin. Den förberedan
de kursen blir fortfarande avgiftsfri.

P.J.

Vägen till körkortet
b ä s t  g e n o m

Nymans Bilskola
T el. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Lokal: Brobergs Affär, 1 tr.

Upplaga 1.750 ex. Beckm ans T r y c k e r i  A B , O rsa Pris 75 öre.


