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ORSA SKOLTIDNING,

t Märta Larsson 
död

Den 14 april 1962 avled småskol
lärarinnan Märta Larsson, Samhället, 
efter endast några dagars sjukdom. 
Hon var vid sin bortgång 72 år 
gammal. Hon pensionerades 1951 ef
ter inte mindre än 42 års tjänst i 
Orsa kommun. Även efter inträdet 
i pensionsåldern hjälpte hon ofta till 
i skolorna, då så behövdes.

Märta Larssons lärargärning i Orsa 
blev sällsynt lång. Den utmärkte sig 
dessutom för ett stort intresse för 
uppgiften. Hon ville inte bara under
visa. Hon ville också fostra och dana 
sina elever till karaktärer, till är
liga och ordentliga människor. Slarv 
med läxuppgifter och annat skolar
bete tåldes inte i hennes klass. Både 
nya elever och nya unga lärare, som 
blev hennes kamrater, kunde nog de 
första dagarna tycka, att Märta ver
kade barsk och rent av litet sträng. 
Men det dröjde inte länge, förrän 
både eleverna och den unga kollegan 
upptäckte, vad som dolde sig under 
ytan: det goda hjärtat och den stora 
humorn. Vad man nu så här efteråt 
mest kommer ihåg av Märta Larsson 
från de 9 år, då vi arbetade i samma 
skola, är väl just hennes humor, hen
nes förmåga att sprida glädje om
kring sig, glimten i ögat, då hon be
rättade om sina barn och de roliga 
svar hon fått. Hon var en av dessa 
sällsynta människor, som kunde 
förena allvar och glädje till något 
helt och gediget.

Vi tackar den bortgångna för hen
nes livsgärning i skolans tjänst. Vi 
tackar henne för gott kamratskap.

Hj. H—n.

Ideell ungdomsverksamhet av Hj. Hedman
Det talas och skrivs så mycket om 

ungdomen i vår tid. Mest blir det 
om den ungdom, som burit sig illa åt. 
Och nog är det sant, att den som 
är ledamot i barnavårdsnämnden el
ler sitter i skolans ledning många 
gånger har anledning att känna sig 
nedslagen. Det händer så mycket, 
som varit alldeles otänkbart för 25 
—30 år sedan. Respekten för lag och 
ordning tycks vara alldeles borta hos 
en del individer. Hänsyn för andra 
människor och deras egendom likaså. 
Vi hittar vanerökare ända nere i 
småskolklasserna. Superiet bland de 
unga tilltar. Svordomarna haglar på 
våra skolgårdar. Det anses duktigt 
att vända bilen på Tingshusparkens 
gräsmatta och att göra annan me
ningslös förstörelse.

Nu ska vi nog inte bara beskärma 
oss över dessa ungdomar. Vi vuxna 
har kanske rent av anledning rann
saka oss själva en smula, innan vi 
dömer. Hur är det i våra hem? Ger 
vi oss tid att intressera oss för våra 
barn och ungdomar? Gör vi hemmet 
till den plats, där de kan trivas? El
ler börjar hemmen bli så fina, att ton
åringarna inte får plats där, långt 
mindre deras kamrater? Ju äldre jag 
blir, desto mer klart står det för 
mig, hur stor betydelse ett gott hem 
har. Det räcker inte med att hemmet 
ger mat och kläder och kanske 
t. o. m. rikliga veckopengar. Det linns 
något, som är lika viktigt, ja vikti
gare. Hemmet ska ge kärlek och 
trygghet. Det behövs mer i vår tid än 
någonsin tidigare. Andan i hemmet 
är de unga mycket känsliga för. De 
märker väl, om något är p å . tok, 
t. ex. i förhållandet mellan föräldrar
na eller mellan föräldrarna och dem 
själva.

Jag fick för en tid sedan i upp
drag av barnavårdsnämnden att tala 
med en ung människa, .som gjort sig 
skyldig till en del ”dumma” och i 
vissa fall brottsliga handlingar. På 
min fråga, varför hon burit sig åt på 
detta sätt, kom ett överraskande svar: 
”Pappa tycker inte om mej.” Jag 
ville närmare veta, hur det var med 
förhållandet till pappan, om pappan 
var orättvis o. s. v., och då påstod 
den här unga människan, som verkat 
så ”tuff” på många sätt: ”Han är 
inte orättvis på något vis. Och om 
han skulle bli arg, när jag gjort 
något dumt, så skulle jag väl förstå

det. Men han ser mej inte. Han talar 
inte med mej. Han visar aldrig, att 
han tycker om mej. Han är intres
serad av så mycket annat men inte 
av mej. Småsyskonen klappar han 
men inte mej.” — ”Han tycker väl 
du är för stor för sånt” , för
sökte jag skjuta in. ”Men det är jag 
inte” , sa den stora lilla människan. 
Och tårarna rann i strida strömmar 
utför kinderna.

Även om det nu är så, att många 
ungdomar kommit på glid, att ung
domsbrottsligheten ökat o. s. v., får 
vi inte glömma en annan sak: Hur 
mycket präktig ungdom finns det 
inte i vår tid! Den ungdomen gör 
inte så mycket väsen av sig. Det 
står inte så ofta om den i tidningar
na. Och när det står, brukar inte 
rubrikerna vara så stora.

Vi hittar den ungdomen på många 
ställen. Det har aldrig varit så många 
ungdomar från vår socken på folk
högskolor, gymnasier, universitet och 
andra utbildningsanstalter. Många av 
dem arbetar hårt och försakar myc
ket. För dem gäller ingen 45-tim- 
marsvecka.

Många präktiga ungdomar hittar 
vi här hemma i föreningar av olika 
slag. Det finns många olika organi
sationer, som vill ta hand om och 
hjälpa de unga till kunskaper och 
fostran, som vill ge dem något att 
intressera sig för, så att de får utlopp 
för sin verksamhetslust och får kän
na gemenskapen i kamratkretsen.

Skoltidningen har för avsikt att i 
en artikelserie presentera den ideella 
ungdomsverksamheten i socknen. Vi 
börjar i detta nummer med ”kyrko- 
spelarna” . Sedan ska 4 H, frikyrkor
nas ungdomsföreningar, scouterna, 
Unga örnar och alla de många övri
ga komma. Det blir nog en lång föl
jetong.

Hj. Hedman.

Markiser 
och persienner
av yppersta kvalité med garanti

Carl A. Pettersson, Orsa
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Ur kyrkospelet: Människa, vart går du? Svart, det onda som vill hindra — 
vit, det goda som vill hjälpa människan att komma fram till altaret, där 
Gud är nära.
Svart: l:a  raden: Birgitta Frodell, Anna Lindgren, Karin Hedman. 2:a 
raden: Karin Andersson, Marie Kandre, Ingela Svensson.
Vit fr. höger: Ingrid Talu, Christina Karlsson, Cathrine Mårten, Åsa Olsson, 
Sigbritt Lindblom, Eva Jansson, Inger Carlsson.
I mitten: Mona Lannemar.

T E A T E R  i K Y R K A N ?  
Kyrkospelsgruppen i Orsa av Knut Edmarker

Vi människor är så olika, lever 
så olika och tänker sa olika. Det 
sista är kanske inte alldeles sant. 
Sanningen är kanske, att vi uttrycker 
och fattar så olika, vad vi och andra 
tänker. Men på det sättet är vi va
rann lika, att vi har ögon, öron och 
mun alla. Vi ser, och vi hör, och vi 
talar. Vi behöver ögon inte bara för 
att se att röra oss, se att arbeta utan 
också för att minnas. Det vi både sett 
och hört minns vi bättre än det vi 
bara hört talas om. Nu är det ju 
också så, att en del av oss har hör- 
selminne — andra har synminne — 
de allra flesta en kombination av 
båda, men upplevelserna blir rikare 
ju fler av våra sinnen, som delar 
eller förstärker det upplevda. Ord 
som vi själva får forma med egen 
mun och tunga får en annan klang 
•— en rikare innebörd än om vi bara 
lyssnar till dem. Kyrkan har alltid 
förstått detta men kanske utnyttjat 
det mer eller mindre under olika 
tider av sin långa tillvaro. Guds
tjänst är inte bara lyssnande — Je
sus själv kunde peka på blommor 
och fåglar —• kunde ta ett barn i 
famn för att illustrera budskapets 
rikedom. Lidandeshistorien är inte ba

ra ord, det är syn, känsla, vilja, hela 
människans alla sinnen engagerade.

Vad är ” teater” ? Vem spelar inte 
”teater” ! Går vi inte alla omkring 
och låtsas — härmar omedvetet efter
— gör vi inte gester — låter vi inte 
ansiktet spegla olika känslor? Är det 
inte detta ”spel” som gör livet rikare
— uttrycksfullare — mera fyllt av 
mening? Därmed är vi inne på kyr- 
kospelets idé och uppgift. Ett kyrko- 
spel vill ge evangeliet, budskapet, en 
rikare och riktigare mening. Kyrko- 
spel är därför inte bara ”teater”, 
underhållning, det är ett sätt att pre
dika. Därför har det hemortsrätt i 
kyrkan, och de som ” spelar” är inte 
bara personerna framme i koret utan 
hela församlingen. Koret är inte en 
teaterscen, men hela kyrkan är scen
— alldeles så som en gudstjänst inte 
är ett soloframträdande av en präst 
utan hela menighetens gemensamma 
uppgift.

Orsa kyrkospelsgrupp består av ett 
15-tal flickor, som på ett läger i 
Rättviks stiftsgård inspirerades till 
uppgiften. Diakonissan Ulla Svalan
det-, som då bodde på gården, det var 
för 2 år sedan, startade det hela, och 
sen liar vi fortsatt. Det var som en

Uppvakta MOR 
med en TÅRTA från

C. G. N ys trö m
Konditori och Bageri Tel. 400 38

För trädgården:
Trädgårdsmöbler i rödbok 
och stålrör. Vilstolar. 
Parasoller.

För semestern:
Tält, Campingbord för bilar, 
Badmintonspel.

Konsum 
Ovan Siljan
Tel. 402 97

För konfirmation 
och exomen . . .

Kostymer
14-18 år, grå kamgarn 125: —

Blazer
i säsongens modefärger, 14 år 
104:— 109:—.

Byxor
i ett flertal kvalitéer och färger, 
14 år 38:50, 41:—. 57:—, tery- 
lene 14 år 59: 50.

Skjortor
i charmusenylon, endast 19: 75.

Ankelsockor
i crépenylon, 1:95, 3:50.

Korrekt, prisvärd klädsel från

3



ORSA SKOLTIDNING.

symbol för hela verksamheten, när 
det första kyrkospelet kom att hand
la om den blinde Bartiméus. Han fick 
nya ögon av sin Herre — och så be
höver vi nya ögon för att uppleva 
mera av livets rikedom. Detta lilla 
spel framfördes vid ljusmässan i Or- 
sa kyrka advent 1960. Inte var det 
många som upplevde det som ” spe
larna” själva. Detta var ett sätt att 
predika — vi fick en uppgift, som 
vi hjälptes åt att lösa. Så kom nästa 
spel. Det var större, mera krävande. 
Det krävde bl. a. också speldräkter. 
Det var då flickorna själva sydde 
sina vita mässkjortor efter kyrkans 
modell. Dräkten är kyrkans eftersom 
budskapet är kyrkans. Så sattes hän
derna i arbete. Vi hade haft en kurs 
i Församlingshemmet tillsammans med 
moraungdom, och där inspirerade oss 
Tuve Nyström till nya uppgifter. Tu- 
ve Nyström är riksinstruktör för 
kyrkospel i vårt land — verkligen 
kunnig och hängiven sin svåra upp
gift. Därmed fick vi mod att möta 
”Smärtornas man” i ett passionsspel. 
Här frågar vi gång på gång, varför 
korset måste höra till den kristna 
trons innersta väsen. Det spelet fram
fördes i fastan 1961 både i Orsa 
kyrka och i Boda kyrka. Nästa upp
gift ”Vår nästa därute” handlade om 
vårt ansvar för de lidande medmän
niskorna, och det spelets central
fråga låg i orden, ”en hungrande 
människa mindre betyder en broder 
mer” . Mitt under det spelets inövning

Under

campingsäsongen
uthyras roddbåtar, 
segeljo llar och kano
ter v id  Strandbadet, 
Orsasjön.

Fråga i kiosken! Tel. 414 42

Sjunde klassen i Hansjö

Sittande fr. v.: Anna Lisa Jågas, Inga-Lisa Wallberg, Barbro Dahlberg, 
Karin Lång. Stående: Ingvar Bruhn, Ingvar Steen, Ove Holmstrand, Åke 
Lycke, lär. Daisy Holton, Leif Lundberg, Dan Gustafsson, Stig Ernstsson, 
Björn Dahlöf och Göran Björck.

flyttade Ulla Svalander till Uppsala, 
och vi saknade henne men stakade vi
dare. Vi framförde spelet både i Fu
rudal på diakonidag för Rättviks 
kontrakt och i Orsa Församlingshem 
Mikaelidagen 1961. Pretentionerna 
både på oss och av oss växte, och nu 
kom spelet ”Människa, vart går du?” 
Det arbetade vi ganska länge med, lör
dag efter lördag hösten -61. Varje 
övning avslutades med aftonbön. Vi 
grubblade och kände oss för, sökte 
efter de viktigaste rörelserna, ändra
de, diskuterade. Bara den, som tar or
det i sin mun, vet ordets smak, dess 
mening — känner ordets valör och 
svårigheten att säga det rätt, så att 
det svarar mot min inre fråga. Sist i 
januari 1962 vågade vi fram med det 
vid högmässan i Orsa kyrka. Hur 
lyckades vi? Ingen predikare vet om 
han ”lyckas” . Ord är som säd, som 
sås — ligger i hjärtats dolda djup — 
oåtkomligt för ögat — men det kan 
ske att det gror — ger frukt. Det 
är så vi hoppas. Fastans stilla vecka 
i år gav vi åter spelet ”Smärtornas 
man”, och nu tänkte vi gå vidare. Vi 
ville så gärna ha några pojkar med 
också — människorösten skulle bli 
rikare då, både manlig och kvinnlig 
— men huvudsaken är ju att den är 
mänsklig, är människans rop och 
frågor. Inte är vi särskilt ” fromma” 
vi kyrkospelare, men till fromma för 
vår församling vill vi arbeta — 
kanske kan vi därigenom bli from
mare i sund kristlig mening, övnings

arbetet ger också så mycket, ger ge
menskap, påverkar oss — ord och 
gester ska växa fram, växa in, därför 
kan det och får det inte gå för fort. 
Vi siktar inte bara på ett framfö
rande, en föreställning, vi är egois
tiska nog att unna oss glädjen, som 
ligger i att arbeta med en uppgift, 
dess svårigheter och problem och 
glädja oss över den rikedom och till
fredsställelse det ger att få fram me
ningen i spelet. Man ”kan” aldrig ett 
spel, man ger det som det passerat 
en själv — ger ett stycke av sig 
själv. Evangeliet, den kristna trons 
budskap, har sådant djup, att det väl 
aldrig kan pejlas, men om vi kan 
hålla fram något av dess rikedom 
till ”beskådande” , till häpen förvå
ning, kanske också till förtret för 
ondska och vrånghet, då är vi med i 
det skapande, som tog sin början då 
”Gud sade — och det skedde så” .

Kom med oss och lek en allvar
sam, tjusande lek om människans 
storhet och ynkedom och att vara 
som bara, vilka leker inför sin him
melske faders ansikte. Guds ord be
höver öga—öra—mun, händer och 
hjärta för att fattas. Gud behöver 
komma oss mänskligt nära som han 
gjorde då ”ordet blev kött och tog sin 
boning ibland oss” — då Gud klädde 
sig i människogestalt — blev såsom 
en av oss — för att vi skulle se 
hans faders härlighet.

Knut Edmarker
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Farlig rök - 
För Orsa Skoltidning av provinsialläkare Eric Eriksson

Du såg utställningen ”Farlig rök” ? 
Visste Du att så mycket pengar går 
upp i rök varje år? Eller att så många 
olyckor beror på rökning; sängrök
ning, barns lek med eld och rökning 
på arbetsplatsen? Om Du somnar i 
sängen med en glödande cigarrett mot 
vaddtäcket, börjar detta glöda redan 
efter 10 sekunder, efter 15 minuter 
är koloxidhalten livsfarlig och inom 
en timme är Du död, kolosförgiftad. 
Viktigast är dock hälsoriskerna.

Nikotin är ett mycket farligt gift, 
20—30 mg är dödande. Det är ett 
nervgift som i större mängd ger 
kramper, medvetslöshet och upphävd 
andning. En V2 cigarrett räcker för 
att döda ett litet barn som svalt 
cigarretten. Nästan hälften av alla 
förgiftningar av småbarn beror på to
bak. Vid rökning kommer 5—50 €/o 
av tobakens nikotin in i kroppen; 
det betyder dödande mängd från en 
cigarrett vilket man dock klarar ge
nom att nikotinet så snabbt förstö- 
res i kroppen. En lätt förgiftning 
ser man till exempel efter första 
cigarretten; huvudvärk, kalls vett-
ningar, illamående och kräkningar.

Endast en liten del av tobaks
röken utgöres av nikotin. Därtill 
kommer flera andra farliga ämnen, 
t. ex. koloxid, tjära och sot. 20 ci
garretter per dag ger på ett år 1A 
kg tjära! När man andas genom nä
san renas luften från grövre förore
ningar. När man drar halsbloss går 
damm, sot och tjära långt ner i lung
orna. Kroppen försöker också försva
ra sig mot de första halsblossen med 
en kraftig hosta, ökad slembildning 
är också ett sätt att skydda slemhin
norna. Ett tredje viktigt skydd har 
man i en mängd fina hår, flimmer
hår, som sitter som en matta i luft
rören och ”sopar” dammet upp i de 
större luftrören, där det sedan hostas 
upp. Infektioner, liksom mycket rök
ning, skadar dessa flimmerhår, det 
blir kala fläckar där sot och tjära 
stannar och irriterar. En del sot och 
tjära kommer ända ner i lungblåsor- 
na. Där finns inga flimmerhår. I stäl
let tas det om hand av särskilda 
celler, ”dammceller” , och blir sedan 
ofta liggande mellan lungblåsorna och 
hindrar andningen.

Koloxiden i röken binds i stor ut
sträckning i blodet och hindrar blo

dets syretransport. Efter 2 cigarretter 
kan 10 %  av blodet komma ur funk
tion.

I luftrör och lungor samlas alltså 
bl. a. sot och tjära. Slemhinnorna 
svullnar, flimmerhåren skadas, lung
blåsorna skadas. Det blir svårare för 
luften att komma genom luftrören 
och för syret att komma till blodet. 
Konditionen sjunker. Så småningom 
blir det kronisk luftrörskatarr. Efter 
20—30 år kommer slutligen ibland 
lungkräftan. Var 18 :e man som dör i 
England dör i lungkräfta!

Nikotinets nervskadande och kärl- 
sammandragande effekt ökas av kol
oxidförgiftningen och ger besvär från 
många organ. Man får ökad puls och 
stigande blodtryck, hjärtklappning 
och ”extraslag” . Så småningom ofta 
även smärtor från hjärtat genom 
kramp i hjärtats kranskärl.

Storrökare dör dubbelt så ofta i 
propp i hjärtat än andra i samma 
ålder. Magen irriteras, det blir mera 
magsyra och svagare slemhinna och 
lättare magkatarr och magsår. Ner
verna irriteras, man får huvudvärk, 
sover sämre, koncentrerar sig sämre. 
Förmågan lära sig utantill minskar 
betydligt. En undersökning från en 
amerikansk skola visade att det blev 
sämre betyg ju mer man rökte. Den 
som röker ett paket cigarretter om 
dagen offrar troligen 8 år av sitt liv 
har nobelpristagaren Pauling sagt. 
Jaha, kanske Du säger, vad gör det 
mig om jag blir 70 eller 75 år, om 
det blir lungkräfta eller propp i 
hjärtat, den dagen den sorgen. Men 
konditionen då? En finsk undersök
ning på friska rekryter har visat att 
konditionen minskade 10 %  efter en 
cigarrett!

Föräldrar! Exemplets makt är stor. 
Det betyder mer vad man gör än vad 
man säger! I alla fall är inte 12—14- 

Forts. å sid. 10.

En stråhatt
för sommarens soliga dagar!

Albert Andersson
Modeaffär Tel. 400 04

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
M ora, tel. 100 OO

Ett vackert och beståen
de minne från Konfirma
tions-och Examensdagen 

blir ett

Porträtt
från

Tegmans Foto
Orsa Tel. 400 93

PHILIPS
transistor

Robust FM-transistor med 
utmärkt ljud. LV, MV och 
FM för P2. Riktpris med 
batt. 338 kr oms tillk.

Svalas Radio
Tel. 413 50 
Kyrkogatan 8

Auktoriserad Radio- och TV-service
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Rekreation . .  .
Storslagen u ts ik t. . .
Vänligt bemötande . . .

Strands Pensionat
Skattungbyn Tel. 510 51

Lämpligo gåvor 
till

MORS DAG, 
KONFIRMATION 
och EXAMEN

finns i stort urval hos

AB Orsa
Parfym- & Sjukvårdsaffär
Tel. 410 40

Konfirmation 
och examen. . .
. . .  b lir verkliga högtider i eki- 
pering från oss.

*

Prisex. i byxor storl. C 155:
Grå kamgarn.................. 33
Grå terylene.................. 50
Brun och beige terylene 55

*
Skjortor: charmusenylon o. poplin 

*
Ankelsockor i crépe 

*
Svarta och kulörta slipsar]

*

Gör oss ett besök, det lönar sig

Aug. Larsson k b
Orsa, tel. 400 21

En glimt av Italien av J. E. B.
Erik Svan — vår på båda sätt 

älste skolstyrelseledamot — och fru 
Anna gjorde i mars en Italientripp.

Nu för tiden är väl en sådan resa 
inte så märkvärdig, säger Erik, men 
för oss var den lite i alla fall. Vi har 
förut inte varit utrikes mer än till 
Norge, och det var elva år sen. Att 
vi kom oss för med att åka ända till 
Italien nu, berodde på att vi fick en 
s. k. ”veteransemester” . Byggnadsar- 
betarförbundet ger bort ett antal så
dana varje år. Men för att få den 
ska man ha varit medlem i 35 år och 
styrelseledamot i 30 år, så nog må 
du tro jag har gjort rätt för den.

Vi flög från Stockholm den 19 
mars.

— Nog var jag lite rädd i början 
och nog hissnade jag i luftgroparna, 
fastän vi flög med ett så stort plan, 
att det tog 85 passagerare, säger An
na. Vackrast var det över Alperna. 
Flygmålet var Grosseto, sen var det 
ett par mil till Riva del Sole. Där 
bodde vi på ett Reso-hotell. Vi fick 
en våning på två rum och kök och 
jättestort badrum. Det var dåligt 
med dricksvatten i Italien, men en
ligt vad personalen sade, skulle ho
tellets vatten vara drickbart. Vi vå
gade oss aldrig på att smaka, för 
första gången vi skruvade på det, 
kröp en stor spindel ut ur kranen. 
Mathållningen fick vi ordna, som vi 
ville. Vi lagade vår mat själva. Ita
lienskan klarade vi oss bra med, för 
det fanns snabbköpsbutiker. Mjölk 
och bröd var dyrt men frukt och 
grönsaker billiga. En underlig ordning

Välkommen
till
Orsas 
nya 
foto- 
centrum!

BalalFCMr®
• ORSA • TEL. 40055 • BERTH NORDLUND •

var att tobakshandlarna hade mono
pol på saltförsäljningen. Det var 
tur, att vi hade kaffe och bröd med 
oss hemifrån, för italienska kaffet 
var hårdrostat och brödet hårdgräd- 
dat. Vi drack mest vichyvatten, 
fastän vinet förstås var billigt. Lite 
italienskt smakade vi ändå på. Ma
karonerna var makalöst goda.

Från Riva del Sole gjorde vi na
turligtvis en del utflykter. I Rom 
var vi ett dygn och tittade. Det var 
för kort tid. Kära nå’n, vilka kyrkor 
de har där! Peterskyrkan var fantas
tiskt påkostad. Det måtte vara ett 
rätt stort steg mellan kyrkans rike
dom och befolkningens fattigdom i 
Italien. Pauluskyrkan var också 
omåttligt stor och grann. Den hade 
88 pelare tio meter höga av slipad 
marmor. Vid ingången fanns fyra 
alabasterpelare, som det sken rätt 
igenom. Colosseum såg vi också. Nog 
känns det lite märkvärdigt att stå och 
se på gallergrindarna, som de släppte 
ut lejonen genom för 2.000 år sedan.

Så besökte vx en stad, som heter 
Vetulonia. Det är en gammal etrus
kisk stad, grundad ungefär 1000 år 
f. Kr. Den ligger uppe på en kulle 
med en stor fin slätt omkring. Det 
konstiga är att folk fortfarande bor 
kvar i de där gamla ruggiga sten- 
kåkarna. Dricksvatten får de köra 
dit från slätten och inte har de 
några utkomstmöjligheter i staden. 
Ungdomarna åker varje dag in till 
Grosseto och arbetar, och de gamla 
har jordbruk. Det är nog svårt för 
dem. Amerikanerna har velat gräva 
ut staden för fornminnes-forskningar, 
men stadsborna går inte med på det, 
för att de förlorar lite grann åker
jord.

I närheten av Riva del Sole var 
vi ett par gånger och tittade på en 
gammal fästning. Den var som en li
ten stad den också med gator och 
en mängd olika byggnader innanför 
murarna. Det var visst någon i Mila
no, som rådde om den.

Ja, nog fanns det mycket gam
malt och mycket vackert att se 
på i Italien, och varmt och skönt 
var det där. — Ja  um wi fingum 
åk dit jessn! säger Anna. — Ed fo 
wi för, — svarar Erik, och det 
låter väl hoppfullt.

/. E. B.
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Stina med sitt förstapris — ett träsnitt.

Unga konstkritiker
Omkring årsskiftet vandrade en 

förnämlig konstutställning, kallad 
Trätäljarturnén, omkring i vårt län. 
Även vi i Orsa hade tillfälle att be
skåda den — i bibliotekets fina ut
ställningssal. I anslutning till utställ
ningen inbjöds eleverna i våra folk
skolor, från klass 5 och uppåt, till 
en uppsatstävling, vilken liksom ut
ställningen var arrangerad av Konst
främjandet, ABF och Dalademokra
ten. Det gällde för våra elever att 
skriva ned sina egna reflektioner 
kring ett besök på en utställning.

Just nu går en Orsa-flicka omkring 
och ser ännu gladare ut än vanligt. 
Hon heter Stina Krång och går i 
sexan i Kyrkbyns skola. Hon är så 
där extra glad, därför att det är 
hennes uppsats, som belönades med 
första pris i sexornas tävling.

Här följer Stinas uppsats:

Att gå på utställning.
I dag fick vår klass gå på ut

ställning. Den var i biblioteket. Jag 
hade sett den kvällen före tillsam
mans med min mamma. Då var 
konstnären Lars Målare där och be
rättade. Det var intressant att höra 
på. Där fanns många vackra tavlor 
och skulpturer, men där fanns också 
många, som jag inte tyckte om. Där 
fanns sådana kontraster. Döderhul- 
tarns skojiga, kantiga gubbar och 
sådana fint polerade, perfekta skulp
turer som Emil Näsvalls Boel, en 
vacker skulptur av päronträ, stod

sida vid sida. Men jag tycker, att 
priserna är litet underliga. Där fanns 
en skulptur, som hette Hästkropp. 
Man kunde omöjligt se, att det var 
en sådan. Den kostade 1400 kronor, 
medan i mitt tycke vackra skulpturer 
kostade mycket mindre. Jag vill se, 
vad en skulptur föreställer, inte 
gissa mig till det.

Det är också konstigt, att konst
närer ofta blir berömda först efter 
sin död. Döderhultarn till exempel. 
Medan han levde, kallades han för 
Tolvskillingen, därför att han sålde 
sina gubbar för det priset. Folk tyck
te, att de passade bra till leksaker 
åt barn. Efter hans död upptäckte 
man, att de var mycket originella, 
och de steg genast i värde.

På utställningen fanns också många 
tavlor. Att de var med berodde på 
att de var träsnitt. Konstnären skär 
ut en bild i en träplatta och täcker 
över den med färg. Sedan lägger han 
ett papper mot och trycker. Han får 
då det motiv han skurit ut i träplat
tan på papperet. En sådan tavla var 
I örtagården av en konstnär, som 
jag tyvärr inte kommer ihåg namnet 
på, men den tavlan skulle jag mycket 
gärna vilja äga.

Ja, ni kommer väl ihåg utställning
en med Bror Hjorts vackra träskulp
turer och Döderhultarns tolvskillings- 
sniderier! Ett av de utställda före
målen inspirerade en av Stinas klass- 

Forts. å sid. 10.

Nya trevliga modeller av

verondo- och 
trädgårdsmöbler
Carl A. Pettersson, Orsa

I sommarens 
soligo dogo r . . .

För vila och skön av
koppling finns nu lätta 
och vackra trädgårds- och 
balkongmöbler samt 
terrassgungor till priser 
som passar alla.

Järnvägsgatan 27 
Tel. 410 35

Vi utför
El.-installationer för så
väl kraft som belys
ning samt service
arbeten av a lla  slag.

Vi säljer
Radio, TV, Kylskåp, 
Frysskåp och -boxar 
samt el-armatur och 
a llt i el-materiel.

Vänd Er med 
förtroende till

K Å H LÉN S
ELEKTRISKA 5* ORSA

Tel. 401 92, 410 37 

Bostadstel. 350 77, 40834, 402 48
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ORSA SKOLTIDNING.

Läs- och skrivsvårigheter av M. E.Blockflöjtexamen
Här följer listan med namn på ele

ver, som detta läsår klarat provet för 
musikskolans första diplom. Det 
kanske bör nämnas att det inte är 
nödvändigt att avlägga provet på 
blockflöjt. Den som privat tagit spel
lektioner på t. ex. piano får gärna av
lägga provet på detta instrument. 
Följande elever har till den 1 maj 
spelat upp:
819 Nils Hagman, Kyrkbyn 5
820 Kurt Hedin, Kyrkbyn 5
821 Ingrid Lind, Digerberget 4
822 Lena Ryman, Digerberget 4
823 Jonny Nyberg, Digerberget 4
824 Gösta Löv, Digerberget 4
825 Britt Marie Hansson, Digerber

get 4
826 Arne Johansson, Digerberget 4
827 Ingalill Friberg, Digerberget 6
828 Hans Olof Ernlund, Stackmo- 

ra 4
829 Lisbet Nylén, Kyrkbyn 5
830 Inga-Lill Järnberg, Kyrkbyn 4
831 Ann-Mari Munter, Kyrkbyn 4
832 Eva Andersson, Kyrkbyn 4
833 Evelyn Sahlin, Kyrkbyn 4
834 Sonja Jonsson, Kyrkbyn 4
835 Anita Ek, Kyrkbyn 4
836 Margareta Dahl, Kyrkbyn 4
837 Monica Karlsson, Kyrkbyn 4
838 Jan Erik Ren, Kyrkbyn 4
839 Åke Forsgren, Kyrkbyn 4
840 Ann Cathrin Storm, Kyrkbyn 4
841 Ulla Reen, Kyrkbyn 4
842 Carina Berglind, Kyrkbyn 4
843 Sten Andersson, Kyrkbyn 4

Musikdiplom III
Vid musikskolans avslutning utde

lades musikdiplom III till följande 
ungdomar, som deltagit i instrumen
talundervisningen under fem år.
89 Göran Rudell
90 Barbro Uleander
91 Ulla Faleij
92 Göran Matslofva
93 Brita Stenhammar
94 Jerker Stenlund
95 Marianne Lilja
96 Bo Berglind

Orsa Skoltidnings musikpremium 
för särskilt goda framsteg och stort 
intresse utdelades till tre avgående 
elever, nämligen Gerd Bälter, Inger 
Carlsson och Jonny Soling. Gerd och 
Inger spelar flöjt och Jonny klari
nett. De har alla uppnått stor skick
lighet på sina instrument. Vi önskar 
dem och alla andra ungdomar, som 
av åldersskäl slutar som elever i mu
sikskolan lycka till i fortsättningen!

De flesta nybörjare lär sig att läsa 
utan allt för stora svårigheter, 
många barn kan ju t. o. m. läsa in
nan de börjat skolan. Någon gång 
efter jul det första skolåret kan ny
börjarna redan läsa små berättelser, 
och de är då mycket glada och stol
ta över detta.

Ibland händer det dock att barn 
med normal eller t. o. m. hög intelli
gens inte kan lära sig läsa lika lätt 
som kamraterna. De lyssnar så noga 
på vad ” fröken” säger, och de för
söker göra precis som de blivit lär
da, men ändå vill det inte gå. Efter
som läsning och skrivning hör ihop, 
får dessa barn också svårt att klara 
stavning. Man säger då att dessa barn 
är ordblinda eller rättare att de har 
läs- och skrivsvårigheter.

Sådana svårigheter kan orsakas av 
olika faktorer. Man har funnit att 
det ganska ofta rör sig om ett ärft
ligt anlag, någon i släkten har haft 
samma svårigheter. Termen ord
blindhet skulle ju kunna visa på en 
möjlighet, nämligen att det rör sig 
om en synskada av något slag. De 
flesta synfel kan ju rättas till med 
glasögon, men tyvärr finns det syn
fel som det är mycket svårt att kon
statera utan mycket speciella under
sökningar.

Man tycks utomlands ha kommit 
längre när det gäller sådana under
sökningar än här i Sverige. En läka
re i Holland undersökte ett stort an
tal barn med läs- och skrivsvårig
heter. Han fann då att många av 
dessa barn hade ett synfel, som gjor
de att de vände upp och ner på allt 
de såg. Till dessa barn konstruerades

Erbjudande!
Charm/nylonskjortor i färgerna 
vitt, grått och beige. Storlek 
36 -  45. Perfekt passform — 
hög kvalité — fyrdubbel krage

Endast 18:75

i c i .  f w u w s
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

specialglasögon, så att synbilden 
vändes rätt igen. I samtliga fall för
svann efter någon tid barnens svå
righeter. I England, och kanske även 
på andra håll, pågår undersökningar 
med barn som misstankes vara 
”vänsterögda” . Det anses att sådana 
barn vill läsa från höger mot väns
ter, eftersom det vänstra ögat vill 
vara det som leder läsriktningen.

När ett barn får läs- och skriv
svårigheter, finns det alltså en orsak 
till detta, även om man ännu inte 
har lyckats klargöra orsakerna helt. 
Barnen försöker själva göra sitt bäs
ta, de ljudar och stavar och prövar 
sig fram. Det måste vara ganska 
hopplöst att sitta och höra hur kam
raterna till synes utan svårigheter 
klarar upp det, som för en själv ver
kar så krångligt. Både lärare och för
äldrar har en stor uppgift, när det 
gäller dessa barn. Misslyckandet be
ror ju på orsaker, som barnet inte 
kan rå för. För barn med läs- och 
skrivsvårigheter är det inte bara me
ningslöst med tjat och klank utan 
direkt skadligt. D l kan barnet helt 
tappa lusten att försöka: ”Det tjänar 
ingenting till, jag kan inte ändå” . I 
stället måste vi uppmuntra dessa 
barn att försöka göra sitt bästa, vi 
måste visa dem, hur glada vi blir för 
varje litet framsteg de gör och helt 
se bort från misslyckanden. Genom 
ständig övning kan ju barn med så
dana svårigheter öva upp sin läsfär- 
dighet, och får de beröm för allt de 
kan klara, så blir det förstås mycket 
roligare för dem att försöka över
vinna sitt handikapp.

M. E.

Steinmann
Piano modell 108

Tillverkas i satinerad valnöt och 
högglanspolerad mahogny.

ren och vacker ton 
exakt och behagligt anslag 
tekniskt högvärdigt 
elegant, modern formgivning 

$3* mångårig garanti 
populärt pris

F:a Piano-Nisse
Nils Klockar Tel 40694, aff. 40604
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Gö ö rädas
Fär war-ä mer brukli dö Åndös e wa, 
dö Ånnå e wa ö fär-räst’n, 
att krippär skuld rädas ö roli skuld a, 
dö markör wa kweldär um öst’n.

Nön wendöd nön kasung, nön ellör nön ruck, 
jen slokatt nodd löngt nido ärdär.
Åv grålåvåm djick-ä fo skegg sömön buck.
E dugd börto rä dikallfär där.

Dem wurt jen el op, dö e se bar iweg, 
dem djing ini stugor åv enda.
Ö nön bar nön kunta, nön ellör jen beg.
Um ratsjön wa lös, wild nön wenda.

Dem wendöd bört mol ö sad att dem wa 
fro löngt sudi låndi, ja rissär.
Men int wild dem rädiga smokrippa ta.
Dem wa nug bestjelligör gössär.

Dem fing för nö gwött se, åv nögöm nön slänt 
ö summöstas fing dem nön bulla.
Nön ”pöjkä”  kund niga, sö int ä wa vånt, 
ö bucköd si djoft djardo :’kulla” .

Se wendöd dem attör ö gladör dem wa, 
fast tom wa bö kunt’n ö beijön.
Ö öllör dem tickt-ä: I kweld djick ä bra.
Ö trallöd djard nön ela weijön.

ÅV ENSTA

LASABÖCKAR
Dö wi wån börti Lasaböckar, do 

okwi skaj dör ö ä wa sö roli tä åka 
nidevör böcka. Wi wåm ela klassn. 
Wi wåm börtä rwer tåjma. Fröken 
djard jett bra skajdspör gåjnöm 
skojört sö wi okum ettör.

ELSMARI LAGGAR, 
Klass 2

WÅRE
Ä wa jen göng je blåsippa, sö 

jettöd Brita Blå, fär o wa blåura 
äld öllör ödror. Jen dag kåmä twer 
krippör, ö Brita Blå wa sö rädd, att 
dem skuld brot åvna, sö o kringöd si 
slå ijop si. Jen åv krippöma sad: Sjå 
ukön blår knupp! Sku wi ta ån ö? 
Men doda ödra sad: Int ska du ta åv 
knuppa, int! Brita Blå tvärt sö glad, 
sö o nästån glämdåv tä wa ijopslajön. 
Men se kåm o ijug si. Deda knep 
bruköd o a, wen göng nön kåm ö 
skuld pluck blåsippor.

BODILD BRÄND, 
Klass 5

GULDSLANTARNA
Det var en gång för länge sen två 

troll som hette Klumpe och Dumpe. 
En gång skulle de gå ut. När de 
hade låst lade de nyckeln under en 
sten. Men det var två pojkar som såg 
det. När Klumpe och Dumpe hade 
gått smög sig pojkarna fram och tog 
nyckeln och låste upp och gick in. 
Där såg de en kista med guld. Då 
gick pojkarna in och öppnade kistan 
med guldpengarna. Sen tog de två 
säckar fulla med guldslantar. Men 
när pojkarna sprang kom Klumpe 
och Dumpe hem. Pojkarna sprang 
allt vad de kunde men Klumpe 
och Dumpe hann ifatt dem och 
tog av dem säckarna. Sen fick poj
karna komma in och sitta i grottan 
som straff.

INGELA WEST, 
Klass 2

(  ------------------------------------" \

En trevlig sommar
önskar Orsa Skoltidning! 

k_____________________________________ ,

Fin-fin Norsk Sill

Wikners Eftr.
Holen Tel. 440 02

Advokaten 
C U R T C A R L S T R Ö M

ORSA

Kontor 2 tr. Hotell Orsa 
Tel. 410 26, 410 17 

Kontorstid 9.oo — 17.oo

Bästa Mors-Dags-gåvan:

ett par Tofflor
från

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

CYKLAR *  MOPEDER
till lägsta priser.

— 5 års försäkring —

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Nestle nya 
C0NBRI0-permanent
ger vackrare, hållbarare frisyr!

Tel. 402 08
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Vägen till körkortet
b ä s t  g e n o m

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Brobergs gamla affärslokal

För Konfirmation och 
Examen finns det ingen 
bättre  gåva än ett ur . . .

Urmakare Gust. Helgeson
Tel. 408 OS

Slippers och träskor
— idealiskt för sommaren

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

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

Rekommenderas!

Nu kan vi erbjuda Eder 
årets nyheter i förnämlig 

kollektion.

Ett större parti rea-tapeter 
till 1 :— kr. pr rulle.

F Ä RG

Från 7:e  klassens 
yrkesorientering

Kära Lasse!
Hej, Lasse, hur mår du? Har du 

varit ut på någon yrkesorientering? 
Det har vi varit och det var roligt.

Jag valde att köra traktor. Det 
var Dan och jag. Vi fick åka med 
en arbetsbuss på morgon. Den gick 
klockan kvart i sju på morgon. Vi 
var uppe i Fryksås. Där bröt de en 
väg, som går från Fryksås och över 
till Grönklittsvägen. Vi fick köra li
te traktor och skruva ihop trummor 
och hjälpa till att köra fram virke 
till vägen med traktor. Det var tre 
dagar, som vi fick vara där.

Du ska väl komma hit och hälsa 
på oss någon gång. Är det roligt 
att gå i skolan där nere? Nu har 
jag ingenting mer att skriva om. 
Du skall hälsa till alla.

Hälsningar
INGVAR BRUHN, 

Klass 7

Hej Eva!
Hur mår du? Har du fått vara 

ute och praktisera, det har jag fått 
och det var roligt.

Jag fick vara på ett kontor. Där 
fick jag sätta in papper i pärmar. 
Så fick jag sitta nere på växeln 
och lägga ner papper i kuvert. Mest 
fick jag svara i telefonen. Så fick jag 
skriva och räkna på maskin. Jag fick 
vara på kontoret i tre dagar. Inga- 
Lisa var på kontoret före mig. Se
dan var jag på lagret, där fick jag 
fylla i papper.

Jag tyckte, att det var roligt att 
vara på kontor. Så jag skall söka in 
på yrkesskolans kontorslinje.

Nu får du skriva och tala om vad 
du fick göra, och om du tyckte att 
det var roligt.

Hjärtliga hälsningar 
från

DORIS DANIELSSON, 
Klass 7

—0—

Under en historielektion frågar 
läraren: Hur brukar man dela in 
forntiden?

Eleven: I stenåldern, bronsåldern 
och — trotsåldern.

Farlig rök.__________Forts, frän sid. 5.

åringar mogna att bedöma riskerna 
av rökning utan bör få råd och led
ning. Varför inte någon form av be
löning om de klarar sig utan att 
röka upp till en viss ålder? Det finns 
smygrökare i 4—5 års ålder, det 
finns vanerökare i 9—10 års åldern.

Ungdom! Har Du råd att röka? 
1 krona om dagen blir en moped på 
några få år, en bil på 20 år! Du som 
tränar idrott så hårt, varför röka 
bort konditionen. Du som sliter så 
hårt för betygen, varför medvetet 
röka bort koncentrationsförmåga och 
inlärningsförmåga? Är det tufft att 
röka? Är det inte modigare att våga 
säga nej? Börja inte röka på skoj, 
det blir alldeles för fort allvar.

Eric Eriksson.

Unga konstkritiker. Forts, från sid. 7.

kamrater, ” Iben” till följande tem- 
peramentsfulla inlägg i den nu så 
aktuella konstdebatten:

--------- Den man, som gjort häst
kroppen, blir för mig en riktig 
rövare. 1400 kronor för en gammal, 
rutten stock är för högt pris i mitt 
sinne. Man skulle kunna tro, att det 
är en infödd stockholmare, som aldrig 
sett en träbit, förrän då han hittade 
en rutten stock på trottoaren. Han 
tog upp den omsorgsfullt, lindade 
in den i finkavajen, och sedan spi
kade han upp den på en järnstång 
och skickade den till Trätäljartur- 
nén.

En tredje av uppsatsskrivarna, Leif, 
slutar sin uppsats med en stilla und
ran över varför vi moderna männi
skor har så svårt att acceptera vår 
tids konst.

— — — Det är med konsten 
ungefär som med till. exempel bilar. 
Bilar ändras i fråga om form och 
fart, och om det läser alla människor. 
Konsten ändras också, men om det 
läser vi inte. Därför förstår vi 
många gånger inte, vad som visas.

STIPENDIEFONDENS 
HEDERSLISTA.

Det har verkligen varit roligt att 
vara studieledare det sista året. I 
varje nummer av vår tidning har jag 
kunnat anmäla färdiga kurser. Och 
jag vet, att de flesta stipendiaterna 
arbetat bra, även om de inte hunnit 
bli färdiga.

Ännu en färdig kurs kan nu rap
porteras:

Den etthundraelfte: Monica Lars
son, Samhället, Aritmetik I—II.

H. H.
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När vi sitta i vår b ä n k ...

MINA DJUR

Om jag fick ha djur skulle jag 
skaffa mej häst och kor och två 
hundar, en tax och en coly. Min 
häst skulle heta Bläsen. Och mina 
hundar skulle heta Jack och Puck. 
Bläsen skulle jag rykta två gånger 
om dan. Jag skulle lära hundarna 
att gå vid min häst. Mina kor skulle 
gå på bete. På kvällen skulle jag 
ta in mina djur.

ÅSA STRAND, 
Klass 2

NÄR JAG BLIR STOR

När jag blir stor skall jag bli 
sjuksköterska. Jag ska vara rik och 
ha en flicka som ska heta Marie. 
Och så ska jag ha en katt som ska 
heta Pia. Sen ska jag ha en stor 
trädgård med blommor som Marie 
skall leka i. Vi skall fara utomlands. 
Men nu glömde jag ju tala om var jag 
skall bo. Jag skall bo i Italien.

AGNETA SMEDHOLM, 
Klass 3

MIN HUND ZANDRA

Jag har en hund som heter Zandra. 
Hon är jämt så tokig. Hon vet att 
hon inte får hoppa upp på stolarna 
men hon gör det ändå. När man 
kommer in så ser hon så oskyldig 
ut och sätter svansen mellan benen 
och kryper under borden. En dag 
kom hon hem och var alldeles lerig. 
Då fick vi lov att bada henne. Hon 
stod där i badkaret och huttrade och 
frös. När hon kom upp, kröp hon 
ner i sin korg och där sov hon. Hon 
sov ända från klockan fem på dan 
till klockan halv nio på kvällen. Då 
vaknade hon och då var hon ren och 
fin.

EVA BERGHOLM, 
Klass 3

VÅR-VERS

Nu porlar bäcken, 
och nu grönskar häcken.
Solen på oss lyser,
och kisse sitter och myser.
Jag ute i solen går
och tittar på blommor i snår.

Nu tittar sippan upp ur löven.
Och röd lyser klövern.
Jag ner till stranden går 
och vet att jag snart bada får.

Nu när våren är här, 
allting så roligt är.
Och vinden blåser så sval,
och blommorna gå på vårens bal.

LILLEMOR WALLMAN, 
Klass 2

Presenter
till Mors Dog . . .

Hemslöjd Presentartiklar

Musik & Hemslöjd
G. Klockar -  Tel. 403 20

Aktuellt
för trädgården . . .

Gräsfrö
Gödningsmedel 
Utrotningsmedel 
m. m.

Det finns hos

Orso Färghandel
Tel. 405 41, 403 40

vår b ä n k ...
VÅREN

Nu är det vår.
Och solen skiner på sipporna 

där de står.
Och bäcken brusar vid häcken.
Nu finns inga snö-täcken.

Nu är det vår och staren 
tittar på haren som skuttar 
på skaren. Och staren ropar 
på haren och säger bygger du 
inget bo?

Jag springer i snåren på våren 
och tittar på blommorna små.
Dom är så söta så.

KERSTIN RAHM 
Klass 2

HOOVER

den fu lländade tvä tt-  
autom aten

ondast
101:—

m ånad

För endast 101:— per månad 
blir Keymatic Er! Ett sensatio
nellt lågt pris på marknadens 
mest fulländade tvättautomat 
tack vare Hoover's automati
serade tillverkning och stora 
försäljning runt hela världen. 
Gör slag i saken redan idag!

Aktiebolaget 
Erlandssons Elektriska

Tel. 412 55, Orsa
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Teckning: En vårdag av 
Lissel Persson, klass 4
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TECUMSEH

Den unge shavneepojken Tecumseh 
var bara 12 år när indianbyn Old 
piqua brändes för första gången. 
Blekansiktena hade kommit springan
de ut ur skogsbrynet och börjat på 
indianerna. Indianerna flydde in 
i skogen och såg på, när de vita män
nen brände deras by. Några döda 
indiankrigare låg utsträckta på mar
ken.

Några år efteråt var det krig mel
lan de röda och vita männen. En av 
de rödas skickligaste ledare hette 
Cornstalk. Tecumsehs far Puckeshin- 
va var underhövding. Indianerna 
vann många segrar över de vita. En 
dag hittade Tecumseh och hans mor 
Methoetarke Puckeshinva döende. 
— Sådan är de vitas trolöshet, hade 
han sagt. Det hade varit ett freds
fördrag före mordet och de vita hade 
inte haft någon anledning att döda 
Puckeshinva. Några år efteråt var

D K W
en vagn att lita på

Begär
demonstration!

Uno Carlsson 

Tel. 401 56, 404 90

JEN MÖRGON

Ä tva jtm mörgon i tittöd ajt goj- 
num fenstri. I såg, att e fånns indjun 
sno kwer o böckon. Men do tvärt i 
arg. I tenkt, wen roli wi eddum sku 
a, um e funnus mitje sno o böckon. 
Do skuld wi åk skajdor. ö ,  wen e 
skuld wa roli. Nästa dag war ed sno 
jessun.

RITA SAMELL, 
Klass 5

Tecumseh hövding och deltog i 
många strider. Han hade länge tänkt 
på att förena alla Nordamerikas in
dianstammar. Han gjorde långa resor 
öster om Missisippi. Många indianer 
lyssnade på honom och följde honom. 
Med engelsmännens hjälp belägrade 
och intog han staden Detroit. Han 
förbjöd all tortering av fångarna. En 
gång slog han ned en krigare som 
torterade några fångar. Den store in
dianhövdingen dog den 5 oktober 
1813 vid Thames. På natten gömde 
hans krigare liket. Ingen vet var hans 
grav ligger.

GUDMUND JANNISA, 
Klass 4

ÄLGARNA
En gång när vi hade frukostrast i 

skolan skulle jag, Kjell, Olle och 
Ulf ut i skogen och spåra några 
älgar. Efter ett tag ville inte Ulf 
fortsätta. Då vi skulle gå upp för en 
backe var jag och Kjell lite före. 
Vi gick och tittade på marken. Jag 
tittade upp lite före Kjell och då såg 
jag tre älgar. Vi började springa allt 
vad vi orkade till Olle och talade 
om det. Då ville Olle också titta på 
dem och så gick vi tillbaka och tit
tade på dem. Men vi fick snart åka 
tillbaka till skolan för det skulle 
ju ringa.

BENNY HOLMSTRAND, 
Klass 4

NU IRE WÄRI
Nu a wi sö roli ajtä, wi fom spil 

kula. Jen dag addi bara jenå kulu 
mimi börti skolån, ö i wån älvä. I 
spilöd mi Pia, o add bara jenå kulu 
misi. ö  Ingrid Larsson o add kånstji 
sju — åtta stitje misi. Ove ö Åns- 
Järk wa miwös ö. Ove an lond fem 
kulör åv mi. I fick att öllerijop, in- 
na wi sluttöm spilå.

ANETTE NILSSON, 
Klass 5

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

Stjärnur 
Guld 

Silver

Rich. Thorby Tei. 4 0 0 9 0

ANDERS MASmm
Glasmästeri

ORSA

Tel. 408 91, bost. 411 78 
Järnvägsgatan 27

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar

Orsa Lastbilcentral
utför alla slags 
transporter. . .

Levererar: Väggrus, gjut- 
grus, stenmjöl m. m.

Tel. 404 30
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Teckning: av Karin Andersson, klass 5

Teckning: På semester av 
Dan Lindström, klass 6
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DEN FÖRTROLLADE 
MATTAN

En dag satt Pia och läste en saga 
om en matta, som kunde flyga. Det 
var en liten trollflicka, som hade 
fått den av sin mor, som var duktig 
att väva.

Var dag var flickan ute och åkte 
på den. Och var dag hände nya 
äventyr.

Ulf satt bredvid Pia och lekte 
med sina bilar. Och Pia satt på en 
matta på golvet.

— Oh, vad jag vill åka på en fly
gande matta! sa Pia.

— Sluta med dina dumma påhitt! 
Du fattar väl att det bara är i sagor 
det händer sånt, sa Ulf.

Det började blåsa, och fönstret i 
rummet, där barnen satt, blåste upp. 
Och in kom en matta flygande.

— Titta, Ulf, en flygande matta! 
ropade Pia. Hon hoppade upp på 
den och Ulf följde efter. Strax där
efter flög mattan ut genom fönstret. 
Och snart var de långt uppe vid 
molnen.

På ett moln såg barnen något som 
glänste. Ulf försökte styra fram till 
det. Och det lyckades. Han tog upp 
det, och det var en guldkrona. Mat
tan fortsatte, och de kom till ett 
slott. De försökte komma in och 
snart stod de framför kungen. Kung
en sa att det var prinsessans krona. 
Och så fick de önska sig en gång 
var, därför att de hade hittat den. 
Pia önskade sig en flygande matta, 
och Ulf en önskering. Och de fick 
sina önskningar uppfyllda.

KRISTINA SVÄLAS, 
Klass 5

Byggnadsfirma
c

< y \\te  (y V il

Tel. 400 35

Nybyggnader, Ombyggnader, 

Reparationer. Infordra offert!

E K O -Liv s
Specialbutiken 
för livsmedeli

A lltid  nybakat
Orsa-Tunnbröd

Tel. 402 33

WÅRI

Nu ir e wåri snårt, do for ån spil 
kulo. Do bir e role, mo du tro. I ska 
ta mimi nögur kulör, ö se skar i 
färsetja spil åv dem kulor. Färrwåri 
sö spild ik åv dem kulor, men i wår 
wetnt ik, um i kån spilå nöd. Snårt 
kum wårblommör upp, blåsippor, 
wajtsippor ö tussilago. Däss e bi 
sumorn, dö kån an bada ö a role.

INGRID LARSSON, 
Klass 5

Charkuterivaror
med kvalitet finner Ni hos

En trevlig 
sommar med

EVINRUDE
båtmotorer och 
plastbåtar

Järnbirger AB
Orsa
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Teckning: av Lennart Lindeborg, Klass 2 A
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Bengtssons
Begravningsbyrå
Dalagatan, Orsa Telefon 403 23

O m besörjer a llt  vid dödsfall och begrav» 
ningar. Egen begravn ingsbil. Svenska 
e ldbegängelseföreningens ombud.

Ett parti

Mocka- & Skinnjackor
utförsäljes

Låt oss ta hand om Eder 
päls fö r  sommarförvaring

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

Orsa, tel. 403 88

Snart lov
— men först en söt 

klänning till 
examen!

Aldrig tidigare har vi kunnat upp
visa en sädan stor sortering och 
till så förmånliga priser!

För GRABBEN blazer eller 
en trevlig bomullsjacka!

Kom in och riv 
och trivs . . .

4( Î  ^  p

^  Garderoben
ORSA

JE DIKT
Wi im ajtä ö åkum tjälka ö am roli, 

ö tjälkan an gör sund. Men tjälkan an 
i lågådn jässn an, sö wi åköm jässn 
uppi Biströmsböckan, swadi, ik ö Bo 
slåm wöss, sö wi am sturo blåmärtjä 
o knini, inna wi göm emat.

LARS GÖRAN HANSSON, 
Klass 5

ÄVENTYRET I URSKOGEN
Min mor var missionär vid Kongo- 

floden, där hon hade ett litet sjuk
hus, sex mil från flodens mynning. 
En dag fick vi order om att vi skul
le till en regnby. Vi packade några 
resväskor med medicin och kläder 
och två tält. Vi hade två negrer med 
oss. En var tolk och den andra skul
le hjälpa mor med sjukbesöken. Vi 
paddlade en mil om dagen. Vi hörde 
och såg många djur, och vi hörde 
infödingarnas trummor dunka hela 
tiden. En dag hörde jag hur en tiger 
röt och såg en gorilla i ett träd. Jag 
blev så rädd att jag kröp darrande 
in till mor. Vi såg några krokodiler 
och flodhästar, som låg på stranden 
och solade sig.

När vi kom fram, höll medicin
mannen på att dansa, så att de onda 
andarna skulle skrämmas bort.

Min bästa negerkamrat var tio år 
och hette Said. De flesta som var 
sjuka hade malaria och de andra, 
som var sjuka, hade spetälska. Bland 
dem var Said. Han hade spetälska på 
armarna. Alla som hade spetälska, 
kunde botas och några få malariafall 
blev också botade. De andra dog ef
ter några dagar.

När vi skulle resa hem, kunde jag 
knappast skiljas från min vän. När 
jag kom hem till sjukhuset, kunde 
jag inte glömma Said.

HENRY STEEN, 
Klass 5

EN FRILUFTSDAG
En dag åkte vi till Slättberg för 

att åka skidor. På vägen dit tittade 
vi på snökristaller. De såg ut som 
sexuddiga stjärnor. Vi åkte vidare 
tills vi kom till backen, där vi skulle 
åka. Först åkte vi som vanligt, sedan 
hade vi en tävling i slalom. Det var 
skojigt, men jag frös om fotterna, så 
att jag inte kunde åka så bra. I sla
lom sätter man upp käppar med rö
da flaggor. Sedan kör man mellan 
käpparna. När vi skulle åka hem 
fick vi åka som vi ville. När vi kom 
upp på en liten backe stannade ma
gistern och räknade oss. Sedan sade 
han, att Dalarna är ett vackert land
skap. När magistern hade pratat fär
digt så tackade vi och åkte hem.

MANDI AXELSSON, 
Klass 4

ATT JUMPA
Pelle och Lasse skulle ut och jum- 

pa. Det var fullt med fina, tjocka 
isflak på sjön, så de tyckte att nu 
ska det väl gå bra att jumpa. När 
de hade satt på sig stövlarna, var 
de färdiga att gå. Då Pelle och Las
se kom fram till sjön, började de 
genast att hoppa omkring på isflaken. 
Men helt plötsligt sprack ett isflak, 
så att Lasse, som stod på det, ram
lade i vattnet. Pelle hoppade då i 
land för att hämta hjälp, själv or
kade han inte med att få upp Lasse. 
Medan Pelle sprang efter hjälp, käm
pade Lasse för sitt liv. Efter en tim
mes tid kom Pelle tillbaka med några 
starka flottare, som han hade sett på 
väg ner till sjön, men då var Lasse 
också alldeles slut. Karlarna fick upp 
honom. När Lasse hade kommit hem, 
fick han varm mjölk. Då han hade 
druckit upp mjölken fick han gå och 
lägga sig.

ANDERS ERIKSSON, 
Klass 5

Teckning: Snullebom av Lars-Göran Hansson, klass 1
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Teckning: av Inga-Lill Hagberg, klass 3
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FRELI NS KONDITORI
Telefon 400 27

•
Medlem av Sveriges Konditor- 
förening och Tårtförmedlingen

Harry Bomans Plåtslageri
Tel. 404 65, verkst. 415 29 

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris- 

beräkningar.

T A P E T S E R I N G
Rums- och Byggnadsmålning

Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

A B  O R S A K A L K
Tel. 500 21, 500 52

C. F. Carlsson AB 
Å K D O N S F A B R I K

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, 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

G UM M I-
verkstad

•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  Oljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson
Tel. 403 55

Ung indiankännare
Gudmund Jannisa, klass 4, Skatt- 

ungbyn har i flera år haft indianer 
och deras historia som främsta hob
by. Han har slukat all tillgänglig 
litteratur i ämnet och håller Orsa- 
bibliotekets bibliotekarie sysselsatt 
med regelbundet återkommande be
ställningar på nyutkomna böcker om 
indianer, deras hövdingar och stam
mar. I sina skoluppsatser redovisar 
han gärna sina kunskaper i form av 
skildringar av indianernas levnads
sätt, deras vandringar och stamfej
der. Hans teckningar visar också 
ständiga indianmotiv, och på det he
la taget tycks ”Uncas”  Englund i TV 
ha en utmanare att vänta om några 
år.

E. U—m.

DEN LILLA GUMMAN

Det var en gång en gumma, som 
bodde i en skog. Gumman var en
sam. Hon var inte gift och hon hade 
inga barn. Det var synd om gum
man, för hon hade inga vänner och 
bekanta. Nu höll gumman på att 
städa. Det var någon, som bankade 
på dörren. Bank, bank, bank! Vem 
är det? frågade gumman. Det är bara 
en liten hemlös katt. När gumman 
hörde, att det var en hemlös katt, 
blev hon glad, för nu skulle hon få 
en vän. Hon släppte in katten och sa: 
Om du vill bo här, så får du. Katten 
blev glad och tackade ja. Och så 
levde katten och gumman lyckligt.

KARIN THOMS, 
Klass 4

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri

Tapetserareverkstad
Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstop
pas. — Nya madrasser och 

markiser på beställning. 
Billiga priser!

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00-17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ 

ENA SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

ANLITA VVS-
F A C K S I Å N  n e n

I N N AN
N Å G O T

HÄNDER

r  W E S S T R Ö M S
rörledn in gs ab  

ORSA Tel. 0250/405 19
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Skolnytt
Nästa läsår
kommer terminerna att börja och slu
ta på följande tider: 
folkskolan 23/8—20/12 

8/1— 9/6
samrealskolan 27/8—19/12 

10/1— 9/6
Yrkessk. 42 v 10/8—22/12 

7/1—14/6 
39 v. 23/8—15/12 

8/1—14/6

Nya undervisningsplaner
har av Kungl. överstyrelsen för yr
kesutbildning fastställts för ettårig 
och tvåårig skoglig lärlingskurs vid 
yrkesskolan.

Ärsavslutningen
på samrealskolan blir den 8 juni kl.
10.00 .

Yrkesskolan
beräknas få utökad verksamhet nästa 
läsår. Det har redan beslutats om för
dubbling av bilmekanikerutbildning- 
en, varför cn ny första klass kommer 
att intagas i sommar. — Även den 
skogliga utbildningen kommer att 
förbättras genom att den blir två
årig.

Utom denna redan beslutade ut
ökning utredes även möjligheterna 
att ordna utbildning av traktormeka
niker, reparatörer, smeder och svetsa
re. Men om detta ska bli möjligt, 
fordras även viss utbyggnad av sko
lans lokaler. Skolstyrelsen har utsett 
hrr H. Borgquist, A. Norberg, G. N. 
Nyberg, G. Ors och E. Svan att ut
reda ärendet.

Till ny ledamot
i yrkesrådet efter avflyttade fru Wi
lander har utsetts fru Stina Ceder
lund i Hansjö.

Frivillig undervisning
i maskinskrivning ska ordnas vid 
samrealskolan nästa läsår, om skol
överstyrelsen går med på Orsa skol
styrelses förslag.

Slöjdlärarinnan Anna Olsson
har erhållit avsked från sin tjänst 
vid Kyrkbyns folkskola och samre- 
alskolan.

Skolkontoret
är stängt alla lördagar under tiden 
maj—september.

Hj H—n.

Teckning: I sagoskogen a v  Agneta Lovar, klass 1

I WÅRÖS
Färr-wåri skuld ik gö ajt ö sjå, 

um ed add kämi upp nögör blommor. 
Ik djick först börti jen åkör, men 
dar fånns ed ingör blommor. Do 
djick ik börti jett äller ställä, ö dar 
ittöd ik twcr tussilagoknuppa. Do 
wart ik sö glad, sö ik kajt em ö sätt 
däm ntdi wattn.

GERD HANSER, 
Klass 5

EN VÅRDIKT

Nu kommer våren
Träden knoppas och blir gröna
om våren den sköna.

Sipporna slår ut
Och björnen går ut ur sitt ide 
för nu blommar vide.
Fjärilen flaxar 
Och flugorna surrar 
humlorna murrar.

Fåglarna kvittrat- 
bäcken porlar 
Och vinden sorlar.

MARIE LINDER, 
Klass 3

O R S A  S K O L T I D N I N G
Nr 131 — 24 maj 1962 
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Teckning: Blåsväder av 
Holger Sellberg, klass 6


