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O K SA SKOLTIDNING.

SLO TT-MO R
Fru Kerstin Falk i Mässbacken, 

65 år, kar sänt Skoltidningen följan
de berättelse från den gamla s. k. 
goda tiden.

I Skattungbyn föddes för omkring 
115 år sen en flicka, vars levnadsöden 
jag vill berätta litet om. Eftersom hon 
var sina föräldrars förstfödda flicka fick 
hon namnet Anna som seden nästan all
mänt var den tiden.

Föräldrarna var fattiga och många 
syskon kom till, så fick hon tidigt börja 
arbeta, både i hemmet och hos grannar. 
När hon blev vuxen var det att gå till 
Hälsingland, som var de stora möjlig- 
hetefnas land för en arbetsam kulla. 
Där fick hon bland annat vara med på 
linberedning. Som lön fick hon en liten 
slant och blånor, ”skakungar” , som hon 
kallade dem. Dem drog hon hem till 
Skattungbyn på en kälke. På så sätt 
bidrog hon till sitt och de sinas kläd
problem.

Tunnbrödsbakningen var dock det 
mest lönande arbetet där borta, förutom 
betalningen fick de merendels ett par 
kakor per dag med sig hem. Men arbet
samt var det, börja dagen tidigt och 
sluta sent. Ordstävet, ” den som svälter' 
ihjäl vid bakbordet får inte ärva Guds 
rike” , hade hon från hälsinggummorna, 
när de vara sena med matbud.

Gå i gårdarna och slagtröska hörde 
också till det som föll på hennes lott. 
Slakterska och barnmorska blev hon 
också med tiden. Så värst lönande y r
ken var det inte då —  hon tog 25 öre 
för en kalvslakt — , men köttbiten hon 
fick med var väl mera värd för henne.

När hon så blev gift med Slott-Erik 
från Kallmora fick hon det ingalunda

bättre. Tvärtom. I början bodde de i 
en liten fäjskammare med bara ett litet 
fönster i. Där föddes fyra barn, och 
hur de fingo sin försörjning är minst 
sagt gåtfullt, för Slott-far var ingen dri
vande arbetskraft, mest en inåtvänd 
dagdrömmare. Senare blev han konstig: 
fel på nerverna. Mest vår och höst fick 
han sina perioder av vandringslust och 
idkade friluftsliv i skog och mark. Han 
var nog ortens första frisksportare un
der de tiderna. Många och långa var 
de vägar Slott-mor gick att söka upp 
sin bortlupne man. Ibland var han borta 
flera veckor och vart skäggig, så han 
såg ut som en brödsop i ansiktet. Sä
kert hade hon den rätta kärleken, för 
hon förlät allt och fördrog allt och kla
gade aldrig. Trots allt. När hennes son 
var spädbarn tog bröstmjölken slut. Hon 
tog då och smälte litet talg till vattväl- 
lingen av sammanmalet kornmjöl, fick 
därtill någon getmjölk ibland av en 
granne. Av den kosten växte pojken 
och blev duktig. När han blev några år 
äldre fick han och en syster gå till Häl
singland och tigga sig mat. Det var 
dåtidens barnbidrag.

Brödlös hände det nog att Slott-mor 
blev, men aldrig rådlös. När bakugnen 
höll på att rasa ner, murade hon egen
händigt ihop den igen. Skorna lagade 
hon också själv, om så behövdes. Allt
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kunde hon och hann med och var alltid 
redo att hjälpa andra. På gamla dar ba
kade hon till och med pepparkakor till 
jul. Då hennes son tvivlande frågade 
om hon kunde, fick han till svar: ”Nug 
lär i do- kunnå, um i a nöd tä båka åv” . 
En gång på hemväg från lingonplock
ning ramlade hon utför Kallmoraiberget 
och slog sig i käken på ena sidan så 
det knäppte hela året när hon tuggade. 
Året därpå när hon gick att plocka på 
samma ställe, blev hon varnad att inte 
ramla och slå sig på andra sidan. Det 
gjorde hon nu inte. Hon föll och slog 
sig på samma sida, så käken blev bra 
och slutade knäppa.

Hon berättade om när hon som ung 
gått mellan Skattungbyn och Kallmora 
i sena kvällen och hört ” ajtkastingen” 
skrika vid Djupgrav, så där var säkert 
skråmt. Nu vet man, att det var rävar, 
som höll till i bergskrevorna där, och 
de skriker ibland så det låter bra likt 
ett barns tjut.

Slott-mors förnöjsamhet var ej släkt 
med liknöjdhet, för med tiden blev det 
både stuga och uthus på gården, och 
hennes gräslök och kålrötter frodades 
bättre än de flestas.

Rörande tacksam var hon alltid. Tack 
å tack sades ofta för  den minsta sak. 
Ja, jag tycker nästan, att vi borde stå 
i skamvrån litet var, som har så svårt 
att vara tacksamma trots alla moderna 
bekvämligheter vi har.

Fastän själv så fattig har hon gett 
oss efterlevande det värdefullaste nå
gon kan ge: ett vackert exempel på ar
betsamhet, förnöjsamhet och tacksam
het. Så hon, om någon, får säkert ärva 
Guds rike.

Låt frömmatmå melodi Slioa: 
Mia qå oi till duq. Lattäonål

A 396. LARSSON,
Manufaktur, Dam- och Herrekipering -  Telefon 21

Där finner Ni platsens 
största sortering när 
det gäller D A M - ,  
H ERR -, F L IC K -  och 
G O SSK LÄ D ER  samt 
metervaror, alla slag.

M,
tftitfika,
Kvalité

är kännetecken på 
våra varor.
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k y r k h e l g  

a v kyrkoherde Axel Hambraeus.

r
ave m aria

Det finns en liten kollega till Orsa 
Skoltidning som heter Orsa-Skattunge 
Församlingsblad. Det lilla bladet kom
mer nt en gång om året med anslag av 
Orsa Kyrkofullmäktige.

I dess tredje nummer, Pingsten 1945, 
skrev redaktören följande: ” Jag har 
tänkt att vi i Orsa kyrka borde anordna 
gudstjänster i byordning. Vi annonse
rar: Om söndag är det Hansjö by, som 
samlas i kyrkan. Kanske kunde sam
lingen ske just kring barndop från Han
sjö by. Kanske kunde skolbarnen i Han
sjö den söndagen komma till kyrkan och 
sjunga. En annan söndag kommer tu
ren till Stackmora. Dop av barn från 
Stackmora! Sång av skolbarn från 
Stackmora! Nästa söndag en annan by. 
Slättberg, Stenberg, Oljonsby, Viborg, 
Vångsgärde o. s. v. Barn döpas. Bar
nen sjunga i kyrkan. Barnen visa vägen 
till fädernas kyrka i Sveriges land.”

Ja, så skrev redaktören. Och när han 
skrev det, tyckte han nog att det var 
som en dröm bara. Men drömmen läm
nade honom ingen ro. Den kom tillbaka 
gång på gång. Den ville bli verklighet. 
Men när han tänkte på att förverkliga 
den, kändes det precis som när han förs
ta gången skulle sätta sig upp på en 
cykel eller första gången dyka från tor
net i badhuset. Det gick flera år, innan 
han vågade det där hoppet. Det gick 
ända till fram i februari 1950. Då hade 
han fyllt sextio år och borde slippa hop
pa från några torn. Men si, då hoppa
de han allt ändå!

Det gick så till att han på en skolrast 
i Hansjö, medan konfirmanderna vilade 
ut mellan tio Guds bud, talade med de 
sympatiska lärarkollegerna på solvägen 
utanför den gamla ärevördiga Hansjö- 
skolan.

Tänk, de var genast med på saken. 
Visst ska det bli kyrkhelg. Ooh visst 
skall det börja med Hansjö. Det är ju 
socknens största by. Ja, Samhället för
stås. Men det är ju bara ett samhälle. 
Hansjö är en by.

Visst ska vi börja med Hansjö.
Han som kom -med förslaget drog an

dan. Var det s å enkelt. Ingen diskus
sions ens om man skulle eller inte skulle. 
Och då hade han gått och väntat' så 
många år -och inte vågat hoppa. Eller 
skall man säga hoppas.

Nå, tror ni att skolbarnen vill sjunga?
Om dom vill. Nu var det redaktören 

i kollegan Orsa Skoltidning som talade. 
Var så säk-er, att dom vill.

Men vad ska -dom sjunga?
Nu var det Rosén, s-o-m frågade, ty 

han kände på sig, att det var han som 
skulle få  bekymret med sången. Han är 
ju spänstig på mycket, Rosén, men sär
skilt med musik. Han kan mixtra både 
med skolbarn och kyr-korglar, så att det

Melodi tillägnad Hansjö Folkskola Mariabebådelsedagen 1950.

3.
Ave Maria, 
benedia
djuren i stall och stia.
Själv var du fattig liksom vi. 
Stå vår ringa näring bi, 
giv oss korn och kli.

1.
Ave Maria, 
benedia
dem som suga och dia.
Själv har du haft ett barn vid 

ditt bröst.
Vyssa med din ljuva röst, 
i den stränga höst.

2.
Ave Maria, 
benedia
dem som köra och ri’a.
Själv du for till Egypti land. 
Led du hästen vid din hand, 
genom öken och sand.

4.
Ave Maria, 
benedia
dem som ärligen fria.
Själv var du fäst vid en tim

mergesäll.
Lys dem i den mörka -kväll 
till den rättas tjäll.

5.
Ave Maria, 
benedia
dem som plågas och skria. 
Själv du grät med ett kors 

till stöd.
Hjälp oss i vår ångst och nöd, 
hjälp oss till vår död.

Benedia =  välsigna.

V J
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låter. Hur inånga .gånger har inte Gö
ransson eller Berglöf ihaft honom att 
krypa på magen —  ibland på ryggen —  
in i orgelverket och leta efter fel på 
någon liten pipbälg eller abstrakt, när 
det klirrar i det ömtåliga orgelverket, 
Dalarnas största dragspel.

Ja, vad dom ska sjunga?
Kyrkoherden-Redaktören såg sig om

kring. Solen lyfte sig över Enåbergs- 
klacken i öster. Rimfrosten glittrade i 
skolfojörkarna. Talgoxarna övade det 
första vårpipet. Kafferöken steg ur 
bondstugorna. Friska, glada skolbarn 
lekte lekar som på Bonde-Breugels sto
ra lektavla.

Vad ska dom sjunga?
Svaret kom alldeles av sig självt: 

Först av allt skall dom sjunga Härlig 
är jorden, härlig är Guds himmel.

Men sen då?
Ja, sen? Det kunde inte ens själva 

kyrkoherden svara på.
Det borde vara något om Jungfru 

Maria, för jag hade tänkt att vi skulle 
ha den första kyrkhelgen på Marie Be- 
b ådel sedag.

Just då ringde det på de nya trian
geln, som tillsyningsläraren skaffat.

Och så blev det tio Guds bud igen. 
Man höll just på med åttonde budet, 
och till det hade kyrkoherden gjort en 
alldeles egen förklaring, en liten dialog 
mellan två personer, A  och B, som lyder 
så här:

A : Har du hört?
B: Nej, det har jag  inte, och inte vill 

jag höra’t heller.
Tablå!
Men kyrkoherden var närapå lika. 

tankspridd som eleverna den här gång
en. Han kunde inte begripa vad han 
skulle få  för Mariasång till kyrkhelgen.

När han åkte hem på skidorna, för 
det var härligt före den dagen, så mötte 
han först en mamma, som bar iväg med 
fen liten unge i en låda på sparken. En 
liten, liten unge var det, 'bara ett dibarn.

Han måste stanna och prata med 
mamman och titta på den rara ungen.

Sen mötte han en Hansjöbonde med 
ett lass gödsel.

Jaså, du börjar redan köra ut göd
seln?

Ja, dä bäst att börja i tid.
Sen mötte han en gumma, som var på 

väg med en kossa till oxen.
Dä’ vår nu snart, sa’ prästen.
Dä’ ä ’ så, sa’ gumman.
iSen mötte h an . ..  nej, han mötte inte 

. . .  utan han blev fönbifaren av en pojke 
på motorcykel, som hade en flicka 
bakpå.

Och det förstår man, att när en pojke 
har en flicka bakpå motorcykeln redan 
i februari, då är det inte långt till den 
riktiga våren.

Sist mötte han —  alldeles utanför sin 
grind —- en man som kom för att an
mäla att hans gamle far hade dött.

Ja, det var mycket som hände på den 
hemvägen. Och det satt prästen och 
tänkte på, när han på lördagskvällen 
äntligen fick ledigt efter den långa ar
betsveckan.

För det är en stund på hela veckan 
som den där prästen alltid vill ha en 
stunds ro. Och det är vid helgsmåls- 
ringningen.

När Erik Damm, som är världens 
mest punktliga kyrkvaktare, stegar upp 
i tornet och drar ifrån alla tornluckor
na, så att klockorna skall få  ringa in 
helgen åt alla fyra väderstrecken (det 
finns kyrkvaktare som bara öppnar dem 
åt det hållet där prästen sir dom !) då 
vill den här prästen redan ha en brasa 
tänd i stora salskakelugnen, och då skall 
hans fru ha kaffebrickan dukad, och så 
sitter dom stilla, dom två, och lyssnar 
till helgsmålsringningen och de nio 
klämtslagen efteråt. Och sen brukar 
frun spela en Beethovensonat på pianot, 
och sen tar prästen och läser något 
vackert för sin fru.

Helst läser han Karlfeldt. Och den 
här kvällen letade han länge, innan han 
hittade i Hösthorn den där vackra biten 
som skalden kallar ” Gammal ramsa” : 
Ave Maria, ibenedia. Och då såg han

P O R T R Ä T T E T  i*»
KONFIRMATIONS- och EXAMENSDAGAR

blir eft minne för hela livef!
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T e g m a n s  Foto,  O r s a
T e l e f o n  93

den där hemvägen från Hansjö. Första 
versen, det var mamman med barnet. 
Andra, det var bonden med gödselkär
ran. Tredje, det var gumman med kon. 
Fjärde, det var pojken på motorcykeln 
med flickan bakpå. Och femte, det var 
mannen som kom och talade om, att 
far var död.

Och medan han läste, började det 
spela som musik till orden. När så frun 
tog kaffebrickan och gick in i vardags
rummet för att lyssna på dagsnybeterna, 
stängde han noga alla husets dörrar, som 
vette åt stora salen, och satte sig till 
flygeln med Karlfeldts text på notstäl
let. Han ville pröva, om det kunde låta 
i verkligheten så, som det lät inom ho
nom. Jovisst lät det! Och så kom me
lodien på en gång. Bäst att skriva upp 
den, innan den flyger sin väg, tänkte 
han. Det var gjort på en minut. Och så 
vart det några enkla ackord till. I kyr- 
kotonart. Barnen skulle nog få  svårt 
med de sista takterna, vana som de är 
att sjunga antingen dur eller moll (de 
fick det också), ty  kyrkotonart är var
ken dur eller moll.

Det var knappt att uthärda, innan 
onsdagen kom och man fick höra hur 
det lät.

E fter första rasten fick kyrkoherden 
in alla de sextio ”sångbara” barnen i 
Hansjöskolan i sin läsesal. De fick sitta 
på golvet, de som inte fick bänkrum. 
Och så blev det sångövning. Det var så 
tårarna ville komma prästen i ögonen. 
Så vackert sjöng de. Det här skulle san
nerligen bli kyrkhelg.

Ja, resten vet alla, som var med. Det 
kom upp affischer och det kom bussar. 
Och Hornberga och Bjus var tidigast 
uppe och först i kyrkan. Barn var med 
och några modiga karlar till och med. 
Sen kom hela Hansjö kompani, eller ska 
man säga regemente, med Finn Erik i 
spetsen som en korpral från trettioåriga 
kriget. Han har ju  finnblod i ådrorna.

Och sång blev det, jag tänker då först 
på psalmsången. Ingenting är så enbarm-

Forts. å sid. 7.
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Herr Floren, som här berättar om 
en av sina filmer, är egentligen folk
skollärare i Ore, fastän för närvarande 
bosatt i Hansjö och anställd i Stock
holm. På grund av sin stora skicklig
het i fotograferandets svåra, konst och 
sin förmåga att sätta i hop trevliga 
skolfilmer har han fått tjänstledigt 
från sin lärarplats i Ore, för att i stäl
let tillträda en tjänst som skolfilmare 
hos Norstedts filmförlag i Stockholm.

I en skogsglänta står en samling grå 
timrade hus. Fönster har de inga —  
bara ett par små fyrkantiga gluggar. 
Ett av dem tycks vara bebott, fö r  det 
tränger rök upp genom rököppningen i 
taket och mellan springorna runt om
kring. Man kan våga sig på att kika 
in, men bara försiktigt! Där sitter någ
ra skäggiga bistra män vid ett långt, 
grovt tillyxat bord. De bär hjälmar av 
järn, och mannen i mitten har ett par 
imponerande oxhorn som extra prydnad 
på hjälmen. Järnbeslagna sköldar sitter

malt vid filmning. Sådant stör inte, för 
det fordras en enastående lokalkänne
dom hos publiken, om den ska kunna 
känna igen miljöerna och upptäcka be
drägeriet.

För att nu återgå till vikingaskep
pet, så är det egentligen överläraren 
Janne Dalfors’ roddbåt vi har framför 
oss. Drakhuvudet i stäven är utsågat 
ur kryssfanér, det randiga seglet består 
av flanell och kan efter filmningen med 
fördel användas till nattskjorta eller 
pyjamas, givetvis efter någon omänd
ring.

Skeppet skjuter god fart i en frisk 
bris, medan hövdingen sitter vid styr
åran. Det rullas på stockar mellan olika 
vattendrag, och det ros i stiltje eller 
motvind. Ibland gör man strandhugg, 
när det vädras byte. Ett par intet ont 
anande pojkar på camping blir lömskt 
överfallna, deras tält blir vikingarnas 
byte. Som islavar får de ersätta ett par 
vikingar vid ena årparet.

gripande och övertygande —  ja, så över
tygande att vikingarna ger både trälen 
och fångarna friheten och tältet till
baka.

Det kanske förvånar en del —  även 
lärare —  att jag kallar produkten en 
skolfilm. Är det inte bara en underhåll- 
ningsfilm, rent av bara spexet? Det må 
så vara, men likväl har nog filmen ” Vi 
leker vikingar” en uppgift att fylla i 
den moderna arbetsskolan, om den an-

VIKINGAR I SÖKAREN 
a v skolfilmaren SVEN FLORÉN.

upphängda i rad på långväggen bakom 
vikingarna och alltid klara att snabbt 
gripas om det skulle arta sig till strid. 
I strid måste de här männen vara m yc
ket farliga att råka ut för, allra helst 
som de är beväpnade med väldiga slag
svärd.

Det är tydligen en vikingabonmg vi 
råkat titta in i. Här sitter nu kämparna 
i fredligt samspråk, men de planerar an
tagligen någon färd i österled, som ska 
ge dem slavar och rikt byte. En svart 
träl med naken överkropp kommer in 
och skänker i mjöd. Vikingarna töm
mer de väldiga dryckeshornen i ett enda 
drag, ty  hornen saknar fot, och man 
kan inte lägga dem ifrån sig på ibordet, 
så länge det finns något kvar av dryc
ken.

Jag betraktar de bistra skägg-gub
barna genom sökaren och ber dem gripa 
sina sköldar. Det är naturligtvis fråga 
om filmupptagning, och vikingalboningen 
är ett eldhus (sters) i Gissleibo fäbod i 
Ore. Vikingarna är helt vanliga skol
pojkar från Dalbyns folkskola och mjö- 
det, som flödar friskt, kallas i dagligt 
tal för svagdricka.

Med spjut och svärd går vikingarna 
ner till sjön, där ett ståtligt skepp vän
tar dem. Sjön är Oresjön, och någon 
tycker kanske, att det går litet väl 
snabbt att komma från Gisslebo till Ore
sjön, som ligger 3 V2 mil därifrån. Men 
så går det ju  alltid till vid filmning. 
Att man som i skolfilmen ” På vägar och 
stigar” låter ett par slarviga ynglingar 
ställa till med skogsbrand i Leksand, 
medan brandvakten i Östanvik, 10 mil 
därifrån, upptäcker den och några se- 
mesterfirande släcker den på en holme 
i Amungen —- detta är något fullt nor-

Under filmningen blir ibland tims
långa pauser under väntan på att någon 
retsam molntapp skall sluta upp med 
att envist hänga mitt för solskivan. Då 
brukar vikingarna ägna sig åt enskilda 
fighter alldeles utanför programmet. 
Jag måste då snabbt ingripa för  att räd
da de ömtåliga träsvärden, så de blir 
presentabla i de följande scenerna. Stri
derna går dock i vänskaplig anda, men 
det hindrar inte att själva hövdingen 
får en liten skråma på kinden, så blo
det sipprar fram. Han tar det med bi
behållet lugn, som det anstår en viking.

Det hela slutar med att aposteln Ans
gar kommer och talar till vikingarna. 
Och eftersom ” Ansgars” fader är kyrk- 
vaktmästare i Ore, har han haft många 
tillfällen att studera oreprelaternas tek
nik, varför han kan göra sin predikan

vänds på rätt sätt —• och all skolfilm 
ska ju användas förnuftigt, om den ska 
få  något värde för undervisningen. Vi- 
kingafilmen användes ungefär så här: 

En klass skall just börja läsa om vi
kingatiden. Läraren säger: ” Ni ska nu 
få  se en film om några skolpojkar, som 
leker att de är vikingar. Se noga efter 
hur de bor, hur de är klädda, vad de 
äter och dricker, hur deras skepp ser ut 
och vad de använder för vapen” . När 
läraren yttrat något i den stilen, anteck
nar han för säkerhets skull de olika 
punkterna på svarta tavlan till stöd för 
minnet (barnens, givetvis). Filmen vi
sas, och så tar magistern till orda igen: 
”Nu har ni sett pojkarna, som lekte vi
kingar. Tag nu själva reda på, om de 
riktiga vikingarna bodde på samma sätt, 
om de var klädda på samma sätt, om
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de 'hade sådana vaipen . . Han fortsät
ter hsamma stil, och eleverna får i till
gängliga källor försöka ta reda på i vil
ka avseenden lekvikingarna inte kunnat 
ha det lika som de riktiga. Åt de riktiga 
vikingarna falukorv på sina gästabud ? 
Vad gjorde väringarna i Miklagård —  
sågade de ved och bar de slaskhinkar 
som pojkarna i filmen? På flera punk
ter ger ju leken en riktig bild av viking
arnas liv, och det gäller att också fram
hålla vad som stämmer med läroböc
kerna.

Filmen ska alltså stimulera barnen, 
att av egen drift söka efter uppgifter i 
läroböckerna —  uppgifter som blivit 
aktuella genom filmvisningen. Stimule- 
ringen spelar ju  en mycket viktig roll 
i arbetsskolan. Om filmen, som skall 
skapa intresset, är underhållande, stu
deras den med så mycket större upp
märksamhet.

” Riktiga” historiska filmer kan inte 
inspelas för skolorna av kostnadsskäl, 
men lekfilmen gör att ämnet historia 
ändå kan illustreras med film.

Till
skolavslutningen

Strumpor,
Sockor,
Blusar,
Underkläder,
Pojkb/xor,
Klänningstyger.

EMMA OLSSONS EFTR.
Bergstrand § C.-o
Tel. 125, O rsa

På m ångas begäran

publicerar Skoltidningen än en gång Jämt Hans Jonssons

V å r v i s a

till melodin Vårvindar friska.

Wårwindär susa 
Beckär dem brusa 
Witturn a feri hört far i år 
Nu slipp wi fr  osa 
Osta ö njosa
Kasundjun dro wi åv wöss i går 
K,ennur int du ur wårsole skåjn 
S närt fo wi så bö artär ö låjn 
Nu ire wåre 
Sleppum ajt fåre 
Smofläne wil nu ajt.

Upp gåmmålfalla
Är ur dem stjalla
Sjå jaldär luvå uppo wärt bjar
Den sö int ajtä
Ån i jen klajtä
Sä int wil ta ed wårsole djar
Legg int dåjnå armå lengur i körs
Ö engslös får att du i gåmmålgöss
Frisk i dåj lunga
En kån du sjunga
Kullor wil nug a di.

Fuglär dem spilå
Ungdomar tjilå
Öllur a wacknåd ö wil wå mi
Kullor dem rusa
Knippla ö krusa
Öllt ska wa fint tast sumårn bi
E spirur ö knuppös rakt öllumstass
Ö kelingär biro let fråm sen kass
Sole o verkur
Grenur bi b jär kär
Öllt a naturn gart.

__________________________ J

Sök ej
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

Orsa Erk. Sjukkassa
Telefon 271 Exp. Socialvårdshuset.

Sjukpenning för ett och samma sjukdomsfall i 2 år, % av läkarvård, fri la- 
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet.

äkiförsäkring h u s e t  I?r iv »  v» e v  *
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Kyrkhelg. Forts, från sid. 4.

ligt som en tom kyrka med dålig för- 
samlingssång. En piper här och en piper 
där. Och de flesta piper inte alls. Bara 
orgeln går på och försöker dyrka Gud. 
Men när en stor församling fyller kyr
kan och alla sjunger, både de som kan 
och de som inte kan —• och de sista gör 
den s. k. susen, det är säkert det —  då 
blir det någonting att höra, och det blev 
det Marie Bebådelsedag i Orsakyrkan 
på Hansjö bys första kyrkhelg. Den blir 
nog inte den sista, åtminstone lät det 
så på besökarna efteråt.

Men så kom skolbarnen. Härlig är 
jorden före predikan, och Karlfeldts 
Ave Maria efteråt. Det blev moll på 
slutet, men det var bara de mest mu
siksakkunniga som märkte det. Barnen 
sjöng benedia dem som suga och dia, 
dem som köra och ria, dem som ärligen 
fria, så man såg alltihop för sina ögon 
och fröjdades åt dessa mustiga, härligt 
folkliga rimramsor.

För alla barn som läser det här num
ret och Karlfeldts verser måste jag  sist 
berätta om vad min lille sonson fick 
på sin första födelsedag i samma månad 
som Hansjö hade sin första Kyrkhelg.

Han fick det andra tryckta exempla
ret av Ave Maria. Det första fick natur
ligtvis min fru. Och så gjorde jag en 
liten bok med teckningar. Till första 
versen såg man en mamma, som gav sitt 
barn mat. Till den andra en bonde på 
en gödselkärra. Till den tredje en la
gård med en tupp på taket och en kossa 
i fäjsdörren. Till den fjärde ett brud
par i Orsadräkt, som stod under en 
båge av två björkar i en grind. Men vad 
skulle jag rita till den sista versen? 
Detta med Jesu på korset var så tungt 
för ett litet barn. Men också små barn 
har ont ibland. Och lilla Nalle, så kallas 
mitt barnbarn, fast han är döpt till 
Styrbjörn, hade nyss haft öroninflam
mation, och doktorn hade stuckit hål på 
båda trumhinnorna. Så jag  ritade Nalle 
i sin säng, där han låg och gapade och 
skrek, och korset, ja  det kom med i 
fönsterkarmen, fast solen lyste in ge
nom det.

Så nu kanske du också kan rita en 
liten bok till Karlfeldts Ave Maria.

A. K O C K S
RAK- & F R I S É R S A L O N G  

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

En välkommen och 
säkert mycket uppskattad 
Mors Dags-present är ett pre
sentkort till vårpermanenten.

Ring Orsa 453 och rådgör med

NYA DAMFRISERINGEN

Sjunde klassen 
i Kårgärde.

Främre raden, fr. vänster: Gun Wikstrand, Anna Johansson, Ingrid Olsson, Ma
rianne Jämt, Gunvor Gisslar. Inge Andersson och Lennart Höjer.

Mellersta raden: Ingemar Fyhr, Yngve Olsson, Karin Borbos, Karl Nilsson, Märta 
Wiik, Jan Jonsson, Alice Eriksson, Folke Andersson, Anders Jämt och Arne Pet
tersson.

Bakerst: Arne Spännar, Bengt Bergkvist, Yngve Olsson, Emådalen, Bror Forsberg 
och Ingvar Sjöström.
Lärare: Sven JA lja .

Sjunde klassen 
i Kyrkbyn

Främre raden: Karin Jonsson, Wanja Nyström, Ingrid Karlsson, John Erik Jons
son, Hans och Håkan Johansson.

Mellersta raden: Kurt Larsson, Åke Broberg, Monika Johansson, Barbro Johans
son, Bror Olsson.

Övre raden: Ingemar Löfh, Raimo Hentunen, Gunnel Ernstsson, Britta Kock, Inge
gärd Hermansson, Ulla-Britt Pettersson, Frideborg Bruhn, Ingrid Hedin.

Lärare: Edvin Berglöf.
Ej med på kortet: Rune Lindström.

Sommarskor DRAGSPEL, GITARRER, 
FIOLER med tillbehör

Sandaler, Fritidsskor 
Gymnastikskor m. m.

i förnämsta märken.
Leksaker för sommaren, stor sortering

AB ORSA SKOMAGASIN Musik £ Hemslöjd
Telefon 37 Telefon 320, Orsa
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'FRÅN SKOLBÄNKEN
När jag var i Afriha.

En, sommarmorgon kom min morbror 
hem till oss och sade, att han hade en 
nyhet att tala om för oss. Vi blev väldigt 
nyfikna och frågade vad det var. ”Jo” , 
sade morbror, ”jag tänker åka ut i värl
den och se mej om. Jag åker flygmaskin.” 
Mamma lyste upp och frågade, om inte 
jag kunde få följa med. Och verkligen! Jag 
fick!

Jag kramade mamma, när jag stod vid 
flygfältet, strax innan flygplanet skulle gå. 
Mamma förmanade och förmanade mig, 
men jag tänkte inte så mycket på det. Jag 
bara tänkte på resan. Mamma följde mig 
in på planet, men hon måste skynda sig 
ut, ty snart skulle planet lyfta. Jag kände, 
hur det sög i magen, när flygmaskinen 
lyfte. Nere på flygfältet såg jag alla mina 
kamrater vifta ivrigt. Min syster såg gan
ska ledsen ut, när hon inte fick följa.

Det var skönt att få stiga i land i 
Afrika. Det var så konstigt att se negrer, 
tyckte jag.

Jag hade lärt mig det språk negrerna 
där talade. Jag blev snart bekant med en 
negerflicka i samma ålder som jag. Hon 
hette Altinia.

En dag beslöt Altinia och jag att gå en 
bit in i urskogen. Vi vandrade på en liten 
smal stig. Om en stund tog stigen slut. 
Men Altinia och jag vandrade på. Ett väl
digt rytande hördes. Altinia klättrade vig 
som en apa upp i ett träd. Jag stod nere 
på marken alldeles stel. Men när nöden 
är som störst, är hjälpen som närmast. Ur 
snåren kom morbror och några andra 
negrer. De dödade lejonet, som vi hört 
ryta, och så kom jag undan för den 
gången.

Det var ett av mina äventyr i Afrika.
Inga Rosén, klass 4.

Trädgårdsmöbler
i stor sortering.

Rödbok 
Furu, trävit 
Grythyttans stålmöbler 
Vilstolar, parasoller

KOOPERATIVA
fören. Ovan Siljan
Varuhuset, Orsa
Telefon 297

Min söndag.
I går åkte far, mor, Gunnar, Ingrid och 

jag till Oreälven. Ingrid och jag klädde av 
oss skorna, strumporna, kjolen och blusen 
och satte oss på stenarna. Sedan lekte vi 
och kastade stenar i vattnet. Far försökte 
fånga en fisk, men det gick inte. Sedan 
åkte vi hem och åt middag.

Lisbet Olsson, klass 2.

På auktion i skolan.
När jag kom till skolan, var det så 

mycket folk där. Det var auktion. Jag 
ropade in en burk karameller. Så var en 
karl fram och berättade om, när han gick 
i skolan. Då han hade berättat färdigt, 
gick han och satte sej. Sen kom det två 
spelmän fram och spelade dragspel.

Sten Andersson, klass 2.

Den korta jackan
är aktuell nu. Finnes i man
chester i vackra färger samt 
i ljusa ulstertyger.

Telefon 154

Hur vi hjälpte en ekorrunge.
En dag, när jag gick i skogen och ploc

kade blåbär, såg jag något, som rörde sig 
under en gran. Jag gick dit, och då såg 
jag, att en liten ekorrunge låg under trä
det. Jag tog upp den och undersökte den. 
Han var inte skadad. Jag tittade upp i 
trädet och såg, att ett ekorrbo var byggt 
där. Sen lade jag ekorrungen i mössan 
och gick hem.

När jag kom hem, frågade mamma, 
varför jag inte hade mössan på mig. Då 
sade jag, att jag hade en ekorrunge i 
mössan. Sen gjorde jag i ordning en liten 
korg.

Vi gav ekorrungen mjölk. Han drack 
bra. När ekorrungen blivit litet större, åt 
han brödsmulor och kött. Sen blev den 
stor, och vi släppte ut den.

En kväll, när jag gick efter mjölken, 
gick någonting i diket. Jag gick dit och 
såg, att det var en ekorre. Jag förstod, att 
det var ekorren, som vi hade haft hemma. 
Jag lät honom gå, vart han ville. När jag 
kom hem, talade jag om, att jag hade sett 
ekorren igen.

Nästa dag, när vi skulle gå till skolan, 
satt ekorren på bron. Jag släppte in den. 
Den fick mat, och den åt mycket mat. 
Sen släppte mamma ut den, och vi såg 
den aldrig mer.

Ivar Långh, klass 4.

Mina äventyr.
Jag har varit på många äventyr. En 

gång hittade jag en levande fågel som låg 
i Stormyrsbäcken. Den var femti cm. lång 
mellan vingarna. Den tog jag med mig hem 
och satte den i en tom kaninbur. Jag ma
tade den halva dan. Sen tog jag upp den 
till mamma och sa att jag hade hittat den. 
Men då sa hon att jag skulle släppa den. 
Och det gjorde jag.

Björn Berglund. Klass 2.

V Ä G G U R E T
- dm häkta tidmätahm.

Hela vårt liv regleras mer 
eller mindre av klockan. I 
varje hem behövs ett ur, som 
hela familjen kan rätta sig 
efter. Men kom ihåg - det 
måste vara ett ur med kvalité.
Ni finner det hos

U rm akare
Gust. Helgeson
Orsa. tel. 399
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Vårbäcken.
Alf har gjort en damm i bäcken. Det 

är så djupt vatten där, att det når ovan
för knät åt mig. Vi har dämt upp med 
jordkokor. Det är därför det är så djupt. 
Om dagarna är vi där och åker med bå
tarna, som Alf har gjort. Det är fyra styc
ken. Den största är en lastångare, som är 
ungefär en halv meter lång. Den äger Alf. 
På påsken, när Birgit var här, var vi där 
och lekte, att vi arbetade. Gunnar var 
chef, och vi var arbetare. Han sa, att vi 
skulle ta bort allt skrot, som var kvar där, 
sedan vi hade byggt dammen. Det var 
jord och bräder och annat. Sedan åkte vi 
med båtarna. Men på kvällen fick Birgit 
lov att gå hem.

Det är tråkigt, att Birgit har farit nu, 
men vi leker där ändå. Alf har gjort ett 
vattenhjul, där det forsar. Sedan har han 
satt ett snöre kring pinnen, som vatten
hjulet sitter på. Vi satte fast lastångaren 
i snöret och satte den längst ner i bäcken, 
och då drog vattenhjulet båten ända fram 
till hjulet.

Märta Stabi. Klass 5.

Tofsviporna.
En dag i somras fick jag följa pappa och 

mamma till Vattnäs. När vi kommit dit, 
sa min kusin Sven-Erik, att jag skulle föl
ja honom till badstället. Där skulle jag 
få se något. Vi gick över åkrarna. Änt
ligen var vi framme. Jag frågade honom, 
vad jag skulle få se. Titta där! sade han 
och pekade på marken. Jag tittade ner. 
Vad fick jag se? Jo, nere i en grop låg 
en liten duntuss. När jag tittade närmare 
på den, såg jag, att det var en liten få
gelunge. När den fick se oss, så sprang 
den upp ur gropen och skrek. Det svarade 
från alla håll. Några fåglar kommo fly
gande. De flögo mot oss, så att ungen 
hann springa och gömma sig.

Lasse Nilsson. Klass 4.

tör trädgård och terrass. —
Det finns många olika ty
per att välja av i vår stora 
sorcertng.

Carl Å . Pettersson, Orsa

TECKNING: Vid kasen av 
Börje Westerberg, klass 4.

Valborgsmässoafton.
På Valborgsmässokvällen tände vi kasen. 

Det var mycket folk där. Min pappa hade 
två Romerska ljus, två stora raketer och 
tio Guldregn. Bernt hade två bengaliska 
eldar och några smällar. Sen skickade dom 
opp raketer. Ingvar hade gjort raketer 
själv. Vi hade också en sol.

Mångs Karin sjöng, och de andra sjöng 
med.

Ake Norremo, klass 2.

När jag bodde i Rosentorp.
En dag gick jag ut i skogen. När jag 

kom in i skogen, hörde jag något som bra
kade i buskarna. När jag tittade, så kom 
där fram en stor älg. Han kom springande 
efter mig. Men tur var, att jag hann upp 
i ett träd. Han stod där och tittade på 
mig. Han såg arg ut. Men sen gick han. 
Och jag gick ned ur trädet och gick hem 
och talade om för pappa att jag hade sett 
en älg.

Sune Ivan Olsson. Klass 2.

En utflykt.
En dag hade vi utflykt. Vi cyklade. Först 

cyklade Britta Kock. Vi skulle åka till 
Bunk. På vägen dit, såg vi änder. Solen 
sken, och det var så vackert. Sist åkte 
fröken, Lena, Görel och Birgitta, de gick. 
Vi åkte i en lång rad. När vi kom fram 
lade vi ifrån oss cyklarna. Seri gick vi in 
i skogen. Det fanns alldeles fullt med alar 
i skogen. Vi hörde hur en bofink sjöng.

Monika Sellberg. Klass 2.

C y k la r  a v  m ä rk e n a ;

Rambler,
Svalan,
Kroon.

Begagnade cyklar från 5:- till 125:-. 
Cykeldäck, Slangar, Cykeldelar.
God sortering.
125 cc m o t o r c y k l a r  i l a g e r .

CykeS- & Biifjcinst
Telefon 156, Orsa.

När jag matade grisarna.
En dag var jag utanför Linköping på 

en lantgård och matade grisar. När jag 
hade matat grisarna, gick jag därifrån. 
När jag kom hem, sade mamma: ”Har du 
stängt grinden ordentligt?” Men då kom 
jag ihåg, att jag hade glömt det. Då sade 
mamma, att jag skulle gå tillbaka och 
stänga grinden. När jag kom dit, såg jag 
inte en enda gris kvar. Jag gick och letade 
efter dem. När jag hade fått in den första 
och skulle schasa in den andra, kom den 
första ut och knuffade omkull mig. Jag 
försökte stiga opp igen, men det kunde 
jag inte, för grisen bara nosade och luk
tade på mig. Efter en stund kom mamma 
och frågade: ”Har du stängt in alla gri
sarna?” — Nej, det har jag inte,” sade jag. 
Då sade mamma: ”Det kan jag göra istäl
let.” När mamma hade fått in alla gri
sarna, såg hon, att en fattades. Då gick 
vi och letade efter honom. Till slut fick 
mamma se, att han hade krupit under en 
halmstack. Då tog mamma fram honom 
och knuffade in honom också. Så blev jag 
räddad för den gången.

Kerstin Ejeman, klass 4.

Fladdermusen.
En dag hade jag och några andra poj

kar satt upp en pinne. Vi skulle kasta 
prick med stora stenar. Vi hade stått och 
kastat länge. Jag skulle just ta upp en 
sten, då jag fick se en annan sten, som 
började röra på sig och flög iväg. Vi blev 
rädda, för vi trodde, att det spökade. Men 
sedan förstod vi, att det var en fladder
mus. Då skrattade vi åt att vi varit så 
rädda.

Vi talade om det för mamma. Hon 
skrattade bara och sa att vi var fega.

Men vi brydde oss inte om det, utan vi 
gick ut och fortsatte kasta sten på pin
nen.

Ingvar Lindblom, klass 4.

Då det gäller PRESENTER 
kom m och låt oss ulsa!

A llt i UR, GULD och SILVER etc.

I Guldsmedsgåua, ett minne för liuet |

THORBY, ORSA
Telefon 90
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Det minskar en räv i skogen.
Kuckeliku! Tuppen gol ifrån gården. 

Herr Räv sträckte på sig i sin lya. Att den 
där tuppen inte kan hålla mun, men jag 
ska nog se till att han blir tyst!” Dagen 
började krypa framåt. På eftermiddagen 
gick räven ut på jakt. Han fick tag i två 
sorkar. Belåten över sin fångst gick han 
hem.

I skymningen kom en räv ut ur skogen. 
Han smög sig mot hönshuset. Det var ett 
hål i nätet kring hönsgården. Räven såg 
sig omkring och gick sedan in genom hålet. 
Han tittade in i hönshuset. ”På den där 
pinnen sitter tuppen” , tänkte han. Räven 
gav till ett illtjut. Knepet lyckades. Tup
pen vaknade och blev så skraj, att han 
ramlade ner på golvet. Kvickt var räven 
framme och bet ihjäl honom. På tio se
kunder var räven utanför hönsgården och 
började springa mot skogen. Men i hälarna 
hade han en hund. Ett skott smällde från 
gården, och räven haltade förskräckligt. 
Hunden kom ifatt honom, och så smällde 
ett till skott, och räven var död. Räven 
fick visserligen tuppen att tiga, men även 
han fick tiga för alltid.

Hans-Lennart Wohlmer. Klass 4.

Tjäderlek.
Jag och Lasse skulle bort och se på tjä

derlek. Vi tog ringklockan och ställde den 
på två. När klockan var två, ringde den, 
och vi gick opp, tog ficklampan och gick 
oppför Gräsberget borta på Tåmåsflot. 
Där hade vi byggt en koja. Vi hade mat 
med oss, så vi satt där och åt. När kloc
kan var fyra, hörde vi tjädrarna komma 
och flaxa. De gick i rad och kacklade. Så 
rök de ihop och slogs, så fjädrarna rök. 
Lasse och jag låg bara och skrattade. När 
klockan var sex, slutade de, och Lasse och 
jag gick hem och berättade för dem hem
ma. Vi gjorde om det flera gånger under 
påsk. En natt, när vi skulle stiga upp igen, 
vaknade jag av att Lasse pratade i sömn. 
Så här sa han: ”Oj, en så dålig koja! Dit 
vill jag inte gå. Höjt!” Jag låg och skrat
tade åt honom.

Janne Knutsson, klass 3.

Trollet Trull, som förlorade sin svans.
Det var en gång en trollpojke, som hette 

Trull. En dag skulle han gå ut och plocka 
bär. Hans mamma förmanade honom att 
inte gå så långt, för då kunde häxan Lång
näsa ta hans svans. Ty hon tyckte myc
ket om stekt trollsvans. Så det var inte 
värt att gå så långt. Trull hörde inte på, 
vad hans mamma sade utan sprang ut. 
När han kom ut, fick han se en kråka, 
som hoppade inåt skogen. Genast sprang 
Trull efter. Kråkan hoppade fortare och 
fortare. Trull sprang också fortare. Rätt 
som det var, kom en höna springande. Hon 
ryckte av honom svansen. Då började 
Trull gråta. Han grät, så att det blev en 
stor pöl omkring honom. Så sprang han 
hem. Hemma fick han bannor för att han 
inte lytt sin mamma utan sprungit sin väg. 
Och svansen, ja, den kunde de inte rädda. 
Men trollfar tröstade Trull och sade, att 
han skulle fråga Kurre Långsvans, om han 
hade någon avlagd svans att sälja. Och 
då blev Trull glad igen.

Inger Hultman. Klass 5.

Våra hästar.
Vi har två hästar. De heter Ajax och 

Brun. Förut hade vi tre men nu har Rölle 
dött. Om dagarna brukar jag följa Anders 
när han är ute och kör. Ibland brukar jag 
få rida. Bengt Anders Eriksson. Klass 1.

En dag i påsklovet.
En dag i påsklovet gick jag opp till Sonja 

Bäck. Jag frågade, om vi skulle gå upp 
i lekstugan. Ja, sa Sonja. Då gick vi upp 
till lekstugan. Meit var mitt barn, och 
Sven-Olov var Sonjas barn. Sonja och jag 
skulle städa, för vi skulle ha kalas. När 
vi städade, fick barnen vara ute och leka. 
Vi tog ner ett bräde från vinden. Det 
skulle vara bord. Under hade vi en låda. 
Sen ställde vi fram glas, för vi skulle 
dricka saft. Jag frågade Sonja, om vi 
skulle baka kakor. Ja då, sa hon. Då skulle 
jag gå efter sand. Och Sonja gick efter 
vatten. Vi tog fram ett glas, som vi gjor
de degen i. Vi gick ut på bron och bakade. 
Och vi lade bullarna på en plåt. Snart 
hade de gräddats.

Nu skulle vi möblera om. Då skulle Meit 
komma in och hjälpa oss att flytta soffan. 
Och det blev så rörigt inne. Vi måste dra 
isär soffan först. När vi hade fått soffan 
där den skulle stå, skulle vi ha in ett bord. 
Och det fick vi inte in genom dörren. Vi 
vände på det, men det gick inte. Då sa 
jag till Sonja: Så ska det vara. Ja, är det 
inte det jag menar? sa Sonja. Sen vände 
vi på det igen. Till sist fick vi in det. Vi 
lade på en duk, en blomma också. Sen 
frågade jag Sonja, var skåpet skulle stå. 
Jo, det skulle stå baki vrån.

När vi hade städat färdigt, ställde vi 
fram glas och kakor och bullar. Sen skulle 
Sonja gå in, och jag gick hem.

Siv Nilsson, klass 3.

En bilfärd till Sollerön.
En dag for vi till Sollerön. Vi åkte bil. 

Vi stannade hos 'tant Anna. Hon bjöd på 
jordgubbar, det smakade gott. På natten 
fick vi bo i en gammal stuga. Det började 
regna och åska. Taket var trasigt och 
vattnet droppade genom taket och när vi 
vaknade var det vått på täcket. Pappa, 
Jan och jag gick till Siljan. Sen åkte vi 
till Gesunda. Där gick vi till en tant. Hon 
bjöd på saft. Därefter åkte vi hem.

Siv Bäiter. Klass 1.

( T
i s L C ^ f e l t t i stall och ladugård hela sommaren!

P - F L Y.
Högkoncentrerat Chlordane-preparat, som lämnar en utomordentlig effektiv dödande 
beläggning på de ytor som besprutas. Flaskor å kr. 5:70 till 15 liter vätska.

R O T O X  O L. F.
innehåller numera fyra aktiva insekticider, som pudras ut på fönsterkarmar, i kalv- 
och svinkättar o. s. v. Burkar å kr. 3 :- .

N E O C I D  F Y  mot mygg och flugor i bostaden.
Sprutas på väggar, tak, fönsterkarmar och andra platser där odjuren med förkärlek 
slå sig ned. Preparatet verkar c:a en månad. Flaskor å kr. 3:50.

O R S A  F Ä R G H A N D E L  y . f e r n e m a n  Telefon 3 4 0
[
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O R SA  SKOLTIDN IN G

Bos dröm.
Bo låg i sängen och halvsov. På dagen 

hade han klippt gräsmattan, och ett tu 
tre fått syn på en fjäril. Han hade släppt 
gräsklipparen och börjat jaga fjärilen. Om 
en stund hade han fått tag i den också. 
Han släppte in den i en glasburk och hade 
litet gräs och blommor däri.

Nu sov Bo riktigt och hade redan börjat 
drömma. Han drömde, att han var på en 
vacker äng. Där fanns alla möjliga fina 
blommor och djur. Men så konstigt! Han 
var ju så liten! Om en stund fick han syn 
på en jättefjäril. ”Lik den som är i bur
ken därhemma”, tänkte han. Den stora 
fjärilen sänkte sig ner på Bo, fick tag i 
byxbaken och lyfte opp honom i luf ten. Bo 
kände en stor klump i halsen. Om en 
stund fick han höra någon som pratade. 
Rösten sade: ”Vill du komma i en stor 
glasburk?” Men varifrån kom rösten? Jo, 
sannerligen kom den inte från fjärilen. Nu 
sänkte den sig ner till marken. Efter en 
stund var Bo i en stor glasburk. Där bör
jade han gråta.

” Gråter du” ? fick han höra en röst 
som sa. Med ens vaknade han och fick se 
mamma stå lutad över sängkanten. ”Din 
vän Erik är här och väntar på dej. Ni 
skulle visst ut och fiska i dag!, sade hon.

Men från den stunden fångade Bo aldrig 
några djur. För den underliga drömmen 
glömde han aldrig.

Carola Vilhelmsson. Klass 5.

En trevlig resa till Mora.
En dag for vi till mina kusiner i Mora. 

Bussen stannade vid lasarettet men ingen 
steg på. Vid stationen kom farbror Sigge 
och mötte oss. Hos faster Maja var det 
en flicka som spelade dragspel. Hon var 
bara sju år. Vi lekte i deras lekstuga och 
vi hade så roligt. Rut och jag var ut och 
åkte cykel på en väg. Rut skjutsade Mar
gareta.

När vi for hem var vi så glada för vår 
resa.

Kerstin Helgeson. Klass 1.

Sommartid 
kokar vi elektriskt.

KOKPLATTOR och UGNAR 
bäst från specialaffären.

M ora-O rsa E lektriska  AB
Orsa, telefon 192

TECKNING: När Sten spelar för oss av 
Maj-Lis Lofvars, klass 2

De stygga trollungarna.
Långt, långt inne i skogen var det ett 

berg. Där bodde det en trollfamilj. I famil
jen fanns det två barn, en pojke och en 
flicka. De var hemskt bråkiga. Pojken var 
väl bråkigast. De försökte på alla vis reta 
upp far och mor.

En dag, när de var nere vid sjön och 
badade, såg de, att trollfar höll på att 
meta. Men han fick ingen fisk. Då hittade 
trollungarna några ruttna fiskar intill sjön. 
Fiskarna tog de, och så dök de under vatt
net och sam dit, där de trodde, att han 
höll på att meta. När de hade satt på fis
karna, ryckte de i reven. Just som trollfar 
skulle dra upp, fastnade kroken i pojkens 
badbyxor. Men trollfar han bara halade 
på han, för han trodde, att det var en stor 
gädda. Men när hän fick se pojken, blev 
han så arg, att han inte visste, vad han 
gjorde. Han fick tag i pojken och gick hem 
med honom. När han kom hem, fick troll
pojken stryk, så att han inte kunde sitta 
på ett par dagar. Men flickan hon stod 
bara och skrattade.

Bo Graned, klass 6.

En spökhistoria.
Det var ..en gång en gammal ladugård, 

som det brukade spöka i. När man gick 
därifrån på kvällen, var allt i ordning, som 
det skulle vara. Men på rnornarna, när- 
man kom ut, var korna lösa, mjölkpallen, 
spaden och grepen låg hos grisen. Allt var 
upp och ner.

En kväll skulle tre män stanna och se 
efter, vad det var. De hade inte stått där 
länge, förrän pallen kastades rakt i dörren 
ovanför deras huvuden, och därefter kom 
grepen och spaden. De blevo så rädda, att 
de skyndade sig därifrån. När man rev 
ner ladugården, hittade man ett människo
ben. Det var kanske det, som hade spökat.

Svea Hansson. Klass 5.

När vi begravde katten.

Det var på tisdagsmorgon, när vi just 
hade kommit opp. Då kom Vanja och 
knackade på dörren och sa: Eran katt har 
blivit överkörd. När Vanja hade gått, gick 
jag ut på vägen. Då fick jag se katten. 
Han låg mellan Gullis väg och tant Linas 
väg. Jag gick till Vanja och sa, att hon 
skulle komma. Det gjorde hon. Jag gick 
hem efter en spade. Sen lade vi katten på 
spaden, och så gick vi hem till mig. Vi 
gick ovanför vår stuga oppe i buskarna. 
Då sa Vanja, att vi skulle ta opp stenar. 
Det gjorde vi. Vi var väl bortåt åtta, nio 
barn. Nu ska jag tala om, vad de heter. 
De heter Gudrun, Agneta, Lillan, Lisbet, 
Bengt, Gunnel, Vanja, och jag, Ann-Mari. 
Vi lade ner katten i gropen och lade över 
alla stenar och överst mossa.

Sen en dag sa jag åt Agneta, att vi skul
le gå bort och plocka tussilago. Det ville 
Agneta. Jag sa, att vi skulle plocka och 
sätta på graven. Vi satte tussilago runt
omkring och en stor bukett i mitten. Sen 
plockade vi lite ris och satte bakom. När 
vi gick därifrån, sa Agneta: Hoppas han 
mår skönt nu då, när han har så fint på 
graven.

Ann-Mari Åsenlund. Klass 3.

Vad jag ska bli.
När jag blir stor ska jag bli hår-fri- 

sörska och klippa småbarn och borsta 
håret på dem. Och när det kommer tanter 
så frågar jag om de ska permanenta sig. 
Jag ska ha två barn. Dom ska heta Bengt 
och Greta. Jag vet en hårfrisörska som 
heter Gulli. Hon är så snäll. Jag har fått 
så många hårnålar av henne. När Har
riet är här leker vi hårfrisörska. Jag är 
hårfrisörska. Vi har så roligt. När hon 
kommer så har hon en handväska i han
den och en hatt på huvudet. ”Goddag, 
goddag, fru hårfrisörska! Vill du klippa 
m ig?” sa hon. Jag har en vit rock på mig. 
Och sen leker jag att jag klipper henne.

Inga Höglund, klass 2.

Uppvakta MOR med en god

CE-GE-tårta
från

Telefon 38 och 518

Vid köp av ra d io P L A N T O R
kan Ni med förtroende vända Eder till oss. Vi ha följande märken i lager: av samma goda kvalité som vanligt.

CONCERTON, DUX, LUXOR, MARCONI, NORNAN, PHILIPS, 
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice. Sfor  sortering /  Bi l l iga priser

O rsa  Cyke l-  & S p o r t a i f ä r E. W I K N E R
Telefon 281, bosladcn 383
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

Telefon 305 och 228
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ORSA SKOLTIDNING

Hos gumman Amanda Persson.
Jag gick upp för backen på en smal, 

stenig väg. Jag var på väg till Amanda 
Persson. Amanda Persson var en ganska 
konstig gumma. Hon brukade förtjäna 
pengar på att bota folk. Gumman hade 
bott i byn i över trettio år, och jag hade 
fått det stora uppdraget att hälsa på henne 
och skriva om henne i tidningen.

Stugan ligger på en liten backe med 
vacker utsikt över älven, som rinner ge
nom landskapet. Amandas stuga är liten 
och timrad. Den har små fönster med sne
da gråa fönsterkarmar. Stugan ser tämli
gen fallfärdig ut.

Jag kände mig lite kuslig till mods, när 
jag öppnade den knarrande ytterdörren. 
Jag kom in i farstun, där en brant stege 
ledde upp till vinden. Jag knackade på dör
ren framför mig. En hund började skälla, 
och strax hördes steg. Jag hörde en gäll 
röst som skrek ”Vem är det?” Vad skulle 
jag säga ? Om jag talade om, vem jag var, 
skulle jag nog inte bli insläppt. Men det 
var också dumt att lura henne. Jag sade: 
”Journalist!” Dörren öppnades, och där 
stod TO-åringen själv. Pion var lång och 
smal och hade ett avlångt ansikte med 
grått hår. Bredvid henne svansade en ma
ger hund. ” Det var då den första, som 
sagt, att han var journalist, annars brukar 
de lura mig. Men jag har fått nog av 
folk, som skriver smuts om mig i tidnin
gen.” — Men jag får inte ge upp, tänkte 
jag. Jag försökte då: ”Men jag tänkter inte 
alls skriva smuts om er,” — ”Gå, annars 
släpper jag hunden på fröken!” sade gum
man. Jag höll alldeles på att glömma tår
tan jag hade med mig åt henne. ”Fyller in
te fru Persson 70 år i dag? Jag tog med 
mig en liten 'tårta till er” , sade jag. Aman
da tog emot paketet och gick in i köket: 
Fröken får komma in i köket och sätta sig. 
Men gör inga dumheter” ! Jag gick in i 
köket. Det var litet och hemtrevligt. Vid 
ett fönster stod ett bord och två stolar. 
Dessutom hade hon en diskbänk, en spis 
och en del småsaker. ”Så hemtrevligt och 
fint ni har här!” sade jag. ”Gå in i kam
maren, fröken, och sätt sig, så ska hon

När trollpojken försökte sig på att röka.

Torsten Löfgren, klass 5.

få ett glas saft.” — ”Tack! Men jag vill 
inte göra besvär” , tyckte jag. ”Det är in
get besvär!” , krusade gumman. Jag gick 
in i hennes kammare, där nog ingen an
nan varit på länge än hon själv. Rummet 
var fint det också med vackra mattor, 
gammalmodiga möbler och en del krims
krams. Amanda kom strax in med saft och 
kakor. Jag kände mig bättre till mods, när 
gumman trugat i mig nästan alla kakorna.

Och så började hon berätta om sin barn
dom. Jag hade alltså vunnit hennes för
troende. Hon berättade, att hon bott i 
Norrland och att hennes man och två barn 
hade omkommit under en snöstorm i fjäl
let. Sedan hade hon flyttat hem till sin 
gamla mor, som bodde flera mil från när-So mm a rn y h e te r

i stilfulla dam- o. barnhallar och mössor

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsafiär, tel. 4, Orsa

Den bråkiga katten.
Vi har en katt hemma, som har fått 

kattungar. Nu har vi bara en kattunge 
kvar, och så har vi också stora katten, 
som heter Tussan. Den lilla katten, som vi 
inte satt namn på än är en riktig bråk- 
stake. Han har nyss lärt sig dricka mjölk. 
Då vi skulle lära honom det, gick han 
rakt upp i mjölkfatet och blev våt om 
tassarna. Sen sprang han runt på golvet 
och skakade på dem.

En dag skulle jag ta ut honom. När han 
kom ner på marken, började han nosa på 
stenarna, som var där. Men så fick han 
se Tussan, som låg i blomlandet ,och strax 
sprang han dit. Där hade han väldigt ro
ligt. Han klättrade opp på ryggen åt 
Tussan men halkade ner. Så klättrade han 
opp igen, men det gick lika som förut. Nu 
ville jag inte ha honom ute längre utan 
gick in med honom.

På natten skulle han få sova hos mig. 
Men jag kunde inte sova alls, för han bara 
bråkade. Då lade jag honom under täcket, 
men där ville han inte vara. Så lät jag 
honom vara var han ville. Då jag vaknade 
nästa morgon, låg kattungen på kudden, 
och Tussan låg på täcket bredvid mig, så 
jag tog mig nästan inte ur sängen. Det 
är och blir nog den finaste och bråkigaste 
katten vi får. Solveig Hedlund, klass 4.

maste granne. Amanda var då ung och 
ville ut till folk. Då hade hennes mor lärt 
henne bota folk, så att hon kunde försörja 
sig själv. En dag for Amanda söder ut. 
Hon åkte, ända tills hon kom till någon 
plats, där hon kunde bo. Då hon kom hit, 
fick hon hyra den här lilla stugan. Men 
ungar hade börjat reta henne. Då hade 
de fått stryk. Sen hade alla människor 
tittat snett på henne, och hon hade bör
jat hata folket.

Jag satt hela tiden och antecknade gum
mans berättelse. Men nu måste jag gå. Jag 
hade väl suttit där en timme. Innan jag 
gick, ville Amanda, att jag skulle hälsa på 
henne flera gånger, och det lovade jag.

Anna-Greta Florén, klass 7.

1  \  I f
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Varför bygga nytt
när Ni ka n måla om 

med färg från

Hedins Färghandel
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O R SA  SKOLTIDN IN G

En rolig dag.
En gång skulle Celi, hennes bror Mats 

och jag cykla till Lindorna. Vi for klockan 
10. När vi kom till faster, skulle vi in och 
hämta nyckeln. Faster sade, att vi fick 
elda och koka choklad.

Om en stund kom vi till en kiosk. Där 
köpte vi gött. Sedan fortsatte vi. När vi 
hade cyklat förbi vägen, som går till Nop- 
pikoski, kom vi till en liten å. Mats satte 
opp foten på räcket. Celi skulle göra lika. 
Men hon tappade balansen, och både hon 
och cykeln ramlade i ån. Mats och jag 
hoppade av cyklarna och skulle hjälpa 
henne. Celi blev alldeles blöt, så hon fick 
ta på sig sin träningsoverall och min 
tröja. Mats och jag hjälpte till att ta opp 
cykeln. Mycket mat, som hon hade i cy
kelkorgen, blev förstörd, men inte läske
dryckerna.

Vi fortsatte en bra bit. Då kom vi till 
vägen, som går till Lindorna. Vi hoppade 
av cyklarna och gick en bit oppför berget. 
Cyklarna ställde vi i skogen. Efteråt gick 
vi opp vtill stugan. Där gjorde Mats upp 
eld, och Celi och jag kokade choklad. När 
vi hade druckit chokladen, gick vi ut och 
tittade. Vi skulle gå till vallstugan och 
köpa grädde. Men de hade ingen grädde 
förrän klockan åtta. Då väntade vi. Om en 
stund fick vi grädden. Sedan for vi hem.

Inga-Lill Ström, klass 4.

När olyckan är framme.
En gång skulle jag efter mjölken. Anita 

följde också med. Vi sprang och lekte häst. 
Jag var häst, men jag hade mjölkkrukan. 
Ett, tu, tre låg jag där. Jag hade fått 
mjölkkruksbottnen i ansiktet. Anita tog 
mjölkkrukan och gick efter mjölken.

Jag gick hem. På vägen stod det några 
pojkar. När jag gick förbi, sade de: ”Så 
hemska såren ser ut!”

När jag kom hem, frågade mamma, hur 
det hade gått till. Jag berättade allt. Mam
ma sa, att det inte var så farligt, för det 
skulle inte bli några ärr. Men det sa mam
ma bara för att trösta mig, för jag har 
två ärr i ansiktet än.

Laila Salander, klass 5.

TECKNING: En cowboy av 
Krister Jonsson, 6 år

På fiske.
En dag kom Björn opp till Rutger och 

mej och frågade, om vi ville följa med och 
fiska. Och det ville vi. Och Bille fick ock
så följa med oss. Och så gick vi. Björn 
skulle sätta ut agn. Och Rutger och jag 
skulle pimpla. Vi hade ingen mask, så vi 
fick lov att fiska med bara pirken. Men 
vi fick ingen fisk.

Bert Pettersson. Klass 2.

Blommor för Mors Dag 
exam en«. konfirmation

Lindqvist Eftr. Blomsterhandel
— John A. Levenius —

Tel. Affären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

Sagan om häxan Lurifax.
Det var en gång en gammal häxa, som 

hette Lurifax. Hon bodde i en stor skog 
inne i ett berg. Hon hade en näsa så lång 
som en eldgaffelsstång och ögon så stora 
som tenntallrikar. När hon blev arg, såg 
hon så hemsk ut, att alla blev rädda. Nu 
var det så med den här häxan, att hon var 
så elak, så jag vet inte, vem jag skulle 
likna henne vid. Hon hade en jänta, som 
var så tjock och ful, att inget troll ville 
ha henne. Nu var det så, att trollflickan 
tyckte om kungens son, den vackra prins 
Göran. En dag kunde trollflickan inte 
styra sig utan gick till slottet, där Göran 
bodde. Men hon var lite tveksam, när hon 
steg in. Det var ju inte säkert, att Göran 
ville ha henne, när hon var så ful! Men 
hon steg i alla fall in. Hon bankade på 
prinsens dörr. Prinsen svarade: ”Stig in 
eller stå kvar, hur ni behagar!” Men när 
hon stod på tröskeln, föll skenet från allt 
guld och alla juveler, som beprydde väg
garna, på henne. Som hon inte tålde så
dant ljus och sådan prakt, sprack hon. När 
trollflickans mor, häxan Lurifax, fick veta 
det, for hon för att hämnas sin dotters 
död. Det var natt, när häxan kom till 
slottet. Hon flög in genom fönstret, som 
stod öppet, ty prins Göran var en slarver. 
När hon flög in, sa det ”svitch” . Då vak
nade prinsen och sprang upp och tog sitt 
svärd, som stod stött mot väggen. Han 
sprang emot häxan och högg av henne 
huvudet. Och när solen rann upp bakom 
bergen, låg det sista trollet i storskogen 
med avhugget huvud i prins Görans rum, 
medan Göran snarkade i sängen. Snipp 
snapp snut, nu är sagan slut!

Gerd Thorell. Klass 3.

Hos pappa i Bergslagskojan.
En gång var mamma och jag uppe hos 

pappa i skogen. Jag fick köra Blacken 
själv. Pappa lastade ett litet timmerlass. 
Det fick jag köra fram till landsvägen. 
Där lastade pappa av. Sedan åkte vi till 
kojan. Det var en rolig dag.

Kjell Klockar. Klass 2.

Ti l l  E X A M E N :
M onty-dressen är även i år pojkarnas Kappor och kostym er, både enfärga-
trevligaste sommarkostym i bomull. Stor- de och rutiga i bra modeller.
lek 2 — 14 år. Flickklänningar för exam en finnes
Gossblazer lämpliga att kombinera med nu i glada, ljusa färger samt söta model-
knä- och långbyxor samt trevliga skjortor, 
slipsar och flugor kunna vi även erbjuda

ler i bomull.

i rikhaltig sortering.

Ebarnkläder, O rsa
Telefon 219

13



O R SA  SKOLTIDN IN G

En skoldag för sextio år sen.
Lena och morfar sitter vid brasan och 

pratar förtroligt. Lena lyssnar på morfar, 
när han berättar för henne om en skoldag 
för sextio år sen.

Morfar: ”Vi fick gå upp tidigt var mor
gon och klä på oss. När det var min tur 
att sköta eldningen i skolan, gick jag upp 
tidigare än vanligt för att hinna till skolan 
och göra upp eld, innan de andra kom dit. 
Då fick jag ta ved hemma och lasta på en 
kälke och dra den till skolan. Där fick 
jag med stelfrusna fingrar tända i den 
stora kaminen inne skolsalen. Det var 
svårt att få den sura veden att brinna, 
och röken stack och sved i ögonen, så att 
tårarna rann. Men äntligen! Nu tog det 
eld i ett vedträ, och med en belåten suck 
kröp jag upp på vedlåren och sträckte 
mina frusna fingrar mot elden. Där satt 
jag och väntade på att mina kamrater 
skulle komma.

Snart hördes klampandet av många fot
ter, och hostande och snörvlande kommo 
barnen instövlande. Men nu kom läraren, 
och hastigt blev det tyst bland barnen. 
Han tog upp en stor snusnäsduk och snöt 
sig ljudligt, medan han gav oss en blick 
under de buskiga ögonbrynen. När vi 
marscherade in, frasade det i flickornas 
skinnkjolar.”

Lena: ”Men hur kunde det frasa i kjo
larna, morfar?”

Morfar: ”Jo, ser du lilla Lena, på den 
tiden fanns det inte så gott om pengar, 
och därför fick flickorna skinnkjolar, som 
skulle räcka i många år. De fick gå ge
nom djup snö, och när kjolarna blev blöta, 
frös de till is. När de sedan satt inne i 
skolsalen, gjorde värmen sitt. Kjolarna 
tinade sakta upp, och under bänkarna bil
dades här och där små vattenpölar. Lära
ren lade sin älskade rotting på katedern, 
och bredvid den sin snusdosa och började 
därefter höra upp katekesen. Den, som då 
inte kunde sin läxa ordentligt, fick känna 
rottingen dansa polka på ryggen. Eller 
också fick han ett slag över fingrarna med 
den.

Nästa timme fick vi räkna. Vi höll 
krampaktigt i grifflarna och skrev med ett

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJÖL
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 50021

Cykelreparationer 
Renoveringar 
Delar och tillbehör 
Lackering

B. S. BÄLTERS
CYKEL- & REP.-VERKSTAD
Box 263 A. Tel. 711, Orsa

Det är min klasskamrat Kerstin.

Margareta Bergholm, klass 1.

Musse.
Musse var en svart katt. Musse hade 

frack och vita skor. Han satt på tant 
Nilssons axel. Musse var så snäll. Sen 
blev han så sjuk så de fick lov att skjuta 
honom. Då blev jag så ledsen.

Ann-Marie Lundqvist. Klass 2.gnisslande ljud på våra stentavlor. När det 
var slut för dagen, fick flickorna skrubba 
och göra rent och torka upp vattenpölarna 
till nästa dag. Ty flickorna fick sköta om 
städningen och vi pojkar eldningen. •—■ 
Men här sitter jag och berättar och glöm
mer alldeles av brasan” , säger morfar och 
kastar på några trän, så att elden flam
mar upp igen. ”Men nu, lilla Lena, måste 
du nog krypa i säng, om du ska orka till 
skolan i morgon,” sa morfar och strök sin 
lilla dotterdotter över håret. ”Jag skall 
fortsätta att berätta mera nästa gång vi 
tänder brasan.” Rigmor Blixt, klass 5.

Våren skall mötas 
med Iräscha glada 
gardiner, lätta och luf

tiga, som släppa in sol och luft. 
Vi kan visa många nyheter i 
voile, markisette m. fl. vackra 
gardintyger och ge Er råd till 
trevliga moderna uppsättningar

Carl A. Pettersson, Orsa

En rolig flygtur.
En dag i höstas läste jag i tidningen, 

att ett stort passagerarflygplan skulle 
komma till Orsa flygfält.

På söndag for Kerstin och jag dit. Det 
var vackert väder. När vi kom dit, star
tade det stora planet för en ny uppstig
ning.

Men det fanns också ett litet plan, som 
rymde en passagerare och föraren. Just 
när det stora planet hade lyft, startade 
också det lilla med en liten gratispassa- 
gerare. De gjorde en liten runda över fäl
tet. När de kom ner igen och hade stigit 
ur planet, började karlen gå omkring och 
sälja obligationer.

Efter en liten stund frågade han oss, 
om vi ville göra varsin liten flygtur. Först 
tvekade vi, men när han sedan frågade 
igen, då vågade vi.

Kerstin fick flyga först, och när det 
sedan blev min tur, blev jag litet rädd. 
Men när vi kom upp i luften, blev jag 
lugnare.

Allt blev så litet och smått. Träden ver
kade att vara ungefär lika långa som en 
hellång penna, och och husen blev så små 
som böcker. Och järnvägen var bara så 
bred som en tändstickas längd. Jag fick 
åka två varv över fältet. Det var en rolig 
flygtur.

En stund därefter måste vi fara hem, 
för det började regna.

Birgith Nissa, Klass 6.

Gråsparven.
En gång i somras hittade jag en liten 

fågelunge. Den var så fin. Jag gav honom 
brödsmulor. Då skulle pappa ha honom 
opp på taket. Då ramlade ungen ner i en 
tunna.

Pappa tog opp honom. Nästa dag när 
jag kom ut hade jag tappat honom. Men 
när jag stod där och letade så kom han 
så tyst så jag höll på att trampa på 
honom. Då såg jag honom. Då blev jag så 
glad. Nästa dag var han alldeles försvun
nen. Jag tror att han flög till sin mamma.

Monica östlund, klass 2.

Våmyheterna
ha nu kommit. Hos oss får Ni 
kval i tets va ror till låga priser.

Segers Skoaffär, tel. 232, Orsa

i klänningar, hattar, väskor, 
strumpor, underkläder.
Lämpliga Mors Dags-presenter

D ahls Eftr., Orsa
Telefon 191
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Frelins Konditori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Värme-, Vallen-, Avloppsledningar
utföres av
Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T a p e t s e r i n g
Bum s- och  B y g g n a d sm å ln in g

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

Målarmäst. JVäs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden flyttad till Slättberg

G.  A S P L U N D S  
Bokbinderi, Orsa

f. d. Rob. Thollanders

PERMANENTNING
utföres av

Gniiy Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. C arlssons Å kdonsiabrik
Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott dricka
frän

Storåbro Bryggeri, tel. 189

L in d ä n g e ts  P e n s io n a t

Re k o mme n d e r a s !

Tel. Holen 1

CBestaU permanentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS 
Telefon 66

En saga.
Det var en gång en liten flicka, som 

hette Greta. Hennes mamma var änka, och 
de var mycket fattiga. En natt, då hon 
låg och sov, blev det alldeles ljust i rum
met. En älva kom in. Greta vaknade, där 
hon låg i sin trälåda. Älvan frågade om 
hon önskade sig något. Greta satte sig upp 
i sängen. ”Jo, jag önskar mig ett hem och 
allt som hör till ett hem” , sa hon. ” 1 mor
gon, då du vaknar, skall du ligga i en ny 
säng i ett nytt hem”, sa älvan. Och så 
svävade hon ut ur rummet. Greta somna
de. På morgonen låg hon i en ny säng med 
blommor på. Mamma låg också i en ny 
fin säng. Rummet, där hon låg, hade 
vackra tapeter. Men på en stol låg en all
deles ny kjol och blus. Så tittade hon ner 
på kroppen. Och vad fick hon se? Jo, ett 
nytt nattlinne! Hon sprang och väckte 
mamma. Hon hade också ett nytt natt
linne på sig. Och en ny klädning låg på en 
stol vid hennes säng. Nej, nu måste de 
klä på sig. Mamma satte på sig sin kläd
ning och Greta sin kjol och blus. Så gick 
de ut i köket. Där var det så fint, att det 
glänste, med nytt bord, nya stolar, disk
bänk, hyllor, skåp, spis, ja mycket mer. 
Ett fint rum fanns också. Där var en 
gammal dalaklocka, som 'sa ” tick, tack, 
tick, tack” och ett bord, stolar och soffa- 
En bonad hängde på väggen. På den var 
det en dalmas och en dalkulla. I tamburen 
hängde två kappor, en åt mamma och en 
åt Greta samt en overall åt Greta. Ni 
kan ju gå dit och se, hur fint de har det.

Karin Lorenz. Klass 3.

När Inger och jag åkte kälke.
I vintras hade Ingers pappa gjort en kälke 

av två skidor och några små bräder. Den 
fick Inger och jag låna.

Det var fin skare på snön, och vi gick 
till en backe och började åka. Inger skulle 
sitta längst fram, och jag skulle sitta bakom 
henne. Så bar det iväg.

Mitt i backen var det ett stort gupp, 
men det såg inte vi, för det började skym
ma. Inger såg det, när vi kom dit, men hon 
hann inte bromsa.

Jag visste ingenting, förrän jag for av 
kälken och hamnade med ansiktet i snön. 
Mössan tappade jag, och kälken for ifrån 
oss. Vi fick 'gå ända ner till järnvägen 
efter den.

Så åkte vi några gånger till. Sista gången 
gick en skida sönder på kälken, och då gick 
vi hem. Ingers pappa hade en annan skida, 
som han satte på, så kälken blev hel igen.

Laila Hansson, klass 5.

Lindhs Matsalar
Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

Firma B ER TIL  JONSSON
O U O N SBYN  -  T E L . ORSA 346

M  am-nteucLee dö !
Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

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

Kallholsfo rs <Saickerifaijrilc
Tel. 37 Mässbacken

HUGOS  KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  
------- Telefon 318-------

John Pellerssons
Sadelmakeri, Tapelserarererkslad
Telefon 164

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

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

S k a r e p a r a i i a n e r

utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
G:a Grewgården (mitt emot Missionskyrkan)

Gummiskodon och Cykeldäck
repareras!

KINGCEiVIT HÄLEN
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs ^ e ttfo U e tin f
TRUN N A - ORSA 

Telefon 690
Medlem av Orsa hantverks- & 

industriförening

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

tan tlU Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, in
packningar, saltingnidningar, massage m. m. 

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Lislverk, 
Aukioriserad försäljare för 
Masonile, Wallboard och Plywood

B E G R A V N I N G S B Y R Å

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA
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Skolnytt.
Byggnadstillstånd

har nu erhållits för Sörmedsjöns skola. 
Arbetet får påbörjas den 1 juli, och om 
allt går väl, bör det vara färdigt till höst
terminens början 1951.

Det är nu endast klassr.umslängan, som 
får byggas. I nedre våningen blir det 2 
klassrum, materielrum, biblioteksrum och 
lokaler för träslöjd och metallslöjd. I övre 
våningen blir det 3 klassrum, naturkunnig- 
hetsrum och handarbetssal. Utvändigt blir 
byggnaden i gult fasadtegel. Även ena 
väggen i korridorerna blir av fasadtegel-

Holens skola
kommer att i sommar ombyggas och upp

snyggas, sedan vederbörligt byggnadstill
stånd nu erhållits. Det skall bli central
värme, nytt kapprum mot söder, materiel- 
rusm m. m.

Nya lärarbostäder
uppföres nu i Hansjö, sedan K. Skol

överstyrelsens dispens om avvikelser från 
bestämmelserna i boställsordningen utlöper 
den 30 juni. Till huvudentreprenör har 
skolstyrelsen antagit byggmästaren And. 
Borbon, Orsa. Bostäderna ska vara färdiga 
till höstterminens början.

Lagstadgat sammanträde
mellan skolstyrelse och lärarkår hölls 

den 21 april. Efter musik av Skattunge 
skolorkester visade folkskolinspektören en 
del filmupptagningar i olika skolor i Orsa 
och höll sedan föredrag över ämnet ”Att 
vara lärare” . .Efteråt behandlades en del 
frågor om skolmateriel m. m., varefter 
visades en av skolfilmföreningens filmer.

Om våren
Nu så är det vår.
Blommorna de står 
på ängar så gröna.
De äro ju så sköna.

Lärkan drillar högt i skyn. 
Barnen leker glatt i byn, 
kurragömma, det är bäst, 
och det lekes allra mest.

Korna betar ute på äng, 
lillan sover sött i säng. 
Storasyster stickar strumpor, 
korna svänger sina rumpor.

Våren, den är oss så kär, 
när alla blommorna är här. 
Bonden sår på åkern säd. 
Knoppar sticker fram på träd.

Inger Bruks. Klass 4.

O R S A  S K O L T I D N I N G
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Red.: Daisy Holton, Hansjö, tel. 290. 
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Prenumeration sker genom insällning å 
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ligt namn och adress på girokorlels kupong.

Det är för  sent att ibranåförsäkra ett 
hus, när det brinner, och det är för  sent 
att lära sig simma, när man håller på 
att drunkna. I förra fallet får andra 
människor samla pengar åt den ruine
rade husägaren, ifall gården ibrunnit 
ned. Den drunknande får också andra 
människor söka rädda, ofta med risk 
för egna liv. Många drunkningsolyekor 
beror på bristande simkunnighet. Du, 
som inte lär dig simma, kastar ansvaret 
på andra, och det vill du väl inte göra. 
Det är för resten inte säkert, att någon 
livräddare finns i närheten alla gånger.

Fatta därför ett .oryggligt beslut att 
lära dig simma i sommar! Och du, som 
tänkt fara till fäbodarna, lär dig först 
simma! Dina föräldrar vill hellre ha 
dig på några veckors trevlig simkurs 
än dragga efter dig, när du ligger på 
sjöbottnen.

Numera skall det antecknas på skol
betyget, om en elev avlagt prov i sim
ning eller ej. Se till, att det sker re
dan nästa termin! Den, som inte kan 
simma, när han slutar skolan, får san
nolikt gå hela livet —  måtte det ändå 
bli långt! —  och vara rädd för djupt 
vatten. Eller känner du många, som 
lärt sig simma som vuxna?

A. K.

F Ö R Ä L D R A R ,
som ön sk ar att d eras 6 -å r in g a r (födda 
fö re  1 ju li 1944) sk a  b örja  sko lan  redan  
i höst, ska an m äla  detta  t ill fo lk sk o l
exp ed itio nen  senast den 1 juni, så att 
sko lm ognadsprov och lä k a ru n d e rsö k 
n ing ar m edhinnes i god tid fö re  höst
term inens början.

Före anm älan  rekom m enderas att 
lösa den u pp lysande artik e ln  "N y b ö r
ja rn a  och sko lm o gn aden" i O rsa  Skol
tidning nr 1/1948.

Fo lksko lstyre lsen .

Musikdiplom.
Utöver de i förra numret upptagna nasn-

nen ha följande elever •avlagt prov för
musikdiplom, l :a  graden, under vårtermi-
nen

98.
1950:
Torsten Löfgren, Kyrkbyn, 5

99. Bengt Johansson, f f 5
100. Britt-Mari Andersson, „ 5
101. Siv Christiansson, f f 5
102. Siv Hansson, f f 6 A
103. Åsa Granlund, f f 6 A
104. Jan Forslund, f f 6 A
105. Sören Borgström, J f 6 A
106. Nils Hassis f f 6 A
107. Lars Byberg, f f 6 A
108. Gunnar Hansson, f f 6 A
109. Hiarry Lindberg, f f 6 A
110. Gerda Johansson, Staekmora 6
111. Siv Nilsson, f f 6
112. Eva Olsson, Kyrkbyn, 4
113. Marianne Lögdberg, f f 4
114. Monica Helgesson, f f 4
115. Inger Helgesson, f f 4
116. Laila Larsson, Hansjö, 5
117. Ingrid Pettersson, f f 5
118. Laila Salander, f f 5
119. Kerstin Andersson, f f 4
120. Inga-Lill Ström, f f 4
121. Solveig Hedlund, f f 4
122. Inga Rosén, f f 4

I blåsippsbacken.
Lisa: Ska vi gå och plocka blommor?
Greta: Ja det kan vi väl.
Lisa: Se det är ju alldeles blått.
Greta: Goddag små blommor.
Blåsipporna: Goddag, goddag.
Lisa: Greta, se där kommer den stygge 

Pelle.
Greta: Vi springer Lisa, kom.
Lisa: Jag vill se hur han bär sig åt.
Pelle: Vad gör ni här?
Lisa: Vi plockar blåsippor.
Greta: Du får inte trampa på blom

morna.
Pelle: Det gör väl inte mej nånting.
Greta: Blommorna känner som vi dom 

också. Tänk om nån skulle komma och 
trampa på dej.

Lisa: Kom Greta så går vi och plockar 
blommor.

Greta: Se så_mycket jag har fått.
Lisa: Kom så går vi hem.

Anita Hansson, klass 2.

H A N S  P E T E R S O N S

Bil- & Flygskolor
Telefon 242, Orsa

cSka to

te*u lut.

Upplaga 2000  ex. Beckmans Tryckeri, Orsa, 1950 Pris 35 öre.


