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DANSEN OCH DE UNGA Av kyrkoherde Axel Hambraeus
Vackra Maj i Munga,
fjärran stråkar sjunga,
fjärran stråkar ropa dig
till dansen och de unga.
(KARLFELDT.)
Klaga har sin tid, och dansa
har sin tid.
(PREDIKAREN.)
Lova Herren med puka och dans.
(PSALTAREN.)
När jag den 21 april i år kom in i
sjunde klassens sal i kyrkskolan för att
hålla lektion med mina konfirmander,
stod följande ord skrivna med vacker
flickstil på svarta tavlan: Är det synd
att dansa medan man går och läser?
Detta är en fråga som jag mött många
gånger från unga människor, särskilt
under deras konfirmationstid. Det är
alltid roligt när unga människor frågar.
Men det är inte alltid så lätt att svara.
En dåre kan fråga mer än tio visa kunna
svara på, står det i Skriften. Nu är den
här flickan ingen dåre, och jag är heller
ingen vis man. Men jag vill så gott jag
kan säga min egen mening om den här
frågan, och då kan jag gärna utvidga,
den och tala litet om dansen och de
unga.
Först vill jag då en smula klargöra de
båda begreppen dans och synd, som det
här är fråga om.
Dansen är ett vidlyftigt kapitel i män
niskans historia. Den fanns i människo
släktets tidiga barndom, och den kom
mer att finnas, så länge människor kan
röra sig på jorden. Som det ännu finns
människor kvar som lever på urvildarnas ståndpunkt, kan man studera hur
dansen egentligen kommit till och vad
den från början är. Långt in i Afrikas
urskogar och i Nya Guineas djungler
går dansen varje natt. Trummorna dun
kar i otröttlig takt, och man hör de vil
da skriken från män och kvinnor som
dansa, ibland männen för sig och kvin
norna för sig, ibland män och kvinnor
om varandra. Dansen är i sitt ursprung
ett uttryck för människornas livslust.
Människan har tidigt upptäckt den re
gelbundna rörelsens eller dansrytmens
tjusande hemlighet. Två av våra ädlaste
idrotter, gymnastiken och musiken, har
utvecklats ur dansrörelsen och dans
rytmen. Dansen finns också bland dju
ren. Tjäderspelet i våra skogar om vå
ren och paradisfåglarnas dans i djung
lerna, som Sten Bergman beskrivit i sin
bok Vildar och paradisfåglar är en ut
präglad parningsdans. Det kan mycket
väl hända, att dansen ursprungligen va
rit det också bland människorna. Men
på vildarnas stadium är den ändå icke
alltid det. Snarare är den en utlösning
av en överflödande livslust, en ” avrea-
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gering” för att tala modernt språk. Det
finns dans bland vildarna som tydligen
avser att uppegga de sexuella känslorna,
men det finns också dans som synes av
se motsatsen. Ganska ofta konstatera
folklivsforskarna att vildarna ha en
mycket strängare sexuell- och äktenskapsmoral än de s. k. kultiverade fol
ken. Det är i vissa stammar mycket
stränga bestämmelser vem man t. ex.
får gifta sig med. Och ve den som över
skrider dessa lagar eller som rör vid en
annans hustru. Mycket av den lösaktig
het som nu finns hos de s. k. vilda folken
är de vita skuld till.
Den moderna dansen är i mångt och
mycket en återgång till vildarnas pri
mitiva dans. Den har lånat såväl sina
former som sin musik från djunglernas
dans. Men den är också inmängd med
hela registret av all den danskonst som
under århundraden av europeisk och
amerikansk kultur eller okultur utveck
lats i en mängd dansformer, bondpolskan, wienervalsen, plantagernas neger
tango o. s. v. Den har också tillägnat
sig mycket av den s. k. konstnärliga dan
sen som övas på opera och teater, den
s. k. mimiska dansen, som i den ryska
baletten fått sin högsta konstnärliga ut
veckling.
Man bör icke glömma att dansen är
en konst bland andra konstarter. Lik
som målning, teckning, bildhuggeri, mu
sik, litterärt skapande, är dansen i och
för sig en konst, en av de sköna konster
na. Och som sådan har den också tidigt
tagits i tjänst även av religionen. Det
har i alla tider funnits religiös dans. Det
finns ännu i dag indisk tempeldans, och
det fanns i gamla testamentet religiös
dans. Konung David ” dansade med all

]a se, att så, det är så lätt så.
Man tager ett frö från HEDINS,
sätter det i jorden och hoppar
kvickt undan . . .

HEDINS F ä rg h a n d e l
Orsa, tel. 155

makt inför Herren” står det i andra Sa
muels bok, ja så våldsamt till och med
att hans hustru Mikal förargade sig där
över! I den sista psalmen i Psaltaren
heter det: Lova honom med puka och
dans, och man skönjer här och där i bi
beln antydningar om den israelitiska
tempeldansen, som naturligtvis bör ha
rört sig i högtidliga och långsamma
dansrytmer men ibland kunnat stegras
till religiös extas. Så berättas det t. ex.
om Saul att han vid åsynen av Samuels
och hans profetlärjungars religiösa dans
själv råkade i ” profetisk hänryckning” .
I nya testamentet talar Jesus själv om
dansen som något naturligt och till livet
hörande. Han liknar en gång ” detta
släkte” vid barn, som sitter på torget
och leker och ropar till andra barn: Vi
ha spelat för er, men ni har inte dansat.
Vi har sjungit sorgesång för er, men ni
har inte klagat och jämrat er. Man tän
ker på Predikarens ord: Klaga har sin
tid, och dans har sin tid. I sin skönaste
liknelse talar Jesus om hur fadern tog
emot den förlorade sonen: Nu måste vi
fröjda oss och vara glada. Och det tycks
de ha gjort också med dans. Ty när den
andre brodern kom hem, hörde han spel
och dans i huset. Den dansen var sä
kert lika oskyldig och rolig som när fa
miljen dansar kring julgran eller som
den dans jag såg en gång före ett barn
dop. Jag skulle döpa ett litet barn i en
stuga i en orsaby hos ett ungt folk. Men
det vart ett förfärligt snöväder och bilen
körde fast, så jag kom inte fram i tid.
Jag fick gå de sista kilometerna till fots
och kom fram en timme försenad. I stu
gan där jag skulle döpa trodde de väl
inte jag skulle komma. När jag äntligen
kom fram, fick jag också höra dans och
spel. Jag såg en insnöad liten stuga.
Rummet var klart upplyst. Inga gardi
ner var fördragna. Därinne var helgfint
Kaffebordet dukat. Dopskålen fram
ställd. Barnet låg i sin spånkorg. Men
till tonerna av radion dansade den unga
pappan och mamman med varandra! En
samma, stillsamma, dansade de. Två kä
ra, unga friska, fattiga människor, men
rika i sin lycka och med sitt lilla slum
rande barn. Det var en tavla så ren och
vacker, att jag stod en lång stund och
bara tittade på den.
Är det synd att dansa? Och är det
synd att dansa medan man går och lä
ser?
Det finns frågor som inte kan besva
ras så enkelt som bara med ett ja eller
nej utan fara för missförstånd. Så är
det också med frågan om dansen. Är
dans synd? Man kan säga att dans i
och för sig icke är synd, lika litet som
det till exempel är synd att hoppa och
svänga på sej och placera sina fötter på
Forts, å sid. 14.
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En kurs i orsa-söm.
En utsocknes, som första gången mö
ter synen av Orsa kulldräkt, kan inte
undgå att gripas av det intryck av skön
het och värdighet den ger. Där finns in
ga glittrande spännen, eller grannlåt,
som blicken fångas av, utan i första
hand det vackra vita halsklädet — hasklä. När man på nära håll ser detta med
dess knypplade spets och trådräknade
prydnadssöm, så säregen i färgsamman
sättning och utförande, känner man sig
här möta en konstslöjd, som gått i arv
i många släktled och lärts från mor till
dotter.
Vid förfrågan om vilka som nu sy
detta, har jag förut fått det oroande
svaret^ att det bara var några få och
gamla, som behärskade konsten. Nästa
fråga kom villkorligen; skulle verkligen
denna kunskap, en ovärderlig kultur
skatt i dessa brådskans tider gå förlo
rad? Nej, som väl är räddas det nu åt
de unga, ty på våren 1950 tillkom en
kurs i Orsa-knyppling och, våren 1951 en
kurs i Orsa-söm. Intresset är i år så
stort att alla, som önskade, ej kunde få
komma med. Vad vi i kursen deltagande
lärt och ha att lära vill jag här berätta
litet om.
Vi håller till i tingshusets stora sal,
där Klockar-Anna på sitt trygga, glada
sätt tar emot oss, ger oss tygstycken,
tråd, anvisningar och goda råd och över
lämnar oss till vår lärarinna, Finn Anna
Persson från Hansjö. Den som ser hen
ne i arbete har mycket svårt att förstå
att hon i sommar 5 juni fyller 80 år.
Hon har hållit på med handarbetet till
Orsa-dräkten sedan sitt fjortonde år,
men så glider också ur hennes händer
fram en söm, så jämn och fin att den
gott kan skärskådas genom förstorings
glas. Hon tar emot våra arbeten, sätter
glasögonen tillrätta, ser noga på vad vi
utfört, — vi får rent besked om vad som
är fel — och så börjar hon nästa söm
och överlämnar arbetet med orden:
” Kan Du det här nu då?” Ja, det tror
man — kanske — men respekten för
Orsa-sömmen och dess utövare stiger i
nästan oroväckande grad, ju längre ar
betet fortgår, men även i lika hög grad
intresset och arbetsglädjen.
Vi börja med framstycket som vikes

Strumpor
Nylon i alla kvalitéer fr. 5:15.
Vita bomullsstrumpor
till o rsadräkter.
Barnstrumpor.

Dahls Eftr., O rsa
Tel. 191

Finn-Anna syr orsa-söm.
upp i en bred fåll och sys med ” tåg-” el
ler fållsöm. Ovanför denna komma två
” lillsömmar” mest lika hopdragssöm. Så
kommer den breda hålsömmen, där det
säregna färgvalet framträder. Vem hade
kunnat ana att rött, orange, klargult och
-vitt blir så vackert tillsammans. Söm
men träs och räkningen börjar med
” snedder” , som det hela sedan bygger
på. Den breda hålsömmen sys i olika
mönster ” fyra-, nio- eller sextonkringelkrus” . Där förekommer även något, som
kanske stavas: ” jaldfärskrus.” Efter

bården komma ytterligare två lillsöm
mar och vi få övergå till kanterna.
Sidokanterna sys först ihop med
” knäppsöm” , namnet säger ungefär hur
det sys, så kommer två rader ” streck
söm” , små efterstygn sydda mycket
rakt och innanför denna den vackra
” säcksömmen” , som består av ett slags
korsat galler, rakt ” fyrsöm” eller med
jämna uddar, som fyllas i med ” över
söm” . Slutligen sys ” prickarna” , som
mest likna små, små blommor. Då är
nedersta delen av framstycket färdigt.
Den övre delen rynkas med trådraka
stygn och sys över med rynksöm. Axel
bitarna sluta med ” uddsöm” och sys
samman med fram- och bakstycket, det
senare kantas på samma sätt som fram
stycket med knäppsöm, strecksömmar
och säcksöm. Dessa fyra delar fällas in
i kragen, en mycket arbetad sådan, med
udd- streck- säck- och pricksömmar (Så
långt har ännu ingen hunnit i kursen
” Uddsömmen” är fortfarande ett myste
rium för oss elever.) Hasklä’t knytes
samman framför kragen med ” slingan” ,
vävd eller snodd och försedd med tuppor. Men ännu är det inte färdigt, spet
sen skall också knypplas och kastas fast
i framstyckets nedre kant.
Orsaspetsen knypplas av oblekt lin
garn och skall tagas av och kastas fast
igen vid varje tvätt, för att dess färg
och styvhet skall kunna bibehållas. Det
ta missförstods en gång av främlingar,
som besökte Orsa kyrka och beundrade
dräkten. ” De ha så vackra spetsar på
dräkten, synd bara att de äro så smut
siga!”
Orsaknypplingen är svår att lära. Den
som har försökt märker det nog, även
att det är mycket beroende av de ” verk
tyg” man har, dyna och pinnar, och
handlaget förstås, ty här förekommer
inga pappersmönster. Knappnålar stic
kas endast i kanterna, i ” udd” och
” stadkant” för att hålla spetsen jämnbred. Vi hoppas att Orsa-sömkursen föl
jes av ännu en knyppelkurs.
Till slut vill jag bara nämna den stora
glädje och tacksamhet, man känner,
över att detta värdefulla kulturarv räd
das till de yngre och till de yngsta, till
nutiden och framtiden!
A . E . O : n.

Detalj av haskläls broderi.
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” Hur kan det komma sig, att den äld
re svenska folkmusiken i våra öron klin
gar oändligt mycket mera främmande
än den tyska eller böhmiska folkmusik
vi lärt känna genom Schubert, Brahms
eller Smetana? Förhåller det sig rent av
så, att vi glömt vår egen musik? Vi har
inom vårt lands gränser en musik, som
för otränade lyssnare verkar nästan li
ka exotisk och obegriplig som en gamelangorkester från Java” skriver ama
nuensen vid radiotjänst Matts Arnberg.
Måhända ligger det en smula sanning
i detta, åtminstone när det gäller den
genuina orsamusiken.
Att orsalåtarna, som folkmusik be
traktat, står i mycket hög klass och har
en synnerligen ålderdomlig och särpräg
lad karaktär har ofta framhållits av
kännare inom folkmusiken. Orsalåtarna
har på grund härav vid flera tillfällen
fått tjäna som underlag till flera av
våra större tonsättares musikverk.
Karl Erik Forslund, som bl. a. skrivit
det ^omfattande verket ” Med Dalälven
från källorna till havet” , hade mycket
stor kärlek till dalamusiken och framför
allt till orsalåtarna. Han hade under si
na vistelser i Orsa tillfälle att få höra
några av de gamla storspelmännen. Karl

av fest — ingen lös vardagsglädje utan
en stor högtidlighet som leker, men har
ett nästan barockt allvar på djupet. Sen
kommer skänklåten, full av sång. Så
virvlar polskorna fram. Somliga mycket
ålderdomliga och underliga, man kan
knappast lista ut vad de går i för ton
art, den är än den ena, än den andra —
och det är rena urtiden, rena hedendom
en.”
Att orsalåtarna äro så musikaliskt
värdefulla och att den utpräglade orsadialekten i låtarna i så hög grad levat
kvar har sin förklaring däri, att det
genom tiderna i Orsa funnits skickliga
spelmän, som kunnat förmedla låtarna
från generation till generation. De har
även förädlat och utvecklat dem från
enkla visor och vallåtar till mera utsi
rade och fullkomliga melodier.
En spelman, som till synnerligen stor
del bidragit till att reformera örsamusiken, var den allmänt kände storspelman
nen Bleckå Anders Olsson, som föddes
1832 och dog 1921.
Bleckå Anders eller ” Blickus” , som
han allmänt kallades, började spela vid
7 års ålder. Redan tidigt blev han en
anlitad bröllopsspelman. Jag har hört
berättas, att när han gick och läste för

Gössa Anders och Jemt-Lof.
makarlärling åt Bleckå Anders. Vid ett
tillfälle var de i Holen och gjorde skor.
Bleckå, som hade tingats att spela på
ett bröllop, befallde sin gesäll att göra
becktråd tills han kom tillbaka. När

Om låtar och spelmän från Orsa.
Erik Forslund skriver bl. a. om en spelmanskväll i Orsa i början av seklet:
” Man skall höra låtarna i en gammelstuga i brasskymningen. Spelmännen
sitter i ett mörkt hörn alldeles gömda i
dunklet. Nu börjar låtarna forma sig
och tåga fram ur dunklet och sorlet, en
börjar och de andra faller in och följer.
Alla spelar melodistämman, ingen sekunderar, men det hörs bara som en en
da fiol, — och det är en jättefiol, som
fyller stugan så man tycker väggarna
vill svälla ut och ryggåstaket lyfta sig.
Först kommer Orsa brudmarsch stolt
och taktfast mitt i alla krumelurer, full

Orsa Spelmanslag 1920.

prästen, under vilken tid han inte skulle
få spela, hämtades Bleckå Anders med
häst och hölass, i vilket han skulle göm
mas under färden till bröllopsgården.
Bleckå Anders var till yrket skomakarmästare och tillsammans med sina
gesäller vandrade han omkring i bygden
Fiolen var givetvis alltid med, och när
han inte kunde försörja sig och de sina
på skomakaryrket, så spelade han för
brödfödan. Många historier om denne
märklige spelman ” Blickus” finnas. En
förtjänar i detta sammanhang att be
rättas. Framlidne Trävaruhandlare Hed
valls Erik Andersson var i unga år sko-

Bleckå hade varit borta en vecka, gick
Hedvalls Erik gråtande hem till sina
föräldrar och beklagade sig. Han fick,
enligt berättaren, ovett av sin far för
att han kommit hem och fick snarast
återvända till sitt uppdrag. När Bleckå
återvände till sitt arbete, förmäler inte
historien.
Bleckå Anders’ anseende som spelman
var så stort, att kom han tillstädes när
dans pågick efter musik av någon annan
spelman, så drog denne sig genast tillba
ka för Bleckå.
När Bleckå spelade, hade han fiolen
vilande på vänstra armen, höll stråken
så långt ute vid froschändan som det
gärna var möjligt, och förde därvid
stråkarmen alldeles rak. Han hade dess
utom en kvick och invecklad stråkföring. Hans förmåga att kunna drilla med
lillfingret påstås ha gränsat till det rent
fantastiska.
I sin stora repertoar hade Bleckå mån
ga egna kompositioner. De mest kända
låtarna, som Bleckå gjort, torde väl vara
dc s. k. systerpolskorna, om vilka K. E.
Forslund skriver: ” Dessa polskor äro
kanske de två största och kostbaraste
bland alla folkmusikens ädelstenar. Helt
olika — en ljus och en mörk syster, bå
da lysande men den senare med en tung
mörk glans, en svart diamant.”
Bleckå Anders såsom spelman och
som förmedlare av vår sockenmusik har
gjort en insats av bestående värde.
Tyvärr gjordes inga uppteckningar av
låtar under Bleckås krafts dagar. Hans
repertoar har emellertid bevarats åt ef-

OBSA SKOLTIDNING

bildat spelmanslag med lagspel, som i
vissa fall visat sig vara en lämplig form
för att göra folkmusiken populär.
Man må dock komma ihåg, att det vä
sentliga i en folklåt, det sorn anger en
polskas eller visas egenart, inte kan
tecknas ner eller antydas i skrift. Där
för är det oerhört angeläget att de yng
re spemännen ta spelsätt och låtar i arv
från de gamla spelmännen, så att tra
ditionen föres vidare.

Nuvarande spelmanslaget.

tervärlden genom spelmän, som hört
Bleekå Anders spela, och som lärt sig
låtar efter honom. Riksspelman Gössa
Anders Andersson från Viborg, som för
närvarande anses vara en av vårt lands
förnämsta spelmän, har som ingen an
nan kunnat tillgodogöra sig Bleckås re
pertoar. Efter honom har de flesta orsalåtarna blivit upptecknade och på se
nare tid även inspelade på grammofon
skivor.
Gössa Anders är född i Holen år 1878
och son till Häradsdomaren Gössa An
ders Andersson d. ä., som var mycket
musikalisk och gärna ville lära sig spela,
men förbjöds strängeligen av sina för
äldrar. Han sjöng däremot mycket och
hade lärt sig många låtar av sin farmor,
som var gift med den berömda spelman
nen Maklin Anders Hansson, som en
gång varit Bleckå Anders’ läromästare.

märke i guld, vilket föräras de spelmän,
som har gjort särskilt stora insatser för
folkmusiken.
Att spelmännen i äldre tider hade en
stor funktion att fylla i bygderna, sär
skilt då vid festliga tillfällen är ju känt.
Att så var fallet vittnar väl kanske
främst det förhållandet om, att i var
je fall de mest betydande spelmännen
ännu leva i friskt minne i sina bygder
långt efter sin bortgång. Att spelmän
nen i våra dagar skall få samma betydel
se som förr är otänkbart, då kraven på
musik och dans äro av helt annan om
fattning nu än tidigare. Spelmännen i de
olika dalasocknarna ha på grund härav

För några år sedan bildades Orsa spel
manslag, som för närvarande består av
omkring 15 spelmän, av vilka ett tiotal
äro riksspelmän, vilket innebär att de
erlagt provet för Zorns spelmansmärke
i silver. Spelmanslagets syfte är i för
sta hand att försöka få spelmännen i
Orsa att intressera sig för sin värdefulla
sockenmusik. Som sakkunnig läromäs
tare har Gössa Anders Andersson väl
villigt ställt sig till förfogande. Spel
manslaget har redan gjort flera offent
liga framträdanden. Bl. a. har spelmans
laget med framgång spelat orsalåtar i
radio.
Liksom tidigare kan man nu med gläd
je konstatera, att det finns ett synner
ligen gott spelmansmaterial i Orsa. Det
ta bevisas också därav, att så många av
våra yngre spelmän redan erövrat riksspelmanstiteln. Vårt arv av sockenmu
sik, som Orsa kan vara stolt över, är
av allt att döma räddat åt framtiden.
Erik Moraeus.

Gössa Anders började spela vid nio
års ålder och spelade första gången på
bröllop, då han var 16 år gammal. Att
han var en stor talang, när det gällde att
hantera fiolen, bevisades vid Zorns spelmanstävling år 1907, där han placera
des bland de främsta.
Vid riksspelstämman på Skansen 1920
spelade Gössa Anders tillsammans med
en annan välkänd orsaspelman Jämt
Olof Ersson eller ” Jämt L of” , som han
allmänt kallades. De väckte där ett be
rättigat uppseende för sin utomordent
liga samspelning. Jämt Olle spelade då
altfiol och båda hade sina fioler i ” för
stäm” , vilket åstadkom en underbar
klangeffekt.
Gössa Anders tillhör de få spelmän i
vårt land, som erhållit Zorns spelmans-

Nyheter
/ glas och porslin

Dans i storstugan. Från vänster igenkånnes Karin Bergman, Jemt Hans
Jonsson, Per Wikner, spelmännen Gössa Anders och Jemt-Lof, Meit och Per
Ståbi.
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Sixten Wigardt.
En av Orsa Skoltidnings trognaste
vänner och läsare, läroverksadjunkt Six
ten Wigardt, har den 14 mars hastigt
kallats hädan.
Han var son till komminister Aug. Wi
gardt och hans maka Ellen Silfverskiöld.
Född i Idre kom han 3-årig till Skattungbyn, där han växte upp och genom
gick folkskolan, tills fam. 1907 flyttade
till Falun. Han blev student 1910, fil.
mag. 1916 och löjtn. i Dalreg. reserv
1919. 1917— 1919 var han en av U. D.
delegerade för arbetet bland tyska och
civilfångar i Ryssland. Där mötte han
sin idanskfödda brud med vilken han
förenades i ett sällsynt harmoniskt äk
tenskap. Efter tjänstgöring vid olika
skolor blev han adjunkt i tyska och eng
elska vid Norrmalms flickläroverk 1936.
Rektor Justus Lundberg skriver om ho
nom:
Sixten Wigardt var ingen dussinmän
niska. Redan hans yttre uppträdande
skilde honom från mängden. Lite strävt
ljöd för ett ovant öra till en början hans
lätt bullrande dalmål; hans martialiska
hållning kunde injaga respekt och
rädsla även hos andra än nybörjare på
skolbänken. Men snart fann till och med
den enklaste lilla elev, vilken hjärtlig
människa hon hade att göra med. Som
undervisare tillhörde han de utvalda,
som genom ständiga studier vet att för
nya sig. Han hade en särspräglad, ena
stående förmåga att meddela kunskaper
i begriplig form. Hans framställnings
sätt var lapidariskt och klart; onödiga
ord syntes honom som en styggelse. I
begränsningens mästerskap är det svårt
att påträffa hans like. I suggestiv för-

Sjunde
klassen i
Kårgärde
Första raden (från vänster): Rut Pettersson, Karin Hansson, Ulla-Britt Nilsson, Sonja
Gran, Gulli Snabb, Marianne Lax. Andra raden: Siri Brandt, Näs Inger Hansson, Karin
Styvers, Sonja Wik, Vivianne Nilsson, Inez Hansson. Tredje raden: Ingvar Slott, Sture
Smedberg, Sven-Erik Hahn, Ulf Larsson, Alf Ståbi. Frånvarande: Lars Jemt, Atle Ols
son. Lärare: Sven Lilja.

måga att rycka även de ringaste begåv
ningar med sig och få dem att arbeta
var han beundransvärd. Utan att egent
ligen tänka på eller avse det realiserade
han på det mest personliga sätt arbets
skolans idé, och gjorde detta med ett
alltid lika gott humör.
Sixten Wigardt var ej blott undervisa
re. Han var den nära nog idealiske fost
raren. Hans uppoffrande verksamhet
för sina kära flickor tog inte slut med
schematiden; han förblev deras vän,
stöd och hjälp lika mycket efter som un
der skoltiden. Hans brevkontakter med
tidigare lärjungar voro spridda över he
la världen. — Kärleken till kallet adlade
hans möda, som därför aldrig syntes ho
nom tung” .
Vid sin barndomsbygd var han fäst
med starka band. Då han kom ” hem”
gick han mest ur gård, i gård, och det
var märkligt hur han kände igen alla.
Enastående trofast var han att komma
ihåg sina vänners högtidsdagar. Ingen
blev glömd. — På bilden se vi honom
vid Skattunge kyrkas 100-årsjubileum,
då han till församlingen överlämnar fa
derns porträtt. Senaste nyår gästade
han oss sista gången, glad, god och
skämtsamt humoristisk som alltid. I
gästboken skrev han då: ” Oss vinkar
från förflutna år så mången vänlig
stjärna.” Som en stilla lysande stjärna
så skall hans minne här leva i tacksam
ma hjärtan.
Vid hans jordfästning i Heliga kor
sets kapell sjöng en barnkör psalmen ” 1
himmelen” på skattungemelodin. Med
den vilja vi ock hälsa hans stoft, då ur
nan skall gravsättas i familjegraven på
Skattunge kyrkogård.
A. D.
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Våren kommer.
I dag var det stor brådska hos familjen
Troll. Det var storstädning i stugan, för den
lilla söta flickan Vår skulle snart komma
som gäst. Mamma Rulla var alldeles yr i
huvudet för att trollbarnen bara sprang
ivägen. Trollbarnen var alldeles yra av ba
ra glädje, för så roligt hade de inte haft
på länge, Jöns hittade sin bil i garderoben
och Truls sin ena söndagsstrumpa i vedlå
ren. Pappa kom fram med ett halvt duss.
strumpeband, som han hittat i sin skriv
bordslåda. Trollflickorna Slumpa och Rumpa var bortresta, och det tyckte trollmor
bara Var bra. Så gick det till i Trollberget
varje år, när prinsessan Vår kom.
ULLA ABRAHAMSSON
Klass 5

T r ä d g å r d s m ö b le r
Car l Å. Pettersson
Orsa

ORSA SKOLTIDNING

Musikdiplom.
Under det gångna läsåret ha följande elev
er avlagt godkända prov för musikdiplom
av 1: a graden:
123. Inger Andersson, Skattungbyn,
3
124. Laila Louthander, Skattungbyn,
3
125. Kerstin Bilar, Skattungbyn,
3
126. Kerstin Forslund, Kyrkbyn,
4
127. Ann-Mari Lycke, Slättberg,
5
128. Barbro Bothzén, Slättberg
5
129. Solveig Eriksson, Slättberg,
6
130. Hans Lennart Wohlmer, Stenberg 4
131. Kjell Jönsson, Kyrkbyn,
4
132. Sonja Gran, Kårgärde,
6
133. Sonja Wik, Kårgärde,
6
134. Siv Gustavsson, Kårgärde,
5
135. Ellen Jonsson, Kårgärde,
5
136. Ingemar Talu, Stackmora,
5
137. Laila Sellberg, Kyrkbyn,
5
138. Karin Dahlin, Kyrkbyn,
5
139. Birgitta Jonsson, Kyrkbyn,
5
140. Gunnel Rahm, Samrealskolan,
1
141. Inger Pettersson, Kyrkbyn,
5
142. Margareta Hollsten, Kyrkbyn,
4
143. Britta Jonsson, Kallmora,
5
144. Ingvar Lindblom, Hansjö,
4
145. Kerstin Ejeman, Hansjö,
4
146. Ninni Björklund, Hansjö,
4
147. Anna-Lena Haglöf, Kyrkbyn,
5
148. Mona Karlsson, Åberga,
4
149. Lillemor Andersson, Åberga,
4
150. Karin Pettersson, Kallmora,
5
151. Inga-Lill Masser, Åberga,
4
152. Elisabet Lundin, Kyrkbyn,
4
153. Anna-Stina Bäcker, Slättberg,
6
154. Ulla Abrahamsson, Kyrkbyn,
5A
155. Marianne Timander, Kyrkbyn,
5A
156. Stig Mellström, Kyrkbyn,
5A
157. Karin Hedberg, Kyrkbyn,
5A
158. Gertrud Back, Kyrkbyn,
5A
159. Kerstin Möller, Kyrkbyn,
5A
160. Birgitta Jonsson, Kyrkbyn,
5A
161. Inga Johansson, Kyrkbyn,
5A
162. Lena Svensson, Kyrkbyn,
5A
163. John Nilsson, Stackmora,
5
164. Karl Erik Ståbis, Stackmora,
6
165. Elsa Werner, Kyrkbyn,
6
166. Kerstin Hellstrand, Kyrkbyn,
4

Sommarnyheter

Rytm orkester
i småskolan
” Fröken, får vi spela i dag?” , har en
tid varit den vanliga frågan, när jag
träffat barnen på rnornarna. Anlednin
gen till detta ” musikintresse” är, att vår
skola under tre veckor fått använda en
uppsättning instrument för en rytmor
kester. Tidigare har vi haft tre triang
lar, och det har varit en eftersträvad
förmån att få gå fram och klinga i takt
med tippe tapp tapp i regnvädersvisan
eller att leda trallen i en marschvisa.
Stor var glädjen när vi, förutom triang
lar, plockade upp tamburiner och kas
tanjetter. Tamburinerna se ut som trum
mor med små runda metallbrickor, som
klirrar. Kastanjetterna har två snatter
pinnar, som klappar lustigt mot en liten
träskiva med skaft att hålla i. De tre
instrumenten räcker bra till en rytm
orkester. Men där finns också två cym
baler och en trumma.
När vi prövat instrumenten några
gånger och lärt oss få den rätta knyc

Lillie Löhf.

T rä d g å rd s m ö b le r

TAPETERN A

i sfor sortering.

— ramen kring rummet

Rödbok - fernissade
Furu - vitlackerade

Handarbeten samt
garner för stickning
i stor sortering.

Gr/th/ttans stålmöbler
Vilstolar, Parasoller
Hängmattor

Mode- & H an d arb e tsaffä r, tel. 4, O rsa

Men vi lär oss också spela efter no
ter. Med slaginstrumenten följer ett par
färgglada planscher med noterna i olika
färger för varje rad, så att instrument
grupperna ska veta när de ska spela. Vi
hänger upp planschen med en mycket
känd sång: veva positiv. Vi läser först
noterna med taktord, läser och klatschar samtidigt i händerna. Egentligen hör
en grammofonskiva med orkesterackom
panjemang till, men då vi ingen har, går
det bra att sjunga. Så småningom går
det bra för alla att falla in på rätt stäl
le, och då raden med de svarta noterna
pekas och alla instrumenten samtidigt
spela är det väldigt roligt, tycker bar
nen.
Rytmorkesterns instrument är mycket
välkomna i småskolan som hjälp vid
sångundervisningen och som stimuleran
de avbrott i skolarbetet. Vi hoppas bara
att varje skola snart får sin egen upp
sättning av instrument.

i stilfulla dam- och barn
hattar samt mössor i
många piffiga modeller.

Albert Andersson

ken på kastanjetterna, och att ge tam
burinerna en lätt liten viftning med vän
ster hand o. s. v., ger vi oss på att spela
tillsammans. Vi väljer någon lätt sång
med enkel rytm, sjunger och markerar
rytmen tydligt. Och nu känns det här
ligt att få falla in i rytmen var och en
med sitt instrument.

Kooperativa 4 /j?\
Fören. Ovan Siljan
Orsa

Tap etvalet kräver omsorg — och
ett rikt urval. Titta in till oss eller
begär v åra kartor och Ni har alla
förutsättningar att finna de rätta
tapeterna till Er våning.
V å rt urval just nu ä r ingenting
m indre än en exposition av det
m odernaste och mest stilfulla på
om rådet.

Lan d ets le d a n d e f a b r ik e r ä ro
re p re se n te ra d e genom oss.

ORSA
Y . Fernem an

FÄRGHAN DEL
Telefon 340
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FRÅNSKOLBÄNKEN
Vårens prinsessa
Vårens prinsessa
har guld på sin hjässa.
Hon är så skön,
så ängen lyser grön.
Hon Väcker tussilago
och blåsippan me,
och alla små fåglar
dc kvittra och le.
Vårens prinsessa är vacker att se.
Hon svänger på kjolen
och säjer åt solen
att lysa på henne
var dag i nacken
och värma upp backen.
Bäckarna brusa,
och träden de susa
var dag, var dag.
GUNNEL PETTERSSON.
Klass 3.

g la d s o m m a r
önskar vi alla skolbarn i Orsa! Att ni
glatt er åt våren märker vl på era upp
satser och teckningar. Det riktigt myllrar
i dem av blåsippor och tussilago, solsken
och fågelkvitter. Vi har ju längtat efter
våren särskilt mycket den här långa och
kalla vintern. Nu efteråt tycker vi näs
tan det var bra, att den var lång och
kall — vi fick ju bli dubbelt glada åt vå
ren, när den äntligen släpptes loss. Ni
har också lyckats riktigt bra ge uttryck
ät er vårglädje. Ja, många har också be
rättat om andra intressanta saker, och
det är ju bra. Annars bleve vi väl alltför
väryra. Tack ska ni ha allesammans! Rik
tigt allt har inte fått rum den här gången.
Men det kommer kanske i nästa nummer.

En vårdikt
Nu är det vår i Dalarne,
och blommorna buga och säga:
Tittut där sol, som har tinat
bort snön! Nu tacka vi dig,
alla små blommor.
Och göken är oss välkommen.
En sädesärla trippar och betar
efter flugor och mask. Och en
liten flicka sitter och tittar
på fåglarna som drillar och
svarar varandra med fin låt.
Snart hör man vallhornets
klang genom skogen och
bäckens sus, men bredvid går
kor och getter och betar på
saftigt gräs.
BERIT ANITA PERSSON
Klass 5.

Våren

En vårdag

En dag i mars månad såg jag en stare.
Det var den första vårfågeln jag såg. Och
tre veckor senare såg jag en sädesärla. Då
sade mamma, att jag skulle göra en fågel
holk. Det gjorde jag. Några dagar senare
var det ett par starar, som höll på att bygga
bo. Den ena flög långt bort. Men den andra
flög ned på marken, där det var bart och
letade efter något att bygga av. Var dag
står jag och tittar på fåglarna. Det är så
skojigt. Snart är väl boet färdigt, och de
ska väl få ungar. Då ska det bli roligt att
se, när de för första gången skall flyga.

Det var en vacker solig vårdag. Jag och
min kamrat Ell-Britt var ute och letade ef
ter blåsippor. Vi letade och letade men såg
inte en enda knopp. Så tröttnade vi att leta
och skulle just gå hem, men då såg vi en
fågel, som flög upp i ett träd. Fågeln flög
ned från trädet och satte sig bredvid en
trädstam. Vi lade oss på magen och ålade
oss fram till fågeln, och då såg vi, att det
var en bofink. Vi låg alldeles tysta, men så
upptäckte fågeln oss och flög. Så gick vi
hem, men då plockade vi lite videkissar,
när vi inte hittade några blåsippor.

SIGVARD MATSSON.
Klass 5.

Vävgarner i bomull och ylle

ADELA ERNSTSON
Klass 3

:I Runnvika plockar man blåsippor a
IG
N
K
C
E
T
v
Maj-Britt Hampus, klass 4

Uppvakta M O R med en god

Handstickningsgarner

TÅRTA
från

c q y iq é & é ffv
Telefo n 38 och 518

F U LL VALUTA

Husm ödrar!
U nderlätta tvättarbetet med
H o o ver tvättm askin samt
strykningen med Helios te r
m ostatjärn.
Finnes för omg. leverans.

Mora-Orsa Elektriska Å B
O rsa , tel. 192

pengarna

hos
Stor sortering i
vår- och sommarskor
Prisbilliga sandaler
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RAK- & F R I S E R S A L O N G

SEG ER S SKOAFFAR
Tel. 232, Orsa

Rekommenderas!

.ORSA SKOLTIDNING

mossa. Du kan väl springa och hämta?”
Vitsudd: ”Det ska jag göra. Och på sam
ma gång kan jag säga åt Vitlugg, att hon
skall hålla några blomflickor klara att stå
runt om tronen.” (Springer ut.)
Andra akten.

:avEva Graned, klass 3
IG
N
K
C
E
T

Våren kommer.
Personer: Fröken Vår, älvorna Vitsudd
och Vitlugg, skogstomten Nisse, fru Svala,
blåsippor och tussilago.
Första akten.

Nisse: ”Usch, sä mycket gamla skräpiga
löv det ligger på marken! Och fröken Vår
som ska komma snart! Jag måste kalla hit
älvorna.” (Ropar) ”Vitsudd och Vitlugg,
kom hit!” (Älvorna kommer indansande.)
Vitlugg: "Vad vill du?”
Nisse: ”Ni vet väl, att fröken Vår ska
komma snart.?”
Vitsudd: ”Ja, men titta, vad här är skrä
pigt!”
Nisse: ”Ja, jag vet det. Och jag kallade
hit er, för att ni skulle hjälpa mig att göra
fint.” (Ger älvorna var sin sopborste.)
Vitlugg: ”Vi får väl dansa också? Jag kan
Kära-vår-välkommen-dansen.”
Vitsudd: ”Jag kan Alla-blommor-väknadansen.”
Nisse: ”Ja visst får ni dansa. Men nu ska
vi först väcka alla blommor och se till, att
fröken Vårs tron är i ordning.”
Vitlugg: ”Jag springer och väcker alla
blommor och ser till att de är färdiga.”
(Springer ut.)
Vitsudd: ”Nu ska vi först lägga mossa på
sitsen.”
Nisse: ”Men det ska vara torr och mjuk

(Fröken Vår sitter på sin tron. En ring
av tussilago och blåsippor runt om henne.)
Fröken Vår: ”Det var väldigt så fint ni
gjort. I år har ni varit duktiga. Är nu alla
församlade?”
.Blåsippor och tussilago: ”Nej älvorna
fattas.”
Nisse: "Där kommer de.”
Fröken Vår: ”Ja, då börjar vi väl med
en dans.” (Vitsudd kommer fram.)
Vitsudd: ”Jag ska dansa Alla-blommorvakna-dansen.” (Dansar.)
Fröken Vår: ”Bravo! Då får vi en dans
till.” (Vitlugg kommer fram.)
Vitlugg: ”Jag ska dansa Kära-Vår-välkommen-dansen.” (Dansar.)
Fröken Vår: ”Du dansade också bra. Men
vem är det, som kommer där?”
Alla: ”Fru Svala. Välkommen hit igen!”
Fru Svala: ”Ja, goddag på er! Det var
verkligen roligt att komma hit igen. Och
så fint ni har gjort sen!”
Fröken Vår: ”Nu vill du väl vara med på
vår glada fest?”
Fru Svala: ”Tack, men jag måste nog
flyga och börja bygga på mitt bo.”
Fröken Vår: ”Ja, då fortsätter vi festen
själva.”
Ridå.

:Våren har kommit a
IG
N
K
C
E
T
v
Gunnel Persson, klass 4

Glöm ej
att Eder cykel behöver renoveras
och justeras till somm aren. G ö r
det i god tid! L A C K E R I N G

B. S. BALTERS
C y k e l- & R ep. V e rk s ta d , O rsa
Telefon 711

Specerihandla
hos oss!

God sortering!

Lundblads Eftr.
Telefon 22 5

BIRGITTA ÖSTLUND
Klass 3

Då jag blir stor.
Jag ska gifta mej då jag blir stor. Och
jag ska ha en flicka och en pojke. Min man
ska ha svart hår, det ska jag också ha.
Mina barn ska ha ljust hår. Flickan ska
heta Birgitta, Svea, Helga, och pojken, Erik,
Sven, Helge.
ULLA TIMANDER
Klass 2

Vårt

mot t o

har al Itid varit

högsta kvalité,
bästa passform,
modernaste snitt!

Vid köp a v r a d i o
kan IVIi med förtroende vända Eder til! oss. Vi ha följande märken i lager:
C O N C ER T O N , DUX, LUXOR, M A R C O N I, N O R N A N , PHILIPS,
RADIO LA och SIEM EN S. Reparationsverkstad. R adioservice.

O r s a Cykel* & S p o r t a f i ä r
Telefon 281, bostaden 383
Representant för A.-B. Cykelfabriken

Sök ej försäkring

m a v

Mo n a r k ,

isefr

Varberg

(m * t vt v» c v /

GLÖM EJ detia, när Ni går
ut att köpa vårdressen. Vad
det gäller kappan, dräkten,
herr- eller gosskostymen ha
vi ett synnerligen stort urval.
Landets största konfektions
fabrikers KUNNANDE fin
nes medtaget i våra plagg,
vilket borgar för att Ni blir
belåten med dem.
Välkommen in och se dem!

Tänk pi att medan Ni är frisk söka inträde i

Orsa Erk. Sjukkassa
Telefon 271 Exp. Socialvårdshuset.
Sjukpenning för ett och samma sjukdomsfall i 2 år, 2h av läkarvård, fri lasarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet.

Aug. Lar sson, Orsa
Manufaktur, Damkappor, Herrekipering
Telefon 21
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Min önskeskola.
Om jag fick bestämma i skolan, blev det
annorlunda än nu. Jag tänkte bara ha en
flickskola först och främst. Bänkarna skul
le vara stora, med dörrar, pennvessare och
vattenkranar. Varje lördag ordnade jag med
samkväm för både pojkar och flickor. Flick
orna skulle ha långa klänningar och pojkar
na frack.
I varje klassrum vore det trevligt att ha
en radiogrammofon. Barnen skulle få göra,
vad de ville en del dagar också. Läxorna
fick de läsa i ett särskilt rum. En tennisplan och en badbassäng vore bra att ha på
gårdsplanen. Eleverna behövde inte gå i
skolan mer än mellan nio och elva förmid
dagen och mellan ett och tre på eftermid
dagen med tjugo minuters rast mellan tim
marna.
Sista klassen skulle ha skolresa ända till
Amerika och färdas med båt.
Jag hade tänkt börja läsåret den 1 okto
ber, och sluta det den 1 maj. Den sista
examen skulle vara en stor högtidsdag, då
man blev bjuden på restaurang av skol
styrelsen.
Detta är min önskeskola, tur att det inte
är sä, som jag skrivit.
MAJ AGNERYD
Klass 7.

W årwajsa.

Något utöver
det vanliga . . .
Mer skulle man faktiskt inte be
höva säg a om våra kläder. För
h errar med sm ak är det inte en 
bart stilen och passformen som
ä r utslagsgivande - kvalitén sp e
la r en minst lika stor roll.
Ni kommer ganska snart under
fund med att våra kläder äg er
sam tliga dessa egenskap er. Får
vi sen tilläg g a att priserna en
dast äro obetydligt högre än fö 
reg ående säsong — och att Ni
få r den där b ehaglig a känslan
av trivsel på köpet — då har vi
givit Eder en korrekt bild av v å 
rens cklädsituation».

Vill IVi vara välklädd, vill Ni
Irivas? Välj då q! Er vårekipering hos

NU AJSN A FERI AV SJUNA,
Ö GÅMMELFOK SIT AJTO BRUNA
DEM SKRATTER Ö SPRAKUR
Ö MÅR
A WA DO BRA ATT DU KAM,
KÄRA WÅR!
FUGLER A SJUNGAD ELA DÄJN
Ö SODI BARA SKÅJN.
Ä DRUPER FRO TATSJI Ö KNUPPER
SLA AJT,
Ö AJKWÖNNEN KAJTER UFFTER
JEN KNÅJT.
KATTO O SIT UPPI FENSTER
Ö SPINN,
Ö ERER FO NUG SNART BIT
UM STJINN.
KRIPPER DEM I AJTI WATTNI
Ö RENNA,
SNART FO DEM NUG O RIKTIGA
SNUVA KENNA.
MEN SE KUM SUMÅRN MI FINÄRA
WEDER,
DO A WI SKO O WÖSS
AV TUNNESTA LEDER.
Ö BLOMMOR SÖNK WI WARENDA
DA.
JA, SUMARN ÅN I DO RÄSKLI BRA.
'

BRITTA ELINGS
Klass 6

Våren.

feeJiglutcLs
--------- O R S A --------
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Nu är det vår. Solen skiner och fåglarna
spelar och sjunger. Lennart har sett staren,
och jag har sett tranan. Om våren får vi se
blåsippor och vitsippor. Jag har åkt häst
om söndagarna.
SUNE JANSON
Klass 1

:Pladask! Mitt i smutsen!a
IG
N
K
C
E
T
v
6
Inger Hultman, klass 6.

Leka bröllop.
En dag gick jag till Inger. Hon höll pä
att läsa läxan. När hon hade läst den, sa
hon, att vi skulle gå upp på rummet och
leka. Inger föreslog, att vi skulle leka bröl
lop. Först ställde vi i ordning altaret. Det
var två pallar, som vi hängde en röd filt
över. Sen tog Inger ett avlångt dockbord,
som vi hängde en blå filt över. Därpå ställvi en vas med pappersblommor. Inger satte
pä sig en vit rock, och till slöja tog vi en
gammal gardin. Jag hade en gul klänning
på mig. Sen kom Nisse, Lasse, Åke och Pelle
Nisse frågade, om han fick vara präst. Las
se skulle vara Ingers karl. Pelle var mar
skalk, och jag tärna. Åke fick titta på. Nis
se gick ner en stund, sen kom han upp i
halva trappan och ropade, att vi skulle
blunda. Han hade ett par högklackade skor
på sig och ett lakan på ryggen. I handen
bar han en psalmbok och ett kuvert. Han
Ställde sig först, sen Inger och Lasse, sen
jag och Pelle. Nisse gick och tittade bakåt
sä han snavade över altaret, så att det föll
omkull. Sen reste han opp både sej och al
taret. Han gick bakom det. Äke började
sjunga. Nisse nickade. Då gav Inger mig
buketten och lade sig på knä. Nisse frågade
Lasse, om han tyckte om Inger. Lasse sa:
” Svarar hon ja, så svarar jag ja”. Efteråt
fick vi saft av Gunni. Sen dansade vi. Nisse
kom och bjöd upp Inger. Han slängde hen
ne som en vante i rummet. Jag och Lasse
dansade. När jag kommit hem, låg jag och
skrattade för mig själv, när jag tänkte på,
hur vi hade lekt.
ANNA-LENA LINJENDAHL
Klass 4

När jag blir stor.
När jag blir stor ska jag bli konstnär och
måla tavlor. Om jag får för mamma och
pappa ska jag börja konstnärskurs. Jag vet
inte riktigt om det kostar något, men jag
tror att det kostar femtio öre eller tjugofem
öre. Jag tror att man ska ta med sej pap
per eller masonitskivor, jag ska fråga en
flicka. Det börjar så där i halvsextiden, det
slutar nio, men man får gå hem när man
vill.
OLLY ERIKSSON
Klass 2
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Vårens blommor

:avBirgitta Jonsson, klass 5
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När nöden är som störst
är inte alltid hjälpen närmast.
Tänk, att jag skulle få vara med på skid
tävlingen i år! Jag var så glad, för jag hade
aldrig varit med förut. Så kom tävlingsdagen, och starten gick.
Den flicka, som jag startade med, åkte
jag ifrån. Men spåret gick över en bäck,
och i den ramlade jag förstås. Där låg jag
och sprattlade och kunde inte komma upp.
Flickor kom och flickor for. Nej, inte alla.
Det fanns en, som inte åkte förbi, och det
var Louise Hansson. Hon stannade och
hjälpte mig upp.
När jag väl var uppe, så var jag både
blöt och ledsen.
Men när prisutdelningen kom, så blev
jag glad igen. För tänk, vi fick första lag
pris, och det var en tavla, som föreställde
Kål-Margit.
Tack, Louise, för att du hjälpte mig upp
ur bäcken! Och jag ber Orsa Skoltidning ta
in den här uppsatsen, så att alla i Orsa får
veta, hur klämmig och hjälpsam Louise var.
GÖREL TÖNNBERG
kl. 4

Skajdträning.
Int i går men färdåjn skuld ik ö Lasse åk
friksåsbånå. Wi birdum o börti Stenbjar,
ö se ok wi båno. Ä wa bara uppfärsböcker
ända uppo Röstbjar. Men se skuld wi åka
ajtevur, ö Lasse släppt o. Ån såg ajt sum je
majs, sö kajtä milla grånumå. Ö se släppt
ik, o ik flög fro sajda tä sajda. Se röft ik o
Lasse att ån skuld stånå, fär nidåfär warä
jen twäran böckä. Lasse stånud, sö ik ånn
upp ån. Se frågud ik, um ik skuld åk först.
Ja sad Lasse, ö se ok i. Men ik öld ö walt.
Men sum tur wa, klarud i mi. Se skuld wi
åka evur åna. Ä wa sö kusli, fär ä bräkäd
under snom. Se war ä raksträtja ela tidi
ända börta wejun. Wi fortsettum, sad wi. Ö
se ok wi. Bara wi kåmum börti Grå, sad ik,
att wi skuldum åk emat. Lasse wild fort
sätta men i wild emat. Se kåm wi nido
Slöttör. Dar sad Lasse, att ä wa bra, att du
sad, att wi skuldum far emat, fär nu war
ä nästan märkt.
INGEMAR GILIUS
Klass 3

I en liten skogsdunge stod ett par små
blommor och pratade med varann. Det var
fru Tussilago och fru Blåsippa. ”Godmor
gon”, sade fru Tussilago, ”har du också
vågat titta fram ur jorden, fastän det har
varit rätt kallt?” — ”Ja, nog har det varit
kallt, och snöat har det också gjort, men
vi blåsippor har vågat oss fram ändå”, sva
rade fru Blåsippa, ”ni tussilago har väl
varit här länge, som jag kan förstå? Jag
kom hit igår jag.” — ”Jaha, jag var här,
när snön hade smält. Sista drivan gick sin
kos, just när jag kom”, sade fru Tussilago.
Fru Blåsippa sade: ”Men tänk, att vårsolen
har börjat titta fram mellan träden i alla
fall, och träden börja knoppas. Fru Vide
har släppt ut sina mjuka silkeslena kissar,
hon som brukar vara så rädd om sina
barn.” — "Det tycker jag också var konstigt,
fru Vide brukar ju alltid vara så rädd om
sig själv också”, svarade fru Tussilago.
”Ja, det är hon, men vi får nog inte stå här
länge, förrän människornas barn kommer
och vill plocka oss”, sade fru Blåsippa. ”Ja,
människobarnen är väldigt förtjusta i oss,
stackars små blommor. Men nu har jag
inte tid att stå här längre och prata”, sade
fru Tussilago. "Adjö då!” ”Adjö, adjö”, sva
rade fru Blåsippa.
INGA-LILL MASSER.
Klass 5.

1 skogen
En eftermiddag tog jag en promenad till
skogen. Solen sken och sände sina strålar
över skogsbrynet. Himlen var alldeles moln
fri.
Jag kom till en liten skogsstig, som ledde
till en gärdesgård. Så gick jag in genom
grinden. Där stod träden och hängde sina
grenar ner till marken. Det luktade kåda
av barrträden, och från lövträden kom en
doft och en stilla susning. På marken stod
gräset högt, och ljung och blommor lyste
i glada färger.
Jag fortsatte in i skogen. Där såg jag
spår av djur. Det var visst efter älg eller
rådjur. Så satte jag mig ner i mossan för
att vila, medan jag hörde på fåglarnas gla
da kvitter. Några fåglar kom med kvistar
till sina bon. Det rådde ett stilla dunkel,
och jag hörde, hur det knastrade i kvistar
na.
Skymningen började falla på, och skug
gorna rörde sig mellan trädstammarnna,
spöklika ljud hördes. Jag började få rädslan
i mig, så jag reste mig upp och gick ut ur
skogen.
När jag kom hem, var jag hungrig, så jag
åt duktigt. Sedan lade jag mig, och det var
väldigt skönt efter promenaden i skogen.
LAILA SELLBERG.
Klass 6.

För sol- och sommardagar!
Praktiska och klädsam m a b arn 
kläder. Exam en skläd er för både
Er pojke och flicka finns i god
sortering.

I Furudal.
När jag var i Furudal såg jag en älg, som
stod i ett stall. Han var så fin, och jag
klappa honom. Sen kom en pojke, men han
bleV så rädd, när han fick se älgen. En far
bror hade hittat älgen i en tjärn.
LARRY SMIDS
Klass 2

Firma Barnkläder
Orsa
Telefon 219
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En månresa.

CYKLAR

ao

märkena:

Ram bler,
S valan ,
Kroon.
B eg agnade cyk la r från 5:- till 125:-.
C ykeld äck, S lan g ar, C yk e ld e la r.
G od sortering.

1 5 0 cc m o t o r c y k l a r i l a g e r

Cykel- S Biltjänst
Telefon 156, O rsa

Nu till sommaren
bör Ni tänka på

o m sto p p n in g och k lä d s e l
av Edra m öbler. Vänd Eder med
förtroende till y rk e s m a n n e n ,
som läm nar g a ra n tie r fö r såväl
m aterial som arb ete.
M öbler, m adrasser och sän g 
kläder i lag e r.
Reellt arb e te ! Billiga priserl

F.a Stoppmöbler
Tap e tse rare C. Sam uelsson
Slottsgården, O rsa , tel. 679

Tid lör vårplanteringen
Fröer,

sättlök

Rikligt urval av

Mors Dags- och
examensblommor

Lindqvist Eftr. Blomsterhandel
— John A. Levenius —

Tel. Afiären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden
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Jag skall följa med till månen. Jag har
gått och väntat flera år. Men en dag kom
ett brev till mig. I brevet stod det ”På ons
dag skall vi åka till månen.” Det var lördag
nu. Jag fick bråttom att packa ner.
På söndag åkte jag. Jag kom fram till
Stockholm klockan tolv på natten, de andra
var där och mötte mig. Sen gick vi och lade
oss. Vi fortsatte på flygplan till Tyskland
pä måndag.
Klockan fyra kom vi fram till Tyskland.
Vi var femton stycken frän Sverige, och det
var också ingenjörer och astronomer från
alla andra delar av världen. På tisdag pac
kade vi in allting, vi hade med oss, i hyt
terna. På onsdag startade Vi. Vi såg, hur
jorden försvann bakom oss och vart som
en prick och lyste som en stjärna. Och må
nen vart större och större.
Och nu så landade vi. Oj, vad det hoppa
de! Sen kom föraren, och vi fick syrebehål
lare. Nu öppnades en dörr. Vi fick gå ut.
Där ute var det bara snö, is och höga berg.
Det var så kallt där, så att vi måste gå in
i raketen och sätta pä oss andra kläder.
Och vi säg jorden lysa högt ovanför oss.
Nu hade vi varit på månen en månad, och
nu skulle vi åka tillbaka till jorden. Vi star
tade raketen och for. Vi landade mitt i
Atlanten. En båt kom och hämtade oss, och
vi for hem till Sverige.
HOLGER HANSSON
Klass 3

När inspektören kom
En morgon, när jag hade hunnit till Rens
gärd, kom Gertrud och mötte mig. ”Hej,” sa
jag. ”Hej,” sa hon med. ”Vart ska du” ? frå
gade jag. ”Jag skulle bara upp och möta
dig,” svarade hon. När vi hade hunnit ner
till grinden, säg vi en bil komma i svängen
nere vid Holmströms. ”Det är nog inspek
tören”, sa jag. ”Det tror jag med, ”sa Gert
rud. Jag ställde ifrån mig cykeln vid sta
ketet. Sen sprang vi in till fröken och sa,
att det var nog inspektören, som kom. Frö
ken gick och kikade i fönstret. Bilen stan
nade utanför grinden, och ur kleV en gan
ska tjock herre. ”Det är nog inspektören,”
sa fröken. Hon gick ut på trappan och häl
sade.
Nu var det bara två minuter kvar, tills
det skulle ringa. Vi måste gå in och börja
klä av oss. Nu ringde fröken, och vi fick
gå och ställa oss i ledet. När vi kom in, fick
vi vända oss till inspektören och hälsa, in
nan vi sjöng psalm.
När vi hade haft morgonbön, skulle vi
ha läsning, och jag fick börja. Men jag kun
de inte börja utan jag stod bara och skrat
tade. ”Då får du Gertrud börja då,” sa frö
ken. Men det gick inte för henne heller. Så
hon fick också sätta sig. Jag och Gertrud
kände oss litet skamsna, där vi satt. Men
det gick snart över. Nu skulle inspektören
se på våra skrivningar. När han kom till
mej, sa han: Du skriver verkligen snyggt.
Lika sa han till Gertrud. Han sa, att vi
skrev så fint, att vi skulle få var sin tio
öring. Det fick vi också. Nu ringde det till
rast, och inspektören skulle fara. Vi fick
säja adjö åt honom, innan han for.
INGER BRUKS
Klass 5

:Nu är det vår a
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Marianne Timander, klass 5

Ett somm arminne
Sommaren 1949 var jag upp till Vassjön.
Jag hade nyss fått en kattunge. Den skulle
jag ta med mig, för den var sä liten, så
jag kunde inte lämna den hemma. Mamma
och pappa och min syster Helena for på
morgonen, men jag skulle gå på simkurs,
så jag kunde inte fara då, utan jag skulle
fara på kvällen. Katten skulle jag ta med
mig. Jag lade ner den i en cykelkorg. Där
somnade den, medan jag stod och väntade
på bussen. När hon hörde bussen, blev hon
rädd och tänkte hoppa ur korgen. Men sen
jag hade kommit upp på bussen med henne,
somnade hon igen. Hon sov ända tills bus
sen stannade vid Älvho. Då stack hon upp
huvudet ur korgen, och det kom folk dit
och tittade på henne. Men hon drog ner
huvudet i korgen och somnade på nytt och
sov ända tills vi var framme i Vassjön. Där
skulle vi bo i en fiskarstuga.
Pä kvällen var pappa och jag ute på sjön
och fiskade. Jag skulle få ro. Den kvällen
fiskade jag ingenting.
Nästa dag skulle vi ro över sjön och bada
där. Vi hade katten med oss. Det blåste
litet, så att vågorna slog inåt strand. Då
var Pia, så heter katten, kvick dit att leka
med dem. Hon följde med en våg en bit. Då
blev hon så rädd, att hon sprang så fort,
så hon sjönk inte heller. Jag har aldrig sett
henne så kvick någon gång. När hon kom
i land, var hon alldeles våt. Jag torkade
av henne lite. När vi for tillbaka, satt hon
och slickade sig hela tiden. En annan dag
stod jag på en sten alldeles utanför båt
huset och fiskade. Pia och Helena var inne
i båthuset. Rätt som det var, kände jag,
att det ryckte i metreven. Jag drog upp
och fisken for in i båthuset. Helena blev
rädd och sprang ut. Men Pia blev alldeles
vild och började springa runt fisken. Sen
gick pappa dit och tog den av kroken och
gav Pia den.
Vi var också upp till utsiktstornet på
Pilka-lampinoppi. Vi var där uppe i Vassjön
i sju dagar. Hem åkte vi tåg. Då låg katten
och sov hela tiden.
HARRIET HANSSON.
Klass 6.
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Je saga.

:Jag plockar blåsippor a
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Louise Hansson, klass 3
MOBS DAG
” Nu ska vi uti skogen gå
och plocka många blommor små,
för i morgon vår mors dag det är” ,
sade lilla Per.
Och han plockade en bukett så stor,
att den räckte för både far och mor.
Sen gick han och köpte en väldig kaka
på den skulle mor i morgon få smaka!
Och nästa morgon vid mammas säng
fick hon blommor fullt ifrån skog och
äng.
Och så får hon än var vår i maj,
och flaggan står hissad högt i svaj.
Barbro Bothzén. Klass 4.

Vårvers.
När majsol börjar lysa
då slipper vi alla frysa.
I dikeskanten tittar blåsippan
opp
och fågeln den sjunger i
granens topp.
Ja, allt är så roligt
och allt är så soligt
på våren.
Barnen stiga tidigt
upp ur sängen
och springa sedan
ut på ängen.
De plockar blommor och
binder till en krans,
och tar sig sen en
dans.
Ja, våren i Norden,
det är den bästa pä jorden.
KARIN HEDBERG
Klass 5

E wa jen göng je fin litn prinsessa, sö
jettäd Kisti. O skuld ajt ö gö, fär ä wa sö
fint wedär. O djick ö djick, tä slut fick o
sjå je ljot grotta, dar ir kåm jen kall ajt.
Men do kalln kåm närmära såg o, att e
wa jett trull. Do kaj t o sö fort, fär trull
skuld’nt tå na. Men prinsessa wa fär dålin
ö kajta. Trull kåm etter na, to na ö djick
em mi na. Do bird prinsessa o ö grina. Trull
sad: ”Itta ska bli gwött ed!”
Se djick trull ajt. Do glämdån av tä läs
att därär. Do kåm jen fin pojkä ö to na ö
djick börti slött. Do kunundjun fick redo o
ed, wart ån sö glad, sö ån grind åv glädjä.
Denda pöjtjun jettäd Göran. Se kåm kunun
djun mi jen present a num. Göran wart glad
Ån to upp paket, ö kån du djissa, wen ä wa
dar? Jo, ä wa fino klädä. Ä wart jen sturan
fest dar. Kunundjun sad, att Göran skuld
fo bi kunung etter ån, ö se skuld ån fo alva
kunungarajtä. Tä slut djiftäd prinsessa ö
Göran si.
INGEGERD ELINGS
Klass 3

Erik Andersson
Uiför

Inkassouppdrag.
A u k t i o n e r , Bo

Förréttar

uppteckningar och Arvskiften.
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl.
köpmannaföreningar.

TEL. 4 0

Gott bröd
från

N ya W ie n e rh a g e rie t
Telefon 198

Raida o ästöm.

Musikinstrument med tiilbehör

Jän sumår däss ik ö män kusin ÅnnåStina skuldum bört ö ta päroni, fing wi
rajda. Sö bird ik ö sjunga. Do bird ästn o ö
katjt. Wi wurtum sö räddur. Däss wi
kåmum uppo åkurn, sö kajt ån börte jenå
lindu. Dar walt wi åv. Ik slo mi litä o kni,
ö Ånnå-Stina slo si o jett fingur. Se stånud
ästn ö åt gras. Do kom mofa ö to redo o
ästäm. Se djing wi ö tom wåss jen ink ö
pluckudum päroni.
BRITTA HÄGG
Klass 3

Leksaker för sommaren i stor

Med Jack på promenad.

Delikatesser

Jen dag fick wi främmånd. Ed wa je tant
sum add jen rackä mi si. Ik add weri ajtä,
ö nu, dö ik såg rattjum, frågud ik, um i fick
ajt ö åka mi ån, ö ed fick ik. Ik to ö åktä
uppi bin. Do såg ik Anita, ö o add twer
rackur. Issun rattjun, sum ik addä, jättud
Jack. Dö räcker såg warödra, biröd dem o
ö murra. Ik röft o Jack, att ån skuld wa
tist. Se ok wi börtevur, Anita först ö se ik.
Dö wi addum käme börta Talö pensionat,
sö tickti, wa kunstut e wa. Ö dö ik såg ett
ur, ja, wen fick ik sjå? Jo, att ålsbånd add
feri åv. Ik wart sö rädd. Mendö ik add käme
längur fråm, sö färsekti ö sättja o ån, ö ed
djick. Dö ik add sätt o ån, for ik emat.
INGEGÄRD JONSSON
Klass 4

sortering.

Musik § Hemslöjd
G. Klockor

Tel. 320

C h a r k u t e r i v a r or

AB J. A. Broberg
En väikommen och
säkert mycket uppskattad
Mors Dags-present är ett pre
sentkort tii! vårpermanenten.
Ring Orsa 453 och rådgör med

NYA DAMFRISERINGEN
En hemsk syn

Gerd Hellström, klass 3.

En kväll, då jag låg sjuk och hade hög
feber, tyckte jag, att . det kom två tanter
med schalar om huvudet. De drack vatten
vid hinken, och skopan rörde sej också. Vid
symaskinen satt en tjock gubbe med trub
big näsa. Han satt och stirrade på mig
hela tiden. Jag tordes inte röra mej ett
dugg och inte ropa på mamma heller. Vid
bordet satt alldeles fullt med folk och brå
kade. Sedan somnade jag från min syn.
GUNNEL PERSSON.
Klass 4.

Världsm ärket A LFA -LA V A L

Mjölkmaskiner
W i K ESS E R S EFTR.
Holen, tel. 2
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Dansen och de unga. Forts, fr. sid. 2.
ett visst sätt och i en viss rytm, eller att
helt enkelt gå på gatan.
Nu vet jag att en hel del människor,
i synnerhet en hel del goda, helhjärtade
religiösa människor och avgjorda krist
na har en annan mening. Det finns de
som anser att dans utan vidare är synd,
liksom teater och bio, liksom att röka,
att dricka o. s. v. Det är en mycket en
kel och på visst sätt praktisk lösning av
frågan. Man avfärdar helt enkelt prob
lemet om både dans, teater, och bio ge
nom att ta avstånd från alla sådana sa
ker.
Men frågan är nog inte fullt så enkel.
Ty man kan inte kategoriskt säga att
dans, teater eller bio utan vidare är
synd och att den som dansar, går på
teater och bio, syndar.
Att det finns mycket som hör ihop
med dans, teater och bio, som är synd
eller leder till synd eller brukas till synd
del, är däremot sant. Men det gäller om
allting. Det gäller också om affärer, po
litik och tyvärr också om religion. Det
är mycket som sker under religionens
täckmantel som är lika mycket synd
som det som kan hända på en dans
bana eller en teater eller en bio. Man
kan sitta i en kyrka eller ett bönhus och
tänka fula tankar, men därför är det
inte synd att gå i kyrkan!
Det kan hända att man kan sitta på
en bio eller en teater och uppleva i sin
själ ting, som verkar på en som en guds
tjänst. Människor kan bli gripna och
skakade och uppbyggda av god teater
och bra film. I det fallet måste det läm
nas åt den enskilda människans urskilj
ning att bedöma, att sovra, att accepte
ra eller förkasta. Men människor kan
också i teater och bio spela på männi
skosjälens sämre register. Det finns tea
ter och bio som uppeggar de sämre käns
lorna, de dåliga lustarna eller som rent
av stimulerar till brott. Men därför att
detta finns, kan man inte skära all bio
och all teater över en kam. Jesus sade
själv att man måste låta det onda och
det goda växa tillsammans — intill skör
detiden, men han ber också sin Fader
bevara de sina från det onda. Och där
skall vi själva hjälpa till att inte inleda
oss i frestelse. Känner någon, när han
sitter på bio eller när han dansar, att
han sårar sitt samvete, att han blir en
sämre människa, då, men också först
då, blir bio eller teater eller dans synd
för honom, eller åtminstone en frestelse
till synd.
Synd sitter aldrig i tingen eller i de
yttre företeelserna i och för sig. Synden
sitter i hjärtelaget, i känslan eller vil
jan hos en människa. Ger man sig in i en
sak, där det onda får makt över ens vil
ja, eller där onda människor söker ut
nyttja en själv i onda syften, då är den
andliga faran, synden, nära och då mås
te människan vara på sin vakt. Jag kan
tänka att en pojke och en flicka dansar
med varandra. Den ena av dem, det kan
vara vem som helst, har ett rent och
vackert sinne och dansar alldeles utan
någon synd. Men den andre är uppfylld
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av en ond och oren lust, som han eller
hon avsiktligt eller kanske omedvetet
påverkar den andre med. Då är dans
synd.
Är en människa ärlig mot sig själv
och ärlig mot sitt samvete, då vet hon i
allmänhet, var gränsen går mellan det
som är synd eller ej. Och bör handla
därefter. Gör hon inte det, skadar hon
sig själv.
Sådan som den moderna dansen ut
vecklat sig på dansbanor och danshak
har den otvivelaktigt för många männi
skor blivit en plats för lössläppta sämre
känslor och en fara för unga obefästade
människor. Här behövs upplysningsverk
samhet om den förförelse, som ofta lu
rar på alltför unga människor, som
knappt är mer än barn, när de släpps in
på dansbanan. Det är inte alls underligt
om ansvarskännande människor under
sådana förhållanden stämplar dansen
som synd och dansbanorna som synda
nästen. De är det tyvärr i mycket stor
utsträckning, både i städer och på lands

bygden. Man kan ju gå och räkna tom
buteljerna efter en ” danshelg” omkring
en dansbana för att få klart för sig, att
åtskilliga sämre makter driver sitt spel
på sådana ställen. Skolungdom och kon
firmander bör icke besöka dansbanor.
Det är en sund och god regel, ett för
bud som ingen förlorar på att efterkom
ma.
Beträffande dans under konfirmand
tiden, så kan den där frågan på svarta
tavlan helt enkelt besvaras så: Det är
inte passande att dansa, medan man går
och läser. En viss anständighet bjuder
ju människor att inte dansa när som
helst. Man dansar inte i sorgehus eller
på långfredagen eller på torget utanför
en lokal där gudstjänst pågår.
Känslan för det passande är en fin
känsla. Och när det gäller något sådant
som att roa sig, måste man ta hänsyn
till andra människor. Sårar man en män
niskas känslor eller samvete, eller ut
sätter man en annan människa för fa
ror i karaktär eller tänkesätt, bör man
kunna övervinna sina egna små nöjen
för den andras bästa. Paulus säger: Allt
är lovligt, men allt är icke nyttigt. Li
vet hänger inte på om eller när man får
dansa eller ej. Och unga människor har
i vår tid så många tillfällen till sund
förströelse, att en restriktion på ett om
råde sannerligen inte innebär någon ka
tastrof för livsglädjen.

Dö wi wåm nidi endje ö slomum
I sumärs forum wi nidi Blikåmer ö skuldum slå, do add wi slåttermåsin ö trillo mi
wöss. Wi forum tidut um morgon, sö int
soli skuld gassa, sö int wi wartum sö swettugur. Inna wi forum, packudum wi jåtå
nidi kuntn, sö int wi beevdum gö em ö jätå.
Däss wi kåmun nidi endje, tom wi slåtturmåsin ö birdum o slå. Dö wi addum slaj
fälut lindo, drack wi kaffe, se tom wi ö
refstum ijop e. Darettur est wi upp e. Nu
wa wi ungrugur, sö wi skuldum jåtå. Estn
ö fick jåtå. Ån stod brewi ladi ö åt e. Dö wi
addum jeti fälut, ok wi emat.
ASTRID ANDERSSON
Klass 4

En ao de många
m odeller vi nu kunna visa i vår
nya k a p p a ffä r i Bröd. O hlséns
nya fastighet. Titta in i dag och
låt oss visa vårt stora urval.

Kappaffären

Tel. 784

När jag ramlade på vägen.
En dag, när Anita och jag skulle spela
kula, ramlade jag på vägen. Jag var allde
les lerig på kjolen, koftan och strumporna.
Vi gick genast in och började tvätta.
Mormor var, som tur var, inte hemma. Vi
fick lov att skynda oss, för mormor skulle
komma med sex-bussen. Anita tvättade, och
jag strök. När vi var färdiga med tvätten,
började vi att städa. Vi skakade mattorna
och dammade. Sen var vi färdiga. Vi börja
de då att läsa läxan, men då sa jag: ”Vr
kunde ju ha diskat också.” —■”Ja, vi gör det
nu,” sa Anita. Jag diskade, och Anita tor
kade. Och just när vi var färdiga, då kom
mormor.
Vi talade om allt som hänt. Sen fick vi
var sin apelsin.. Därefter gick Anita hem.
KRISTINA BJÖRKMAN
Klass 4

ORSA SKOLTIDNING

F r e lin s Konditori
Telefon 27

V å ren .
Nu är det april. Och vi leker indianer och
cowboy om rasterna. Ibland åker vi på ska
ren. Det är mycket roligt, och det går myc
ket fort. Vi såg stora sälgblommor på en
buske. Flickorna brukar hoppa hage och
spela kula.

Medlem av Sveriges Konditor

HASSE WIK
Klass 1

förening och Tårtförmedlingen

Värme-, Valten-, Avloppsledningar
utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

Föräld rar,
som önskar atf deras 6 -årin g ar (födda
före 1 juli 1945) ska börja skolan re
dan i höst, ska anm äla detta till fo lk
skolexpeditionen senast den 1 juni,
så att skolm ognadsprov och lä k a r
undersökningar medhinnes i god tid
före höstterminens början.
Folkskolstyrelsen.

T ap etserin g
Itii ms-

Gummiverkstad

och Byggnadsmälning

)

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

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67

Obs! Verkstaden flyttad till Slättberg

Omsorgsfull

Permanentning
utföres av

Tel. 188, bost. Holen 58

ARBETSVAGNAR -

Gott D R I C K A

Kal l hol sfors

loiin Petterssons
Sadelmakeri, Tapelserareverkstad
Telefon 164
Möbler och madrasser omstoppas. Nya
madrasser och markiser på beställning.
Bi l l i ga priser!

Skoreparationer
M. W i k s t r ö m
(Bakom Lantmannagärden)

T e l. 2 9 9 , b o s t. 5 5 5

H P S

Lindhs Matsalar
Rekommenderas!
Tel. 269

Telefon 66

B E R T IL JO N S S O N
O L JO N S B Y N
(

G la s,

- T E L . O R SA 346
m e n (J(•r ti

,f/

P o rslin , S p e c e rie r och M anufaktur

B y g g n a d s s n ic k c rie r
Inredningar, Trappor, Lislverk,

Hugos Konditori
Rekommenderas!
--------T e l e f o n

TRU N N A

P e n s io n a t

Tel. 78

Brandts Pensionat

lH&hammmd&iab /
H e lin a c k o r d e r in g a r
1

O RSA

M edlem av O rsa hantverksindustriförening

&

OBSA

Orsa, telefon 173

T e l. H o le n

-

Telefo n 6 9 0

BEGRAVNINGSBYRÅ
Enå Snickerifabrik A.-B.

3 1 8 --------

Stenbergs

Masonite, Wallboard och Plywood

Telefon 189

O rsa

FIRMA

Auktoriserad försäljare för

S to råb ro Bryggeri

ciaLcIcerlfabrilc

Tel. 500 37 M ä s s b a c k e n

Orsa Ringcentra!

REKOM M ENDERAS

frän

L in d ä n g e ts

Lager av M asonite, W a llb o a rd , Plywood

utföras omsorgsfullt av

C O H D I T O l f

KÄLKAR

Byggnadssmide, Svetsningar, Beparalioner

Inredningar, trappor m. m.

®
a**er'e,,/Bens'n

® B 8 © k i

Telefon Holen 49

Orsa

B ilrin g a r, Sn ö k e d jo r,

^ ■ |g \\YX
'T)

Gully Bohman

C. F. Carlssons
ÅKDONSFABRI K

J\

Byggnadssnickerier

- M id d a g a r

B e g r a v n in g s k a ffe

Erik

W esström

Utför Värme-, Vatten och Av
loppsledningar av alla slag.
Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstel. 119
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Sjunde klassen i K y rk b y n .
Främsta raden: Anders Hahne, Jan-Erik Forslund, Sture Hansson, Tage Hedberg', Lars
Bengtsson och Harry Lindberg. Mellersta raden: Eivor Eriksson, Åsa Granlund, Siv
Nilsson, Mildred Melin, Ella Ersson, Anita Svensson, Astrid Hedberg och Astrid Lind.
Tredje raden: Gunnel Eriksson, Maj-Britt Nyberg, Ulla Elings, Gerd Lindh, Siv Hans
son, Anna-Greta Åsenlund, May Agneryd, Birgitta Trogensson, Celi Klockar, Arne Ås
berg och Sune Jonsson. På kortet saknas Monica Louthander, Gunnel Berglund, Barbro
Hermansson och Leif Boman. Lärare: Martha Hedlund och Hjalmar Hedman.

Skolnytt.
Avsked

med pension har fr. o m. 1 juli 1951 bevil
jats lärarinnorna Märta Larsson och Elsa
Pettersson i Kyrkbyn och Ester Hedin i Nederberga. Fru Larsson har tjänstgjort i Orsa skoldistrikt sedan 1 september 1909, frö
ken Pettersson sedan 1 juli 1922 och fru
Hedin sedan 1 jan. 1914. Under åren 1917—
1920 vikarierade fru Hedin dock i andra di
strikt.
Skolöverstyrelsen

har medgivit, att en lärartjänst vid Kallmora-Åberga folkskola, två tjänster vid
Kyrkbyns skola och en tjänst vid Nederberga skola får återbesättas med ordinarie
innehavare. På den ena tjänsten i Kyrkbyn
kommer att förflyttas lärarinnan Helga
Hahne, som f. n. är övertalig lärarinna inom
distriktet, sedan Oljonsbyns skola indrogs.

Bostads- och skoltomter.

Skolstyrelsen har uppdragit åt hrr Nissa
E. Ersson och Finn Erik Hansson att inkö
pa lämpligt markområde i Skattungbyn för
uppförande av en lärarbostad. Då det ej
finns laglig bostad till en av lärartjänsterna
vid denna skola, måste ny bostad byggas
inom närmase tiden.
Likaså har skolstyrelsen uppdragit ät hr
Finn Erik Hansson att snarast söka förvär
va den till ny skoltomt i Hansjö föreslagna
marken. Även om det inte är akuellt med
skolbygge i Hansjö just nu, har skolstyrel
sen ansett det vara risk med ytterligare
dröjsmål med att förvärva marken, då de
lar av den tilltänkta skoltomten under tiden
kan bli sålda till byggnadstomter.
Barnbespisning i Hansjö

startade den 2 april. Till nästa läsår är det
således bara barnen i Kyrkbyns skolområde,
som inte får mat i skolan.
Hj. H.

Så långt har man hunnit
med nybygget av Sörmedsjöns centralskola.

En vårdikt.
När snön smälter'bort,
dä börjar vintern bli kort.
Dä får man inte längre åka
pä spark och skida
utan på sin fina cykel glida.
Barnen de spela dä kula
på marken den svarta, fula.
De ropa: ”Snart får vi börja äta glass,
som man inte får göra i vår
dumma klass.
Och barnen de hoppa i hagar,
i vårens alla vackra dagar.
Men en dag vill regnet börja
och tvinga barnen att sörja.
Men äter en dag skiner solen
och flickorna sätter på nya
sommarkjolen.
De går ned till bryggan och dansar
och myggorna omkring dem svansar.
INGER HELGESON
Klass 5

Förflyttning.

Stårär.

Lärarinnan fru Anna Bogg i Skattungbyn
har begärt transport till en av de lediga
tjänsterna i Kyrkbyn.

Um osdäjn, do i kåm em fro skolän, sät
i uppi fänstör ö såg o stårå. I tickt att dem
wa sö finör. Ä wa twer. Först kröp jen in i
holtjön, ö se kåm ån ajt ö add jen kwist i
näbbem. Se släppt ån nid ån o böckån. Se
gard dendå ödra summu ö. Do dem add
gart sö litä, sö flög dem. Do djick i ajt, fär
i skuld sjå, wört dem flögä. Men i sågint
dem nögär.
MONICA DAHL
Klass 3

Elektr. symaskiner

kommer att anskaffas till slöjdskolorna i
Kyrkbyn och Sörmedsjön. En ljudfilmsprojektor kommer också att inköpas till nästa
läsår.

Bränd KALK och

Då det gäller PRESENTER

KALKSTENSMJOL

kom In och låt oss visa!

av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhållas från

A llt i UR, GULD och SILVER etc.

Guldsmedsgåva, ett minne för livet
A .-B . SKAITUNGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Teleion 50021

Upplaga 1.850 ex.

THO RBY, ORSA
Telefo n 90
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