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—̂Llapska^ intryck.v a l k o m m s m

Folkskoleinspektör Axel Calleberg.

Den 1 sept. tillträdde vår nya folk
skolinspektör, f. nomadskolinspektören 
Axel Calleberg, sin tjänst i vårt inspek
tionsområde.

Inspektör Calleberg är inte alldeles 
främmande i våra trakter, fastän han de 
sista åren haft sin verksamhet förlagd 
långt härifrån. Han är nämligen född 
dalkarl, närmare bestämt i Aspeboda, 
och då han därtill har sin svärgård i 
Mora, känner han väl till Dalarna och 
dess förhållanden.

Efter att i Falun ha avlagt student
examen fortsatte han i Uppsala med teo
logiska studier. Och år 1919 började han 
sin tjänstgöring som präst i vårt nordli
gaste stift, där han bl. a. en lång tid inne
haft kyrkoherdeämbetet i Sorsele. För 
12 år sedan blev han nomadskoleinspek- 
tör. Enligt vad från annat håll omvitt
nats, lär han som sådan ha utfört ett ena
stående organisationsarbete på samma 
gång som han varit ett verkligt stöd för 
skolans lärare och undervisning.

Då inspektör Calleberg nu efter så 
många år återbördats till sin hemprovins, 
hälsa vi honom hjärtligt välkommen till 
oss. Måtte han trivas i ”Dalarnas norra” !

Och vi orsabor hoppas, att han alldeles 
särskilt skall trivas med Orsa och dess 
lärarkår, så att samarbetet blir det allra 
bästa. Vi hoppas få räkna honom som 
vårt stöd och vår rådgivare.

Skoltidningens redaktion uttalar också 
en förhoppning, att inspektör Calleberg 
gör sig tid att någon gång medverka i 
denna tidning. Han har säkert mycket 
intressant och värdefullt att delge våra 
läsare. Också i egenskap av tidningsmed- 
arbetare hälsa vi honom alltså varmt väl
kommen.

H j a l m a r  H e d m a n .

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 !

Käre Läsare! Du må inte misstycka, 
att en smålänning tar till orda och skri
ver om lappar för Er dalfolk, som ju bar 
lappar inom ert eget lands gränser. Men 
det är så, att smålänningen ifråga ge
nom en förunderlig skicfcelse blev satt 
att verka ibland lapsk ungdom, i lappar
nas eget rike, som han redan förut un
der färder och vandringar hade lärt sig 
att älska och hålla kärt. Han hade gär
na sökt sig >ut i Ödemarkerna och upp 
på fjällvidderna, på ensliga vägar och 
föga upptrampade stigar, som iförde allt 
längre bort från samhällen och folkan- 
hopningar till kåtornas folk och de en
samma nybyggena vid isjöstrand och älv
dal. Från jäktets och den glupande nö- 
jeshungerns förvekligade människor till 
förnöjsamhetens och det självklart hår
da arbetets folk. Han tyckte isig försatt 
ett sekel tillbaka i tiden, tills radion och 
jazzmusiken tog honom ur de drömmeri- 
erna och minde honom om att nya tider 
på gott och ont randades för ödemarkens 
människor. Visst gladdes han var gång 
han hörde talas om den nya tidens väl
signelse ,i form av vägar, bussar, bilar, 
radio och telefon, men han kände sig 
ock beklämd, när han stundom fann, 
huru ”kulturens avigsidor” med sina 
färgstarka lanleten lätt lockade och för
förde ödebygdens ungdom, som vid sina 
besök nere i isamhällena mången gång 
blev lättköpta byten för farliga nöjen 
och ifrestelser, vilka deras primitiva om
döme inte tålde att möta. En under 
möda hopsparad slant försvann i nöje
nas yra.

Men ännu var det tryggt att få upp
leva gången tid däruppe långt bortom 
alifarvägarna. Så måtte människor ha 
levat förr. Strävsamt slitigt, isolerat 
men imed en uppskattning av arbetet, 
som kanske är det istörsta arv vi avhänt 
oss av allt vad de gamla givit. Det var 
inte bara en gång där uppe i ödemar
ken, som 'den levnadsvise psaknistens 
ord visade isig vara en sanning som står 
sig: ”När livet haver varit som bäst, 
haver det möda och arbete varit” . Öde
markens och fjällens ifolk bekräfta bi
belordet för var dag, vare sig de nu är 
renskötande nomader, ”fiskarlappar” el
ler svenska nybyggare.

Inte minst lapparna —  eller isamerna, 
som de själva hellre vill kallas —  leva i 
en brytningstid, bestående däri att gam

malt bryts imot nytt. Det var ju nu om 
dam jag skulle skriva. Låt oss gå ett 
ögonblick till geografien. Samernas rike 
är stort. Det sträcker isig, vad på Sve
rige ankommer, ifrån Karesuando längst 
uppe ii norr änd,a ner till Idre i Dalarne 
i söder, d. v. s. över mer än halva Sve
rige, vad längden heträfifar. Samerna 
är tunt utsådda över fjällområdena i 
hela detta väldiga ”rike” . De är näm
ligen till antalet inte mer än omkring 
7,000 ipersoner, mindre alltså än invå
narantalet i Orsa pastorat. Den svenska 
befolkningen ii samernas rike är inte 
heller istor, iså Du förstår, att det är 
ödebygder. Sveriges istörsta socken he
ter Jokkmokk. Den är ungefär lika stor 
som ihela Värmland, men dess 8,000 män
niskor är ju inte mycket att komma med 
mot Värmlands 300,000. Och medan vi 
håller på, kan vi gå vidare till en iav Da- 
larnes övriga landskapsgrannar och 
finna, att heta Hälsingland just inte är 
större än Arjeplougs socken, vars något 
mer än 4,000 människor ha gott om ut
rymme, så mycket imer som Hälsinglands 
mer än 150,000 invånare linte heliler är 
trångbodda. Ja, Du är kanske inte road 
av siffror, men låt mig nämna, att land
skapet Lappland upptager en dryg fjär
dedel iav Sveriges yta, under det att be
folkningen mycket väl iskulle rymmas i 
Malmö, vår tredje stad.

Samerna är ett duktigt falk. De är 
specialister på sitt område allihopa. Ren- 
sfcötseln imed allt vad 'därtill här är inte 
något lätt näringsfång. Det kräver kun
nighet, intresse och uppoffring. Ren
skötaren är beundransvärd. Han älskar 
sin hårda lott. Han älskar det slitiga 
och strävsamma livet på fjäll och i 
skog. Han älskar att vandra med 
sina renar. Från högfjällen med 
de öde vidderna ooh vida vyerna drager 
han, när hästen kommer, genom skogs
landet ned mot kusten, och på våren 
vänder Ihan åter upp mot ifjällen, som 
är banis käraste hemvist. Han är stän
digt stadd ,på vandring. Han lever obe
kymrad om klocka och tid, beroende en
dast av isina renar. De bestämmer tak
ten, de bestämmer också tiden iför upp
brott och vila. Renen är hans klocka. 
Utan kärlek till uppgiften kunde väl sa- 
men inte hålla ut, sedan han i modern 
tid kommit i allt närmare kontakt med 
den bofasta befolkningen och fått smak

Radio, Grammofoner, Skivor
Skriv- och Räknemaskiner på fördelaktiga villkor. 
Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel- & Sportaflär, tel. 281
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

Vulkanisering av cykeldäck.
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på dess bekvämare levnadsförhållanden. 
En ocb annan tröttnar och söker sig 
över till ”svenska” näringar. Man kan 
förstå dem. Nomadlivet är hårt. En 
gammal lappman sa en gång till mig, att 
om han finge leva om sitt liv skulle han 
hellre välja att vara hund än lapp. Men 
trots allt är hans -lott honom kär. De 
flesta bli den trogna, till en del kanske 
också beroende på att de mången gång 
saknar förutsättningar att göra sig gäl
lande i andra yrken. Samerna är beund
ransvärda.

Emellertid kan man -knappast -säga, 
att beundran och gillande har mött dem 
från den svenska befolkningens sida. 
Svenskarna ha mycket att blygas för, 
när det gäller deras uppförande mot sa
merna. Man lurar dem i affärer, där 
deras godtrogenhet hänsynslöst utnytt
jas, man kastar glåpord efter dem och 
behandlar dem överlägset som minder
värdiga. Och av turister .bli de bega
pade och (betraktade som dammiga mu- 
seiföremål. Ja, det är väl ibättre nu, 
men det är (inte underligt, om samerna 
fått komplex och känner sig som ett 
mindervärdigt ,folk. Och för att komma 
ifrån den obehagliga situationen så 
smärtfritt -som möjligt har man kommit 
på den idén att söka göra sig lika herre
folket i seder och bruk -och levnadssätt, 
så långt detta är möjligt inom deras nä
ring. Starka krafter, kanske mest i det 
fördolda -och omedvetna, visa sådan ten
dens.

Det vore en olycka om så skulle gå, 
att samerna förlorade sin egenart. Vi 
ha bär inom vårt lands gränser en liten 
folkspillra med en särpräglad kultur, en 
folkspillra av annat kynne och annan 
härstamning än vår egen ocb kanske med 
äldre -hemortsrätt här än vi själva ha. 
Det lilla samefolket bar sitt eget språk, 
sin egen traditionsbundna klädedräkt, 
sina egna urgamla seder och bruk, bl. a. 
en egenartad (hemslöjd, samt sitt eget 
urgamla näringsfång. Är det inte värt

att taga vara på ? Eller skall allt detta 
få försvinna och bli, vad samerna i själ 
ocb bjärta frukta mest av allt, museerna 
förbehållet att bevara åt eftervärlden? 
Kulturlivets nyanser befrukta varandra. 
Vii behöver samerna f  ör vår egen kulturs 
vidare växt ocb alldeles oberoende av det 
nationalekonomiska värde, som rensköt
seln bar för hela nationen.

Nu lever samerna i brytningstid. De
ras fina gamla kultur löper fara att 
långsamt ocb Obemärkt dö ut. Takten 
påskyndas genom den allt starkare kon
takten mellan samer och svenskar. Med 
de moderna kommunikationsmedlens

ökade landvinningar -bli samerna allt of
tare sedda gäster nere i bygden, där 
mången ung same söker dölja -sin här
komst bakom -en konfektionssydd kavaj
kostym av senaste snitt och äkta sven
ska svordomar för att hindra det långt 
ädlare lapska tungomålet att få en syl 
i vädret och så avslöja sin man. Nöjes
livet frestar ocb fångar. Den unge sa- 
men blir mången gång ett lätt -byte. 
Han är primitiv (både när det gäller om
dömet oeh blicken f  ör proportioner. Där
för går han lätt till överdrift. Same- 
ungdomen överger mer och mer sina fä
ders språk och dräkt och glömmer bort

vee cieacJl.cincl.etiS LecLa.ncLe i^c ib e ib e  

tjey iee^en ten te u c icL e  cj-enarn

v n a c len  b ä e ic ie  

in e d  fciyi(Jetin a  , , ,

Vare sig Ni är hyresgäst eller värd vill Ni ha moderna, håll
bara tapeter, som göra en våning trivsam i många år. Se 
våra provkartor - smakfulla mönster och läckra färger från 
början til! slut.

ORSA FÄRGHANDEL
Y. Ferneman Tel. 340
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Ungdomsråd i  Orsa
till och med den förnämliga lapska hem
slöjden, som snart bara de gamla är 
hemmastadda i. Han dras neråt bygden 
ocb nöjena, samtidigt som starka band 
håller honom kvar vid ,f jällivet och ren
skötseln. De försök som gjorts att bryta 
också därmed ha icke slagit väl ut. 
Mången ,ung same, som sökt sig annan 
utkomst, har gjort den erfarenheten, att 
han hör hemma bland renarna på fjä l
len. De ise vad de sakna, när de komma 
därifrån. Fädernas hårda liv är dem 
ändå kärt.

Många menar, att det gagnar föga att 
söka rida spärr för en utveckling och 
försvenskning ,av samerna, som redan 
är i full gång. Många menar till och 
med, att det skedde bäst, om varje gräns 
mellan samer och svenskar suddades ut. 
Av många skäl, som jag inte här kan gå 
in på, tror jag, att det vore olyckligt. 
Samerna behöver i stället hjälp. Vi be- 
böver dem och bela deras. egenartade 
kultur ocb (bör hjälpa dem tillrätta för 
att i någon mån sona alla oförrätter, vi 
vållat dem.

Samerna ha ont om ledare. De ha 
svårt att ta sin sak i egna händer. De 
ha begränsad syn på frågan och för 
ringa bildning. Och det.är inte så un
derligt. Samerna ,ha hittills inte varit 
någon enhet eller ett entydigt begrepp. 
De ha levat isolerade ifrån varandra i 
sitt stora rike och ha därigenom gått i 
sär i ihela sin utveckling. Vi se det tyd
ligt i deras språk. Ur ett länge sedan 
gemensamt urspråk ha genom seklerna 
framvuxit flera ispråk eller dialekter, så 
olikartade, att i våra dagar en Jämt- 
landslapp icke förstår t. ex. en Jukfcas- 
järvilapp.

För några år sedan togs emellertid ett 
initiativ till samernas hjälp i deras livs
viktiga angelägenheter av en klarsynt 
man i svenska kyrkan. Samerna fick, 
vad de behövde, en egen folkhögskola. 
Den skulle bli en samernas andliga hög
borg. Där skulle sameungdom -få ström-

Forts. å sid 7.

I föregående nummer redogjordes i en 
artikel för ett ungdomsråds uppgifter och 
arbetssätt.

Orsa Skoltidning har nu vänt sig till 
några personer i Orsa, de flesta ledare 
inom olika ungdomsorganisationer, för att 
höra deras mening om ett event. ung
domsråd här. Samtliga tillfrågade har 
fått tre frågor:

1) Anser Ni, att ett ungdomsråd skulle 
ha någon uppgift i Orsa?

2) Om ett ungdomsråd skulle bildas här, 
vilka organisationer anser Ni bör vara 
med?

3) Vilka arbetsuppgifter skulle ett ung
domsråd i Orsa i första hand ta itu med?

*
Med dessa frågor vände vi oss först 

till f a k t o r  O l o f  B e r n d t z o n ,  
ordförande i Orsa Idrottsförening och 
ledare för landstormspojkama. ”Med en 
lämplig styrelse har otvivelaktigt ett 
ungdomsråd en stor och betydelsefull 
uppgift att fylla i ett modernt samhälle” , 
svarar han. ” Men det måste vara en 
styrelse, som v e r k l i g e n  f ö r s ö k e r  
att förstå ungdomens problem. Och det 
hela beror nog på om det finns lämpliga 
personer. — Samtliga organisationer bör 
förstås vara representerade. Ju fler ung
domsorganisationer, ju flera ungdoms
problem. Det är ju dessa, som skall lö
sas? — Anskaffandet av en lämplig sam
lingslokal bör vara första punkten på 
dess arbetsprogram. Erhålles en lämplig 
sådan, ja, då är vi inne på fritidsproble
met. Fritidsproblemet är ganska lätt att 
lösa under sommaren. Men så är tyvärr 
ej fallet under vintern. Då har de flesta 
av ungdomen ingenstans att ta vägen, 
möjligtvis blir det att hänga på ortens 
kaféer.

*

För att få höra godtemplarnas uppfatt

ning uppsökte vi a f f ä r s c h e f e n  o ch  
r e v y f ö r f a t t a r e n  K a l l e  A n 
d e r s s o n .  ”Visst skulle ett ungdomsråd 
finnas i Orsa” , säger han. Han meddelar 
vidare, att logerådet -— logens storpam
par alltså — har sammanträde just den 
kvällen, och ber att få överlämna frå
gorna till det. Och nästa dag hade vi 
logerådets uttalande: ”Ett ungdomsråd i 
Orsa har säkert en uppgift att fylla. Alla 
ideellt intresserade föreningar bör vara 
med. Ett blivande ungdomsråd borde i 
första hand söka höja ungdomens nöjes
liv på ett högre plan och bekämpa sup
seden.”

*

K o n t o r i s t e n  B e n g t  P a r d e  
representerar* den politiska ungdomen, 
närmare bestämt unghögern: ”Ett ung
domsråd i Orsa? Ja, varför inte. Att 
kunna samla all ortens ungdom under 
en hatt’ , så att ungdom från olika läger 
med skilda intressen och med olika in
ställningar till aktuella frågor får en ge
mensam representation, som tillvaratager 
och samordnar dess intressen, vilka ofta 
är gemensamma, ehuru parti- eller för- 
eningsmärket växlar, det skulle förstås 
vara mycket värdefullt. I så fall skulle 
givetvis alla organisationer vara med, 
både politiska och ideella. Det bör ju 
vara ett ungdomsråds första och främsta 
mål att låta ungdomsgrupper från olika 
läger få kontakt med varandra. Rådet 
bör i eget intresse vara så representativt 
och auktoritativt som möjligt. Att stälia 
någon organisation utanför skulle lätt 
medföra en misstänksam eller rent av 
fientlig inställning från dennas sida gent
emot rådet. En inställning, som tyvärr 
ofta lätt sprider sig och kan resultera i 
ett allvarligt misstroendevotum.

Rådets första uppgift blir väl att skaffa 
lokal, och den uppgiften blir säkert inte

a  i ,  i S c i / n  c i n i i i i  i n t a  v i t 1 a  v a  t

O . D . C L c u lfa t , C f & p cLat H U .

Ni kommer med säkerhet att bli överförtjust. 
Glöm ej tvättmedelskortet och köttkortet!
O. D. C. - alltid nyrostat.

LU N D
Calle Andersson Telefon 225, Orsa
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den lättaste. Kunde rådet intressera 
myndigheterna för lokalfrågan, så vore 
mycket vunnet. Varje förening vet ju, 
vilka svårigheter just lokalfrågan upp
ställer.

Bland övriga uppgifter kan nämnas den 
att ta initiativ till trevliga sammankoms
ter med diskussion i aktuella ämnen, att 
anordna studiecirklar eller kurser, att — 
då det gäller att föra fram ungdomens 
intressen och speciella önskemål — re
presentera ortens ungdom hos kommu
nala eller andra officiella myndigheter, 
att t. ex. stå för Svenska Flaggans Dags- 
firandet, att från sitt håll bidraga till att 
skapa bättre kontakt mellan ungdom och 
kyrka, att intressera ungdomen för so
ciala frågor i samhället. Ja, det finns sä
kert ett otal uppgifter.”

*

R ä t t a r e  A.  P. O l s s o n  i B ä c k  a, 
ordförande i J. U. F. inom Orsa, svarar:

Nog tycker jag det vore behövligt med 
ett ungdomens råd inom Orsa.

Finns det någon lärarförening inom 
Orsa, så bör väl den vara självskriven i 
ett U. R. A. B. F. och J. U. F. bör vara 
med. S. L. U. är ju en politisk förening, 
men den bör nog vara med ändå, för den 
har så mycket ungdomsverksamhet. (Hr
O. glömmer att de flesta politiska orga
nisationer nu har ungdomsverksamhet.) 
Scouterna skulle naturligtvis också vara 
representerade. Det finns ju redan en 
Hushållningssällskapets Ungdomsstyrelse 
för Kopparbergs län, där J. U. F. har två 
representanter och S. L. U. likaså. Ett 
ungdomsråd bleve väl något liknande 
fastän lokalt för Orsa, och visst vore det 
behövligt.

U. R:s arbetsuppgifter är väl själv
klara. Det skulle ha hand om ungdo
mens nöjesliv, ordna studiemöjligheter, 
intressanta tävlingar o. dyl. Och så kun
de de olika föreningarna genom U. R. 
samarbeta i stället för att konkurrera, 
resonera om fester, så de inte ordnas 
samtidigt o. s. v.

Scoutchefen i Dalarnas norra scout
distrikt, f o l k s k o l l ä r a r e n  T h o r e  
K r u s e, svarar på följande sätt:

Ungdomsråd? Ja, under förutsättning 
att UR inte ingriper i föreningarnas 
verksamhet eller på något sätt kommer 
att konkurrera med de ungdomsorganisa
tioner som redan finns.

Samtliga organisationer, som har med 
ungdomen att göra, borde i så fall vara 
med.

Jag tänker mig UR:s uppgift vara att 
befordra den kontakt mellan skilda ung
domsorganisationer, som nu saknas. Ännu 
en uppgift för UR i Orsa: Skapa intresse 
för byggande av en ungdomsgårä eller 
annan samlingsplats för ungdomen.

*

Soc.-dem. ungdomsklubbens ordf., bok
bindare G ö s t a  A s p l u n d ,  svarar föl
jande på våra frågor:

Jag har blivit ombedd att göra ett ut
talande, huru vi inom Orsa soc.-dem. 
ungdomsklubb ställer oss till frågan om 
bildandet av ett ungdomsråd här på plat
sen. Det är svårt att göra det så här på 
rak arm, särskilt som vi inom klubben 
inte tagit upp frågan till behandling. För 
omkring 2 år sedan var det emellertid en 
kamrat, som framkastade tanken på bil
dandet av ett sådant råd här i Orsa. Men 
då ansågs, att frågan var för tidigt väckt. 
Vi skulle med andra ord vänta och se, 
hur försöken utföll på andra platser, bl. a. 
i Mora, där ett ungdomsråd då bildades. 
Saken glömdes efter detta bort, och sedan 
har vi som sagt inte diskuterat den, och 
därför måste mina svar på Orsa skoltid
nings frågor bli mycket personliga. På 
fråga 1 skulle jag vilja svara obetingat 
ja, dock med den reservationen, att det 
nog kommer att bli svårt att få lämpliga 
ungdomar i ledningen för denna orga
nisation tyvärr. Jag har den uppfatt
ningen, att ungdomen i Orsa är allt för 
slö för att intressera sig för en sådan här 
sak.

Jag anser, att alla ungdomsorganisatio

ner, som bekänner sig till ett demokra
tiskt samhällsskick, bör vara med, för att 
rådet skall ha största möjliga slagkraft. 
Rådet skulle i första hand arbeta för att 
skaffa lokaler för ungdomen, samt även 
vara en förbindelselänk mellan de olika 
ungdomsorganisationerna, detta saknas ju 
nu helt och hållet. Jag skulle också vilja 
säga, att ungdomsrådet, om det bildas här 
i Orsa, inte skulle få bli för mycket reli
giöst betonat, detta menar jag skrämmer 
en hel del ungdomar från föreningslivet.

Vi vill även höra frikyrkoungdomens 
uppfattning. Den får bli representerad 
genom skolstyrelseledamoten och fabri
kören H e r r y  B o r g q u i s t  i missions
föreningens ungdomsförening, som läm
nar följande svar:

När frågan om bildandet av ett ung
domsråd i Orsa ställes till den frikyrk
liga ungdomen, reser sig givetvis från vår 
sida många frågor beträffande möjlighe
ter till ett samarbete. När vi jämnställer 
olika ideella organisationers moraliska 
krav med kristna livslinjer, ser vi tydligt 
den schism, sorrr säkerligen kommer att 
uppstå.

Den kristna ungdomen måste, vid bedö
mande av ungdomsfrågorna, alltid gå ut 
från en kristen grund. Vid rekommen
dationer beträffande nöjen och under
hållningar samt förslag till förbud be
träffande nöjeslivets avarter, måste vi 
alltid följa vår kristna övertygelse. Här
igenom kan givetvis svårigheter uppstå 
i samarbete med andra organisationer, 
som ej ha kristna livslinjer. Den kristna 
ungdomen vill dock icke ställa sig på 
sidan, om krafter sättas igång för att 
hjälpa ungdomen.

När man ser ungdomen onsdag-, lör
dag- och söndagkvällar dra fram och 
tillbaka på Orsa gator, tillsynes utan mål 
och intresse för annat än att få en kväll 
att gå, när man samtidigt ser nöjesindu- 
strins rafflande reklam för ofta moraliskt 
undermåliga nöjen och underhållningar,

e  vcut

utstä Ilning
i H. S. B.

som börjar den 
23 september.

J

q ) ^ ^ L

TEL.538
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och när man finner, att föga eller inget 
göres för att samla ungdomen till givande 
underhållningar, föreläsningar eller dy
likt, måste man svara ja på frågan om det 
finnes behov i Orsa av ett ungdomsråd.

Beträffande frågan om vilka organisa
tioner, som böra ansluta sig till ungdoms
rådet, anse vi att alla organisationer, 
som bedriva verksamhet till ungdomens 
bästa, böra ansluta sig. Alltså inga orga
nisationer som verka som nöjesindu- 
strier.

Det första ett ungdomsråd skall taga 
itu med är anordnandet av lokal för stu
diecirklar och lokallösa ungdomsorgani
sationer. Nu hänvisas ungdomsorganisa
tioner utan egen lokal till befintliga kon
ditoriers klubbrum. Dessa äro ofta för 
små och föga ändamålsenliga.

Nästa punkt på programmet bör vara 
att genom aktuella föreläsningar, med 
efterföljande diskussioner, söka väcka 
den ungdom, som nu befolkar våra gator 
och kaféer, till intresse för studier och 
socialt ansvar.

Ungdomsrådet bör även, som auktori
tet, genom uttalanden och agitation söka 
sätta stopp för nöjeslivets avarter.

*
R e k t o r  J. H e l l m a n  vid Orsa 

kommunala mellanskola och Orsa sam- 
realskola är väl känd för sitt intresse för 
ungdomens bästa, varför vi även fråga 
honom. Han svarar:

På Orsa Skoltidnings frågor angående 
behovet och nyttan av ett s. k. ungdoms
råd i Orsa vill jag svara:

1. Säkerligen skulle ett ungdomsråd 
fylla en lika stor uppgift i Orsa som på 
alla andra håll, där de kommit till stånd. 
Ungdomsorganisationerna här synas mig 
nämligen icke starkare än att de väl 
kunde behöva det stöd en samarbets
organisation skulle kunna ge.

2. Vilka organisationer som skulle vara 
med är svårt att på en gång yttra sig om, 
när man icke känner till hela förenings- 
floran och organisationernas namn, men 
naturligtvis borde man försöka få ined så 
många som möjligt oberoende av politisk 
och religiös inställning. För att blott 
nämna några: scoutkårerna, ungdoms- 
logerna, religiösa ungdomsföreningarna, 
idrottsföreningarna, J. U. F., S. L. U., 
S. D. U. K., ungsvenskarna m. fl.

3. Ungdomsrådets arbetsuppgift skulle 
kanske i första hand vara att propagera 
för stöd åt ungdomsorganisationerna i 
deras arbete från de äldres och inte minst 
från de anslagsbeviljande myndigheter
nas sida i förening med en upplysnings
verksamhet om de olika organisationer
nas syften och arbetsmetoder. I Orsa är 
kanske lokalfrågan den mest brännande. 
Utan lokaler kan ingen föreningsverk
samhet existera än mindre blomstra. Det

BIRGER LUNDHOLM
Telefon 30

Boutredningar, Arvsskiften, Auktioner, 
Inkasseringar, Rättegångar, Lagfarts- 

och Inteckningsärenden.

vore väl inte otänkbart att i samband 
med något av de stora byggnadsprojekt, 
som nu planläggas i kommunen, också 
inrymma lokaler för ungdomsorganisa
tionernas verksamhet. Men den enda 
organisation, som skulle kunna ge efter
tryck åt en sådan begäran, vore ett ung
domsråd.

Vidare kunde ett ungdomsråd säker
ligen göra mycket för att sanera ungdo
mens nöjesliv, t. ex. genom att anordna 
åtminstone för en del organisationer ge
mensamma på ett högre plan stående 
nöjen, t. ex. allsångsaftnar (gott före
döme från Mora!), lekaftnar (med god 
framgång praktiserade i Stockholm) och 
varför inte för dem, som vill, kombine
rade sång-, lek- och dansaftnar.

Skall emellertid sådana tillställningar 
vinna anslutning, måste de anordnas av 
ungdomsorganisationerna själva, natur
ligtvis med benägen hjälp och bäst ge
nom en samarbetsorganisation, ett ung
domsråd.

Låt oss därför få ett sådant snarast!
*

K o m m i n i s t e r  H e l m e r  F ä l t  
är verksam inom kyrkliga ungdomskret- 
sen och v. ordf. i barnavårdsnämnden. 
Han svarar:

När Orsa Skoltidning framkastar frå
gan om ett ungdomsråd, så måste jag 
bekänna, att det är en fråga, som jag 
länge gått och tänkt på. Det är nog ett 
faktum, att ungdomsverksamheten av 
skilda slag särskilt här i Orsa har allt 
annat än god vind i seglen. Det tycks 
vara så, att nöjeslivet just nu är den enda 
form av ”ungdomsverksamhet” , som kan 
visa på någon större framgång. Men 
visst finns det ungdomar med ” intressen” 
av olika slag. Det är kanske bara så, att 
det är så få i varje fålla, att entusiasmen 
och initiativkraften avtar. Ett ungdoms
råd skulle i det läget säkert kunna 
skapa fram en ny gemenskap, en gemen
skap på bredare basis.

Där skulle då naturligtvis så många 
intressen och riktningar som möjligt vara 
representerade. Säkert ligger en av de 
stora uppgifterna däri, att skilda läger 
kan sammanföras till ett fruktbärande 
samarbete och utbyte. Det kan natur
ligtvis inte vara meningen, att ungdoms
rådet skulle ersätta de förutvarande or
ganisationerna. Men det skulle bli en 
plattform för samarbete. Kanske skulle 
ett sådant samarbete också kunna visa, 
vad vi alla har gemensamt och vad vi alla 
vill gemensamt.

Den stora frågan för Orsas vidkom
mande är givetvis lokalfrågan. Vi har

Vräktiga pjäxor
inkommet för hösten. 
Största sortering hos

AB. Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 37

knappast en lokal, där man kan samlas 
utan att sitta. Och ungdomsarbete krä
ver en lokal, där man kan röra sig. Är 
det en för högt ställd förhoppning att 
tro, att ett ungdomsråd skulle kunna 
driva denna fråga närmare sin lösning? 
Eller vad säger ni alla, som är intresse
rade? Ska vi sätta igång?

*  *

*

Slutligen har vi bett ordföranden i 
Mora ungdomsråd, komminister Stig 
Carlsson, berätta litet om förhållandena 
i vår grannsocken.

”Mora fick sitt ungdomsråd den 17 
sept. 1943. De flesta ungdomsorganisa
tionerna är med: nykterhetsfolkets, fri- 
kyrkofolkets, de politiska, scouter och 
idrottsfolk m. fl. Vi har anordnat två 
lyckade ungdomssamlingar på Skeriol. 
Den ena gången hade vi rektor Envall i 
Falun som talare, andra gången scout- 
sekr. Fr. Dahlby. Utom de korta talen 
förekom musik och folklekar. Det gick 
verkligen att samla ungdom av olika slag. 
Till och med den kategori, som brukar 
tillbringa sina kvällar på och utanför 
konditorierna, hittade visst dit. I varje 
fall var Kyrkogatan alldeles tom och 
övergiven, då jag tillsammans med rek
tor Envall åkte upp till Skeriol. Vi måste 
söka ordna flera sådana ungdomsmöten.

En annan gång hade vi också en sam- 
talsafton, då bl. a. frågan om en ung
domsgård diskuterades.

Allsång har vi också anordnat de två 
senaste somrarna. I år har det varit fem 
gånger: och b land har det varit ända
upp till 500 deltagare, och det måste vi 
vara mer än nöjda med.

Sista tiden har vi ju sysslat med vår 
utställning, Framtid och Fritid, som jag 
tror blivit riktigt lyckad.

För vår verksamhet erhölls för år 1944 
av Mora församling 400 kronor, och för 
1945 har vi fått 300 kronor av kommunal
fullmäktige och lika stort belopp från 
köpingen. Så myndigheterna har verk
ligen visat, att de uppskattat våra ini
tiativ.”

■Jf
*

Hur skulle det vara med ett ungdoms
råd också i Orsa? Alla, som svarat på 
vår lilla intervju, tycks vara överens om 
att ett sådant skulle kunna uträtta nå
gonting positivt för ungdomen i vår 
socken.

O. S. har med dessa rader velat fästa 
uppmärksamheten på ungdomsfrågan. 
Och vi hoppas, att det finns någon för 
ungdomen ansvarskännande person, som 
har intresse och tid till att föra frågan 
vidare.

n Bränd KALK och 
KALKSTENSMJÖL

L a v  högsta kvalitéer till lördel- 
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 21
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Lapska intryck . . . Forts, från sid. 4.

ma samman från alla delar av sitt. vid
sträckta rike, nog iså betydelsefullt bara 
det, att de fick träffa varandra och upp
täcka, att de börde samman. Där skulle 
ledare fostras, så att samerna kunde ta 
sin sak i egna händer. Där skulle bild
ning och kunskap bibringas dem, nöd
vändiga ting iför var och en som behö
ver vidgade isynfält och vida perspektiv. 
Där skulle undervisning ges i lapska 
språket, i samernas odling ocb historia, 
i renbeteslagen, i hormslöjd och träslöjd 
och lapsk flicikslöjd, i lassokastning och 
renskötarlivets alla finesser. Där skulle 
undervisas i vanliga folkhögskolors all
män,bildande ämnen. Där skulle ungdo
men lära sig föra debatt och lägga fram 
sakskäl för en ståndpunkt. Där skulle 
karaktären danas i kristen anda. Där 
skulle skapas ett sunt och friskt och 
glatt nöjesliv. Där skulle kroppen stär
kas i gymnastik och härdande idrotts- 
och friluftsliv. Där skulle byggas kam
ratskap och samhörighet mellan isamer 
från skilda håll, som kaniske eljest ald
rig skulle träffats. Och skolan blev 
verklighet. Och den hlev samernas and
liga högborg. Det är uppenbart redan 
nu eifter några få  år. Den blev förlagd 
i iSorsele, ett vackert och trivsamt sam
hälle i hjärtat av Lappland vid Vinidel- 
älvens istrand. Till hösten får skolan 
sannolikt flytta in i egna, nybyggda - lo
kaler i Jokkmokk, samerikets centrum.

Egentligen skulle jag ha skrivit om 
folkhögskolan, om eleverna och arbetet, 
men jag har nu knackat tillräckligt 
länge på maskinen. Jag vill bara säga, 
att det nu blåser friska vindar i den 
lapska världen och att den lapska ung
domen fått öppnade ögon på ett sätt, 
som bådar gott för framtiden. Mycket 
tyder på att samernas urgamla odling 
går en ny vår till mötes i hela sin sär-

Småprat.
I Malung

har skolstyrelsen, skolläkarna, kommu
nalnämnden och barnavårdsnämnden 
riktat ett vänligt men allvarligt upprop 
till föräldrar och målsmän rörande bar
nens sena utevistelse om kvällarna. ”Det
ta sena utespringande om kvällarna in
verkar skadligt på barnens fysiska och 
andliga hälsa ” ,framhålles det. Och uppro
pet fortsätter: ”Vi nödgas även fästa upp
märksamheten vid, att gällande föreskrif
ter stadgar förbud för barn, att utan för
äldrars och målsmäns sällskap, besöka 
nöjestillställningar vid sen timma på

präglade egenart. Samerna är nu på ett 
helt annat isätt än blott för några år se
dan medvetna om att deras kultur icke 
får dö ut. En fortgående försvenskning 
skulle måhända, jämte förlorade kultur
värden, även medföra renskötselns över
tagande av storbolag, en tendens som är 
fullt tydlig b land samerna i Canada. 
Samerna skulle bli renskötare, anställda 
i svenska herrars tjänst och få slita och 
släpa iför dagspenningen. Vi skulle få 
ett nytt statarprdblem, som både vi och 
samerna må be Gud bevara oss från. 
Samernas folkhögskola är ett värn mot 
sådana och andra faror, till båtnad för 
samernas och vår egen svenska kultur.

Nils Almcgård.

I S E G E R S  Skoaffär
får Ni kvalitetsvaror. 
till låga priser.

Orsa, Tel. 2 32

kvällen. Nu vädja vi till alla ansvars- 
kännande — föräldrar och målsmän i för
sta hand — att medverka till att få till 
stånd ett bättre förhållande i detta avse
ende. Må vi alla med mild men fast 
hand söka leda barnen till hälsa och 
lycka! Vi tro, att alla föräldrar känna 
det vara en hjärtesak att ge sin medver
kan härtill.”

I många andra kommuner
har myndigheterna också tagit itu med 

barnens utespringande sent på kvällarna. 
Oftast har det varit barnavårdsnämnden, 
folkskolestyrelsen och lärarkåren i sock
nen, som stått bakom aktionen. De för
äldrar, som velat stödja saken, har fått 
skriva på sitt namn på en lista. Och det 
har blivit praktiskt taget 100-procentig 
anslutning. Jag har i sommar träffat för
äldrar från en sådan kommun, och de 
förklarade, att det var det bästa skolsty
relsen gjort på länge, när de satte igång 
med denna sak. Det var så skönt för 
föräldrarna att ha ett stöd, då det gällde 
att få hem sina barn till klockan 9, för
klarades det.

På husmoderskongressen
i Göteborg i sommar lär ha motione

rats om, att all läroverksungdom skulle 
förbjudas vara ute efter klockan nio på 
kvällen. Motionen avslogs, men om det 
skulle behövas ett sådant förbud för 
gymnasister i 16—20-årsåldern, hur myc
ket mer skulle det då inte behövas för 
barnen på folkskolans åldersstadium.

I ordningsstadgan
för Orsa folkskolor har också ett så

dant förbud funnits länge. Men det gäl
ler också att se till, att det efterleves. De 
flesta föräldrar är väl dess bättre så för
ståndiga och har så stor auktoritet, att 
de hålla sina barn inne efter detta klock
slag. Men det finns också undantag. Om

at vet r a LläÅetua l

Det kan Ni övertyga Er om vid ett besöh kos Berglinds. Vi tro knappast att konfektionen 
någonsin tidigare varit så förnämligt och gediget utförd som den nu presenteras av oss.
Gemensamt för både en- och tvåradiga kostymer är det lösa lediga snittet. Helsvart är 
höstens stora mode.
En överrocksmodell, som vi tro mycket på denna säsong, är den kamelhårsfärgade ulstern 
med brett bälte; men våra övriga modeller äro också värda att titta på.
Vi ha åter fått in ett begränsat parti hattnyheten Flotta modeller i svart, brunt, grått 
och grönt.
Vår lilla men naggande goda damavdelning har en hel del flotta och trevliga nyheter i 
kappor och dräkter att bjuda Er. — Gör ett besök hos oss redan i dag. Ni har då till
fälle att i vårt välsorterade lager finna just de kläder, som bäst passar Er.
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inte föräldrarna förstår sina barns bästa, 
eller om de inte har förmåga att få hem 
barnen i tid. är inte gott att säga. Nog 
är det väl i alla fall fel någonstans, när 
man kan få -se en tioåring vara ute och 
traska på Stationsgatan alldeles ensam 
efter kl. 11 en vardagskväll. Att han 
sedan sitter trött och slö i skolan da
gen efter är inte alls att undra på. -— 
Och hur är det med 8-föreställningarna 
på bio? De slutar inte förr än strax före 
tio. Det är inte ovanligt, att man får se 
flera barn bland publiken. Och hur upp- 
rätthålles bestämmelsen om minimiålder 
vid offentliga danstillställningar? Det 
vore kanske skäl att undersöka.

Barnen hemma före kl. 9
borde vi gå in för på allvar också här 

i Orsa. Det gäller barnens hälsa och 
lycka. Skulle inte skolstyrelsen och 
barnavårdsnämnden kunna ta initiativet? 
Föräldrarna skulle säkert bli tacksamma. 
Det är en socialvårdande uppgift så vik
tig Som någon.

”Hänsyn för andra
är det viktigaste kännetecknet på en 

bildad människa” läste jag nyss i en tid
ning. Men tyvärr finns det hänsynslösa 
människor litet varstans och av många 
sorter. Det finns t. o. m. gamla och man 
ville tro förståndiga människor, som är så 
enastående hänsynslösa, att de inte drar 
sig för att fullständigt förstöra stäm
ningen vid en vigsel i kyrkan. Så hände 
t. ex. sista lördagen i augusti.

En av de nyfikna åskådarna, som alltid 
hittar till kyrkan vid sådana tillfällen, 
hade ett litet pratsamt barn med sig, som 
alldeles fritt fick husera på och under 
kyrkbänken och därtill ropa och skrika 
och prata högt. Hela vigselakten blev kom
menterad, så det ekade i kyrkan: ”Vad 
gör dom nu då? — Tappa tanten blom
morna nu?” O. s. v. Och allt som vigsel
akten fortgick, försvann den högtidliga 
stämningen alltmer. I stället växte hos 
åhörarna fram en olustkänsla, som allt
mera övergick i en intensiv ilska, inte

Simundervisningen 
i Orsa.

Sommar och simning är något, som hör 
tillsammans i Orsa.

Sedan tjugo år tillbaka håller OIF:s sim- 
sektion simkurser för skolungdom varje 
sommar. Skolstyrelsen lämnar till dessa 
kurser ett årligt anslag, som numera upp
går till 600:— kronor. För denna summa 
skall hållas en kurs i Orsa, en i Mäss- 
backen och en i Hoten. Anslaget är ju inte 
tillräckligt, men resterande medel får an
skaffas på annat håll.

Intresset bland barnen har under årens 
lopp ständigt ökats, och sommaren 1945 kan 
betecknas som det verkliga rekordåret. Inte 
mindre än 209 bam anmälde sig då till sim- 
kurserna. Och hela 60 procent av de del
tagande barnen erövrade skolungdomens 
simmarmärken. Under sista 5-årsperioden 
har ca 800 barn erhållit simundervisning. 
Rekordresultatet i år får nog tillskrivas 
simläraren Walter Sträck från Köpenhamn, 
vilken handhaft uppdraget på ett mycket 
förtjänstfullt sätt. Orsa Idrottsförening har

alls nyttig i allmänhet och synnerligen 
olämplig på detta rum. Men damen med 
flickan satt lugnt kvar och såg ingenting 
av de vredesblixtrande blickar, som från 
olika håll kastades på henne. Och präs
ten höll tal mitt i bråket, och psalmen

Den verkliga marknadsglädjen blir

att iSaaiaî GitGL
Pris pr karta 3:50, bilder fr. 24-48 

från

T E G M A N S

redan kontrakterat honom för en tid av två 
år framåt.

Simläraren hade dock en del anmärk
ningar att göra beträffande organisationen 
av simundervisningen i Orsa. I simbadet 
Tuben saknas barnbassäng, vilket försvårar 
undervisningen i hög grad. Eleverna måste 
första tiden undervisas vid Strandbadet och 
först när viss färdighet uppnåtts överföras 
till Tuben.

För övrigt anser simläraren, att kurserna 
i Mässbacken och Holen borde inställas. I 
stället skulle ordnas så, att barnen i resp. 
byar erhölle resebidrag (tåg och bussar 
etc.) till Kyrkbyn. Därigenom finge samt
liga barn undervisning i hela sex veckor. 
Kurserna i Mässbacken och Holen har en
dast pågått i två veckor. Dessutom för
svåras undervisningen mycket på grund av 
badplatsernas dåliga beskaffenhet. Be
träffande Tuben måste före nästa säsongs 
början företagas en genomgripande repara
tion med tillbyggnad av en ordentlig un- 
dervisningsbassäng. Planer, ritningar och 
kostnadsförslag håller på, att utarbetas av 
en särskild tillsatt kommitté. Ombyggnads- 
kostnadema torde dock överstiga Orsa 
Idrottsförenings ekonomiska bärkraft, var
för anslag kommer att begäras av Orsa 
kommun och enskilda.

Rune Bultmark

blev sjungen. Och så skulle kyrkokören 
sjunga. Men då — just då — marsche
rade damen med flickan ut med ljudliga 
steg och smällande dörrar.

Hade hon måntro nån aning om, att 
hon förstört ett brudpars stora högtids
stund?

I allmänhet är stillheten mycket god i 
Orsa kyrka, säkert bättre än på många 
andra håll. Och skulle ett barn, som 
medtagits till kyrkan, ge något enstaka 
ljud ifrån sig, stör väl heller inte detta så 
mycket. Men något sådant, som hände 
vid den nyss omtalade vigseln, bör inte 
få upprepas.

Borde inte kyrkobetjäningen ha i upp
drag att i tid hjälpa ut sånt hänsynslöst 
folk?

O  a  tS cl a a L  n cl cL )  9 <+$
Herrkostymer

<#Gosskostymer
Trenchcoats • •* <Skidbyxor och Jackor 
Sport- och Skidmössor 
Tröjor och Slipowers 
Vantar, Strumpor

Låga marknadspriser!

Wettergrens Kappor, Ulstrar 
Flickkappor från 7-12 år 
Koftor, Västar 
Handskar, Vantar 
Handväskor, Scarves 
Kapptyger 
Klänningstyger 
Flaneller m. m.
God sortering!

E M M A  O L S S O N  - O R S A
Telefon 125, bostaden 585, Orsa
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FRÅN SKOLBÄNKEN
Vad min morfar berättat

Min morfar är född 1877 i en fäbod, sona 
heter Emmeråsen. Där var han sedan varje 
sommar, tills han blev tolv år gammal. 
Hans första minne var, när hans mors släk
tingar kom och hälsade på. De bodde i 
Neckådalen och Untorp. I småskolan gick 
han för lärarinnan Karin Dahlberg och i 
folkskolan för organisten Erik Eriksson.

På den tiden levde folket huvudsakligen 
av det de fick av jorden. Men de köpte 
naturligtvis också en del, såsom socker, 
■kaffe, strömming och mycket annat. När 
morfar var ung, såg bygden mycket olika 
ut mot nu. Då fanns det ingen järnväg, 
och landsvägarna voro dåliga. Det var 
förstås också mindre bebyggt. Det fanns 
inga större byggnader än kyrkan och bön
huset.

Under ungdomstiden stod morfar som bi
träde i en affär. Men sedan tog han värv
ning som volontär. Det yrke han nu har, 
nämligen åkare, fick han väl genom att 
han älskade hästar, men så var det förstås 
också andra omständigheter.

Förr i tiden var jordbruket ganska då
ligt, för skogsbolagen behövde alla arbets
föra till att arbeta i skogen. Det fanns 
nämligen ingen industri här i Orsa på den 
tiden.

Morfars äldsta förfäder på hans mors sida 
härstammade från Finland. Morfar är i 
sjunde led från dem, som flyttade hit, och 
afltså är jag i nionde led. Från sin fars 
sida vet morfar knappt någonting. Den 
vanliga orsasjukan (lungsoten) tog hans 
far, innan morfar hade fyllt två år.

Kerstin Morin. Klass 6.

Så träffas vi då igen efter en solig och 
trevlig sommar. Och som vanligt har Ni 
väl föresatt Er att göra ett extra krafttag 
under läsåret 19U5—Uö. Ja, så ska det 
vara. Lycka till!

Jag ser, att Ni gör stora ögon, Ni som 
fått in Edra bidrag. Ni känner inte igen 
dem. Det är så länge se’n Ni skrev dem, så 
Ni gick i en klass lägre än nu. Det var 
meningen, att uppsatserna skulle kommit 
in i vårnumret, men de fick inte plats. Men 
nu kommer de. Därför står fjolårets klass
siffra kvar.

På mångas begäran har vi ökat ut barn- 
uppsats sidorna. Det blir nog både läsare 
och skrivare glada över.

Bidragen till nästa nummer bör vara 
inne första veckan i november.

Vad jag vill bli när jag blir stor.
När jag blir stor vill jag bli flygare. In

nan jag blir flygare så måste jag gå på 
flygarskola. Där måste jag lära mig så 
mycket. Det skulle vara så roligt att styra 
en flygmaskin och åka så högt uppe i luf
ten. Hej, så roligt det skulle vara! Då 
kunde jag ropa åt dem, som jag såg nere 
på backen.

Sven Ingemar Fyhr. Klass 2.

Kemisk och elektrisk permanent. 
Nya moderna apparater.

Liljas Damfrisering
Telefon 306

Vad sjuksyster berättade.
Det har varit en samaritkurs här i sko

lan om kvällarna. En lördag kom sjuk
systern, som ledde kursen, hit till skolan 
och hade en hälsostund med oss. Först be
rättade hon om förkylningar. Om man är 
snuvig och hostar rakt i ansiktet på en 
kamrat, kan denne bli smittad. När jag 
bljir förkyld, måste jag ligga stilla, och helst 
ska jag ligga en dag, även sedan tempera
turen har gått bort. Annars kan man bli 
ännu sjukare, om man går till skolan för 
tidigt. Så skall man ha öppna fönster om 
nätterna, när det är sommar. Man får då 
frisk luft. Dessutom bör man tvätta sig 
väl. För att man ■ skall bli riktigt pigg på 
morgonen, skall man på kvällen göra i ord
ning ljumt vatten och låta det stå i ett 
handfat i sovrummet under natten. På 
morgonen skall man ta en handduk och blöta 
den. Sedan skall man gnugga hela krop
pen. På detta sätt kan man härda sig, så 
att man inte blir förkyld så lätt.

Bengt Carlsson. Klass 5.

Min lille bror.
Min lille bror är så rar. Han är född 

den 5 juli 1943. På morgonen vaknade jag 
av att pappa väckte mig. Pappa sade, att 
jag hade fått en lille bror. Jag trodde inte 
vad pappa sade. Men när jag kom upp så 
var det sant. Lille bror var så rar där han 
låg och sov. Han sov för det mesta. Nu 
är han ett år och sju månader. Han är så 
rolig. Jag får nästan inte ha någonting 
i fred. Jag tycker, att det är så roligt att 
ha en lille bror.

Marianne Gustafsson. Klass 2.

Höstnyheterna
strömma in till marknadsdagarna

Eleganta Damkappor och Ulsfrar 
Dampälsar
Trenchcoat, Herr, Dam och Barn
Herr- och Gosskostymer
Herrhattar, Sporlmössor
Kapp- och Klänningstyger, Flaneller
Damstrumpor
Handskar, Vantar
Handväskor m. m.

Kom, se och prova hösthabiten hos

*  öO* o

EKIPERA SIG 
BÄST hos

AUGUST LARSSON ORSA
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På Lovamorsrännet.
Den 18 februari igdck Oljonslbyns 2: dra 

Lovamorsränn. På morgonen före tävlingen 
var jiag uppe kl. 8 och vallade skidorna, för 
jiag skulle vam med. Sedan gick jag till 
söndagsskolan. När jag kom hem, tade jag' 
mig 'och vilade en kvart. Sen for jag till 
vägskälet vid Svahns, där tävlingen skulle 
vara. Det var mycket folk, som var sam
lat. De hade redan lottat, och jag skulle 
starta sist. Det var aderton stycken, som 
var med, och två gick ur. Jag väntade 
länige innan det blev min tur. När jag kom 
ovanför Finnia började jag bli trött, men 
det gick snart över. Jag började svettas, 
och det igick riktigt bra uppför backarna, 
jag kände ingen trötthet eller håll, som jag 
annars brukar ha. När jag hade klättrat 
uppför sista baaken, var jiag ganska trött. 
Niär jag kom åkande i mål, hurrade folket 
väldeiigen. Sen gick jag hem och drack 
saft, och så gick jag till prisutdelningen. 
Då fick jag till miin istora förvåning veta, att 
jiag inte kommit sist utan kommit f jortonde. 
Sen delades prisen ut, jag fick en valiburk. 
Så gick jiag hem och åt. Efteråt gick jag 
ut och lekte. Lars A. Ohlsson. Klass 4.

ctn*s ^_^J^,atarsSGH\S

Bil- & Fiygskoloi
Telefon 242, Orsa

f m

*3b a l& en a , .so u  g  r  ee<suLta.t.

Jättemor och trollmor.
Det var en gång en jättemor och en troll

mor, som var mycket goda vänner. En dag 
fick jättemor en pojke. Då skulle de ha 
bjudning. Jättemor. tyckte, att trollmor också 
skulle bli bjuden. Men det tyckte inte jät
tefar. De ställde till med bjudningen, men 
när gästerna hade gått hem, kom trollmor 
och sade: Eftersom ni inte har bjudit mig, så 
skall jag ge honom en bjudningsgåva!” Så 
tog hon pojken i foten och lyfte upp den och 
sade några konstiga ord. Sedan gick hon. 
Var pojken sedan sparkade på träden, så 
dog de.

När -pojken blev stor, gick han ut i värl
den för att pröva sin lycka. Han gick igenom 
många städer. Så kom han till huvudstaden. 
”Som jag är i huvudstaden så kan jag väl gå 
till kungen och höra efter om jag kan bli 
soldat”, tänkte han. Han gick således till 
kungen och frågade. Jodå, han fick bli sol
dat. Några månader därefter sade kungen, 
att landet hade råkat i krig. Han frågade, om 
jätten kunde hjälpa honom? Jätten sade, att 
om han fick en rustning, som inga pilar gick 
igenom, så kanske han kunde. Så började 
femtio man att göra en rustning. När den 
blev färdig, satte jättepojken den på sig och 
vinkade farväl med hjälmen.

TECKNING: Lekar av 
Bengt Trygg, klass 4.

När jag var bort och hälsade på.

Under påsklovet var jag till Hansjö och 
hälsade på Lars-Erik och Lena. En dag 
fick jiag följa med Holtons till holmen. När 
vi ko,mono dit, ifor jag och Lolo och Pelle ut 
på sjön och solade oss. Så fick vi se én 
farbror som hade en gädda.

Birgit Nissa. Klass 1.

När han mötte fienden, började han att 
sparka med sin fot, som trollmor hade för
vandlat, så att allt dog som han sparkade på. 
Han sparkade på dem, och de, som han in
te kunde komma åt, stack han ihjäl. Så vän
de han om och gick hem och sade, att han 
hade segrat. Då blev kungen så glad, att 
han gav honom en säck med guldmynt. Så 
kom han hem och talade om sina äventyr. 
Men trollmor var inne hon och hörde på. 
Först blev hon så arg, att hon blev röd sedan 
blå och sedan gredelin, och till sist sprack 
hon.

Bengt Berg. Klass 4.

» *
a C fC it?

A B E R G S
Charkuterivaror

bäst och billigast 
hos

Valt ers
löt Hösfrengöringen:
Allt i rengöringsmedel, även kupongfria, Skur- och 
Dammdukar, Panel- och Skurborstar, Golvmoppar, Golv- 
dammborstar.

löt lönsierinsäiiningen:
Prima Fönstervadd, Tätningslister, Fönsterremsor vita och 
i färger, Glansett, H. T. fönsterputs m. fl. Fönstertvål.

Hedins Färghandel, tel. 155, Orsa

ö
o
§ooooo

ersättes med ny 
tack vare Stjärnurmakarnas

All-
riskförsäkring
Alla skador repareras 
kostnadsfritt. Tappar Ni 
bort klockan får Ni en ny 

gratis.

mm . THORBY
Pr- & Guldsmedsaiiiii-

o
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TECKNING: När jag blir stor av 
Solveig Kratz, klass 3.
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TECKNING: När vi var till Vidablick av 
Martin Svennar, klass 4.

Dö Helge ö Pa ö ik wåm börti 
Tossändjer ö bada.

Jen dag, dö ik ö Helge addöm käme em 
fro skolom, sö for wi börti Tossändjer ö 
bada. Först ok wi börta Påa ö frågödöm 
onöm, um ån wild fia börti Tossändjer ö 
bada. Ja, sad Pä, ö se djing wi dit. Dö wi 
kåmöm dit, sö to wi åv wöss kläde, ö se upp- 
öd wi ajti wattn. Tänk, wa warmt ä wa! Ö 
bara wi addöm kastad wöss nöga gönga, sö 
djing wi upp evör åna ö föngödöm görev- 
linga. Dö wi sågöm jen el op mi görevlinga, 
sö stängd wi in dem mi stenå, ö se föngöd 
wi dem mi nevöma. Först fick Helge jen 
uppi nevän, ö se fick Pä jen uppi nevän. Men 
ik fick ingån ik, sö ik djick nid ö badöd jen 
göng til. Dö ik kåm nidi badställ, do djick 
ik nidi wattn ö skuld lär mi simma. Men i 
bara sack, sö ä stod evör ögor ami. Ö se för
sekt i jen göng til. Ö do to ne ver böttn, sö ä 
djickint do eld, ö sö ald i o. Men ä djickint 
iallafall. Ö se kåm Helge ö Pä. Se duppöd 
wi wöss litä til. Se djick wi upp i sättöm 
i wöss kläde ö djingöm em.

Bäcker Karl-Erik Andersson. Klass 4.

Ingen konst om man kö
per KLOCKAN hos

Urmakare Gust. Helgeson
»

Ny frisyr till hösten?

Damfriseringen
(Annie Matslofva) tel. 453, om
besörjer den. Endast äkta oljor.

När Alice och jag bollade.
En söndag gick jag till Alice. Då jag 

kom ner, var hon på gården. Hej, sa jag! 
Hej, sa Alice. Sfca vi bolla? sa Alice. 
Ja, sia jag. Då prång hon in och 
tog b ollen. Jag får vara först? sa 
hon. Ja visst! Då gör vi min beta, tyckte 
hon. Det tycker jag också, sa jag. Sedan 
gick vi och bollade. Alice tappade på sno. 
Sen blev det min tur. Då sade Alice: Vi 
tar soffan och flyttar hit, medan vi väntar 
på varandra. Vj igick och tog soffan och 
bar dit den. Sedan bollade jag och tap
pade på samma som Alice. När Alice bör
jade fick hon se en broms. Vi skulle kasta 
bort den med bollen, Alice kastade först, men 
hittade inte på den. Så skulle jag försöka, 
men jag kunde heller inte hitta på den. 
Alice försökte igen, hon träffade den på 
vingen, så den rörde sig lite. Då blev vi 
så rädda så vi sprang. Sedan sprang Alice 
efter en stör och petade med bromsen i 
jorden. Så slutade vi att b olla.

Gunnel Trygg. Klass 3.

Igelkotten.
En ,gånig var jag och Inga ute på gården 

och lekte. Så fick Inga höra, att det var 
något djur under härbret. Iniga sade, att 
vi skulle ,gå dit ooh titta vad1 det var. Men 
jag tordes inte gå d it . Då gick Inga in 
efter farfar. Hian korn ut och tittade vad 
diet var. Då sade han, att det var en igel
kott. Då igick Inga in efter mjölk. Mjöl
ken isatte vi utanför härbret. Nu ska jag 
iberiätta om en annan igelkott. J;a,g vet inte, 
om det var samma igelkott. En gång skulle 
j,a,g, Kerstin och Inga till härbret. Då fick 
vi se en igelkott, som hade fastnat i en harv. 
Jag sade, att vi skulle hjälpa honom. Men 
då trodde Kerstin,, att harven kunde ramla 
över honom. Sedan igick vi >ddt nästa dag, 
diå var det inigen där.

Britta Eriksson. Klass 4.

HÖSTENS rikhaltiga sortering i

< z> 4 - Lo u m
finner Ni hos

T E G M Ä N S

Älvdalsresan.
En söndag kom farbror Hans och tant 

Alice. Då sa farbror Hans att vi skulle 
åka Ibil till Älvdalen. Vi åkte om Våmhus, 
sen for vi om en fäbod, på taken var det 
så mycket snö. Sedan åkte vi tih| Blyberg 
och gick in och hälsade på några bekanta. 
Sedan åkte vi till Älvdalen. Vi gick in på 
ett kondis, där såg jag en stor, stor gul 
hund. Hunden gick omkring horden och vil
le ha något gott. Sedan kom hunden till 
vårt bord, han nosade på min hand. Sedan 
åkte vi hem.

Gunnel Ernstson. Klass 2.

DIKT: Om våren.
När vintern sin står fäller 
då är våren här.
Då flyga bina ur sina celler.
Och ifrån söderm det bär.
Gök och bofink, svala och trast 
komma nu hit med hast 
för att bygga bo 
och ropa koko, koko.

Gunilla Lif. Klass 3.

ci tta tlcLan
är åter inne för plantering av 
jordgubbar. Kraftiga plantor av 
bästa sort.

E. W ikners Handelsträdgård
Telefon 305, Orsa 

VARJE DAG FRISKA BLOMMOR!

Henning Brobergs Diversehandel
Lindänget, Orsa - Telefon Holen 90

Specerier -  Chatkuhrivator 

(jtas - Vorstin - Karla varar m. m.
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TECKNING: När vi badar av 
Gun Bergman, klass 4.
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V y (/tyhetee L

Armatur, Golv- & Läslampor 
ASEA RADIO

M O R A -O R S A  Elektriska AB
Orsa Telefon 192

Besök i Orsa år 2000. I.
Det var år 2000. Jag steg ur den stora 

flygexpressen, som landat på flygfältet i 
Hansjö. Så tog jag spårvagnen in till Orsa. 
I Orsa reste sig husen höga som skyskra
por. För Orsa hade blivit en riktig stor
stad. Alla de fula trähusen voro rivna. I 
stället för dem var det fina varuhus. De 
enda byggnaderna, som stodo kvar sedan 
min skoltid, voro kyrkan, tingshuset, tand- 
klinikshuset och skolan. Skolan var för
stås utbyggd. Den var tre igånger så stor, 
som då jag gick där. I min barndom åkte 
vi cykel till skolan. Nu kommo barnen 
åkande i var sin lilla flygmaskin. Ängen 
nedanför prästgården fick tjänstgöra som 
flygfält.

Men just som jag gick där på gatan, 
mötte jag en igamimal dam med glasögon. 
Jag tyckte jag kände igen henne. Det såg 
också ut, som hon kände igen mig. Vi 
stannade och hälsade på varandra. Hon 
hade en hög konstig hatt på sig, så jag 
kunde se, att hon kom ifrån Paris. Så 
talade hon om, att hon hette Siv Ekengren. 
Hon hade varit i Paris. Där hade hon sytt 
hattar. Hon hade också sjungit på operan. 
När vi gingo och pratade, fingo vi se en 
herre, som verkade mycket lärd. Han gick 
och pratade för sig själv och verkade tank
spridd. Jag förstod, att det måste vara en 
professor. Då sade Siv till mig: ”Är det 
inte vår skolkamrat Leif Jacksson” . När 
han kom nära, stannade vi och hälsade. 
Han kände inte igen oss på en gång. Men 
till] slut såg han, vilka vi voro. Då sade

TECKNING: Våra små lamm av 
Per Nissa, klass 4.

Besök i Orsa år 2000. II.
Det var år 2000. Jag steg ur den stora 

flygexpressen, som landat på Mässbackens 
flygfält. Jag trodde, att jag kommit till 
en liten stad. Sedan gick jag vägen fram
över. Jag skulle bort och ringa efter en 
bil, som skulle skjutsa mig ner till sam
hället. Medan jag gick där, såg jag en 
skylt. På den stod det ”Underjordisk järn
väg” . Jag följde gatan ner. Så åkte jag 
tåg i stället för bil. Jag hann inte mer än 
att köpa biljett, förrän stinsen vinkade iväg 
tåget.

Snart var jag nere i samhället. Jag kunde 
precis inte säga samhälle. För Orsa såg ut 
som Stockholm. Där fanns många nya 
fina hus. Det fanns just inte många gamla 
hus kvar.

Vid stationen stod en gammal tant. Jag 
tyckte, att jag sett henne förr. När jag 
tittade närmare på henne, såg jag, att det 
var min bästa skolkamrat Marianne Anders
son. Jag gick fram och hälsade. Hon stod

han, att han varit professor i astronomi i 
Oxford. Just nu hade han blivit pensione
rad. Så fråigade han, om vi inte iskulle 
följa med honom på konsert i kyrkan. Det 
ville vi gärna. När vi kommo in i kyrkan, 
fingo vi se någon, som vi tyckte, vi kände 
igen. Det var Marianne Andersson. Hon 
såg mycket lärd ut. Vi gingo fram och 
hälsade. Hon kände genast igen oss. Så 
talade hon om, att hon var rektor och mu
sikdirektör på flickskolan i Orsa.

Barbro Haglund. Klass 5.

Sök ej försäkring vw* V  \ j V K 6 C t kv»v»v»ev/
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

O r s a  E rk . S j u k k a s s a
Adress: Box 687. Telefon 271 Exp. Socialvårdshuset.

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

V e r k l i g a  h e l y l l e s a k e r
Gensar, Slipowers, Pullowers, Trenchcoats (flygarmodell) för alla åldrar, 
Golfstrumpor, Golfbyxor, Vantar och strumpor. Underkläder i ren bomull. 
Kappor och Rockar.

Firma Barnkläder, Orsa, telefon 219, (Elsa Bengtsson)

nejen marknad
utan ett besök som vanligt

Nya lanthand eln

Min käraste leksak.
Min käraste leksak är en liten docka som 

heter Elisabet. Jag brukar sy kläder åt 
henne. Det är så roligt. En liten dock
vagn har jag också. Den brukar hon sova 
i. Jag har en liten madrass, ett täcke, en 
ikudde och ett lakan, som ja,g brukar bädda 
med i vagnen. I en tidning var det mön
ster av en mössa. Den har jag också sytt. 
Den dockan har jag fått av mamma och 
pappa. Vagnen fick jag av en tant som 
heter Svea. Det är så roligt att ha en 
docka. Jag är så rädd om henne och har 
henne alltid på en särskild plats.

Valborg Tiger. Klass 2.

bara och tittade på mig. Jag talade om för 
henne, vem jag var, och var jag kom från. 
Då visste hon äntligen, vem jag var. Jag 
följde henne hem. Hon var lärarinna i Ox
ford. Hon var också bara hem och hälsade 
på. Vi pratade om vår ungdom. När kväl
len kom, måste jag gå.

Jag hann inte mer än ut, förrän jag 
träffade Margot Granlund. Hon var en 
liten gammal tant, som blivit författarinna. 
Hon hade varit bosatt i Paris. Men hon 
hade flyttat till Sverige på äldre dagar. 
Hon berättade, hur det var i Paris. Hon 
var gift och hade en flicka, som studerade 
i Uppsala. Men jag måste strax gå. För 
jag skulle gå till mina bekanta, där jag 
skulle ligga.

Kerstin Eklund. Klass 5.

DEN SOM ÄNDÅ 
FIN6E BLI <0RV HOSIBIRtWBOM
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En trollsaga.
Det var en gång två pojkar, som hette 

Sven och Olle. De var nu ute i skogen för 
att plocka bär. Rätt som det var fick de 
höra ett gnäggande. ”Hör! Var det inte 
en häst som gnäggade?” sade Sven. ”Jo” , 
sa Olle, ”jag föreslår, att vi smyger oss 
inpå honom och ser vad slags häst det är” . 
Så började de smyga åt det håll där de 
hört gnäggningen.

Då de kom fram till hästen, såg de, att 
det var en av trollens. ” Om vi skulle ta 
och skoja litet med trollen” , sa Olle. ”Det 
skulle va’ lattjo” , sa Sven. Så tog de och 
band hästen med ett rep, som de fäste i 
ett träd. De hade nätt och jämt hunnit 
gömma sig, förrän det kom en trollgubbe. 
Han satte sig på hästen och red iväg. Men 
hästen var bunden i repet, och den bara 
stegrade sig. Då fick trollgubben se repet 
och gick för att taga av det. Men han rå
kade samtidigt kittla hästen, så att den 
slog bakut. Trollet flög iväg och landade 
i trollmors gryta.

Men Olle och Sven tog av repet försik
tigt, så att hästen inte skulle sparka dem 
också. De satte sig på hästen och red det 
fortaste de kunde till trollens håla. Där 
lade de sig och kikade genom en springa i 
väggen. Trollgubben, som låg i grytan, 
skrek: ” Goda mor, hjälp mig ur grytan!” 
Då fick gubben syn på pojkarna. Dessa 
hade också sett, att han fått syn på dem, 
så de ställde hästen i hålans öppning och 
kittlade den på magen. Hästen slog bakut 
och sparkade iväg trollgubben med sådan 
kraft, att hela trollhålan ramlade ihop. Inte 
en enda av trollfamiljen klarade sig.

Olle och Sven for sedan hem till staden 
och sålde hästen och delade pengarna.

Ingemar Borbos. Klass 5.

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
Verkstad i Godtemplarhuset

Målarmästaren Aksel  E. Roseen  
Verkstaden Tel. 265, Bostaden Tel. 253

lör itihargar
Gensare i prima yllekvalité, 7:50-11:50 

Golf byxor, 8—14 år, 14:- kr. 

Skjortor, 5:50 kr.

Kooperativa Ovan Siljan
Manufakturavd.

Något om en uggla.

En gång, när jag var och såg på hur de 
spelade fotboll, kom det några pojkar och 
talade om, att det var en uggla i en bur. 
Då sade jag, iatt vi skulle ta och gå dit och 
titta, för jag hade aldrig sett en uggla 
förut. Men då ville inte de andra pojkarna 
gå dit, för de hade sett ugglan förut. Då 
frågade jag, om de ville visa mig, var den 
var någonstans, så jag fick se en uggla en 
gång. Då följde en pojke med mig dit, 
men då hade jag tur, för jag kom just, när 
de skulle ge den mat. Då frågade jag, vad 
det var för sorts uggla. Han som ägde 
den sade, att det var en slaguggla. Den 
ugglan åt nästan lika mycket som en män
niska. Den åt fyra stora råttor i ett mål. 
Men nu är den ugglan på Skansen.

Odd Rystedt. Klass 4.

Vår nya kalv.
På måndagsmorgonen, när jag kommit 

ner, sa mamma, att Pjäljla hade fått en kalv. 
Då skyndade jag att sätta på mig kläderna.

Nyheter för hösten 
i hattar nu inkomna!

Riklig sortering. Hattar sys på be
ställning samt renoveringar utföras

ALBERT ANDERSSON
Mode- & Handarbetsaffär, Orsa, tel. 4

u  n i ci nä  fLltt&t nu.

eLd nä wicL cLtjl^cin 

isä elndja  U30.

Orsa Lasfbilcentral

Så snart jag klätt på mig, gick jag ut i 
ladugården. Jag gick bort i båset bortom 
Svartöra. Ja, där var han ju! Jag gick 
fram till honom. Jag klappade honom. Oj, 
så blöt han var. Han började bli morsk. 
Jag räckte honom två fingrar. Han bör
jade suga på dem. Det kittlades i fing
rarna. Nu hade jag inte tid att vara hos 
honom längre, för jag skulle bära ved. 
Nästa dag, när jag var till honom, så bör
jade han hoppa. Så rolig han såg ut! Jag 
tittade på honom. Han hade fått grövre 
ben. Han hade vit nos. Så jag kallade 
honom Vitnos. Jag tycker det är synd att 
slakta honom, när han är så fin.

Göran Bruksner. Klass 3.

ERIK A N D E R S S O N
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
FörrÄftar A u k t i o n e r ,  Bo
uppteckningar o c h  Arvskiften. 
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 4 0

För långa höstkvällar blir

en ea cLt a

den bästa underhållningen.

Stor sortering i alla prislägen 
och fabrikat.

Orsa Cykel- & Biltjänst
Telefon 156
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fick en 
abborre av Georg Lindberg. Kl 4
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En trollsaga.
Det var en gång en trollgubbe och hans 

gumma. Gumman hette Tunkebunke och 
gubben hette Gluffgluff. De hade fyra 
barn. De hade två pojkar och två flickor. 
Pojkarna hette Pumm och Pamm. Flickorna 
hette Ping och Pång. Pumm och Pamm var 
så ostyriga så. Ping och Pång var litet 
ostyriga dom med. En dag skulle far ut 
och skaffa mat. Barnen fick följa med. 
När de hade gått ett stycke mötte de en 
liten flicka. Trollet hade en säck med sig. 
Då trollet öppnade säcken började flickan 
-att skrika, men trollen skrattade bara. Så 
måste flickan krypa ned i säcken. Så bar 
det hem t i l  trollens hus. Då de kom in, 
till trollen fick flickan krypa ut ur säcken. 
Då flickan kom ut ur säcken ropade flickan 
fy! fyl! Då skrattade trollen åter igen. Då 
sade trollgumman. Å vilken fin mat ni 
fått! Så sade trollgubben ja det blir fin 
påiskmalt för det är ju snart påsk så göd 
henne du mor. Så gödde trollimor flickan 
allt vad hon orkade. Men en dag då trollen 
gått ut att söka mera mat så sprang flic
kan i väg. Och när hon kom hem blev det 
stor uppståndelse ty flickan hade ju varit 
så länge borta. Då trollen kom hem blevo 
de så förskräckta att de sprack. Så var 
hela sagan slut.

Lisbet Granholm. Klass 2.

I skidbacken.
En bit från skolan har vi en stor skid

backe, som vi brukar åka i.
En dag var det så fint väder, att vi fick 

ut och åka skidor. Vi frågade läraren om 
vi fick åka bort till skidbacken. När vi åkt 
i backen en stund gjorde vi ett gupp. Jag 
åkte först men föll omkull, och när jag 
reste mig, hade jag fulla ansiktet med snö. 
Det var flera stycken, som föll där och kör
de ansiktet under snön. När vi hoppat någ
ra gånger, lyckades Åke och Bo stå i var 
sitt hopp. Vi hade också ett annat skidspår, 
som gick opp och ner. Vi hade sådan fart 
där, att vi flög över en hel dexj små gropar.

När Yngve, minsta pojken, åkte utför 
backen, lossnade en nit på hans ena bind
ning, så att han inte kunde åka mer. Men 
vi kunde inte heller vara där så länge till, 
för då hade barnen, som skulle med lands- 
vägsbussen, inte hunnit med. Jag åkte 
hem på de skidor som niten lossnat på. 
Därför blev jag litet efter de andra.

Det är allt roligt när snön kommer, så 
att man kan åka skidor. Men det är lika, 
roligt när det är sommar.

När det är sommar vill man att det skall 
bli vinter, och när det är vinter, vill man 
att det skall bli sommar. Man blir visst 
aldrig nöjd.

Henry Hansson. Klass 5.

Ät  O R S A - B R O D
MÖ RT  - N Ä R A N D E  - R Å G S T A R K T

O rsab o r och 
M a r k n a d s -  
b e s ö k a r e !

V ‘  Ls%r» i Å r  t i l l  v n ^ r l t -  

r%s*frer» L jufrs* e t t

sor tera t \>ssrw!ts- 

a je r  År\ r\Åa^or\sir\ j - o r r .  

Q * *  & Å r j o r  e t t  vme s r l t -  

>tbesöl< j o »  o » » .

Herrtröjor 
Herrvästar 
Gosströjor 
Slipowers 
i god sortering.

F i l t a r  i trevliga mönster 
17:80 -  24:40

Glas och Porslin
Matserviser
Kaffeserviser

F i n g e r v a n t a r  för barn

Leksaker i stor och 
rikhaltig sortering.

ty 4 r  cy V » « t e l ;  ox* e n  h o j-te s

&Å t i l l  o ss  ocj  s e . V i sts*

Q jÅ m s* t i l l  tjÅ + xst oelj ^  \*i er\ 

v e r k l  ia jt  ajrs*r%r% s o r t e r i r j - o r  

sÅ x*å I s to r s*  sorr\ srr\Å bs*rxxer 

oelj j ? r i s e r f soxrx ps*sss* s*lls*»

Centralboden
Basar- & Korlvariiaiiär Tel. 298, Orsa
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TURISTHOTELLET
R E K O M M E N D E R A S

Tel. 241 ORSA

PERMANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons Åkdonsfabrik
Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

AR5ETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott M åltidsdricka
från

Sloråbro Bryggeri, tel. 189 

LINDANGETS PENSIONAT
Teleion Holen 1

Enklare och finare middagar, supéer samt 
kaffe för större och mindre sällskap. Be

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Sigge Sundström.

CBeställ Permanentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

M A T B R Ö D E T
alltid gott, välsmakande från

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 3 8 Orsa
Prova min omlyckla kavring!

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS 

Vördsamt KONRAD BERGLUND
Telefon 66

Låt reparera S K O D O N E N  hos

E. IM o r  lin  g
Omsorgsfullt arbeie -  Moderata priser

Frelin s Konditori
Telefon 27
Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Orsa Motor- & Mek. Verkstad
Bilreparationer - BiHillbehör 

Reservdelar 
Tel. 28 och 558

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Auktoriserad 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

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

)ohn P e tte rsso n s
Sadelmakeri, Tapelserarererkslad
Telefon 164

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

Bil l iga  priser!

Skorepanttioner
utföras omsorgsfullt ar

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

Gummiskodon och Cykeldäck
rep areras!

KI NGCENTRALEN
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs (p £ e tt^ tu e trn ^

TRUN N A - ORSA

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

ta n  K u  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, möbler. 
Plywood och Wallboard.

Kallholsfo rs tSaldcerlfabrllc
Tel. 37 M ässbacken  Tel. 37

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

T a p e t s e r i n g
Rums- och Byggnadsmålning
Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden Hyllad till Slätlberg

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

f. d. Rob. Thollanders

c t 4 V|

C a f é  & M a t s a l a r
Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

( / t i  v  L v u *  ̂  s  / e !i v

finnes hos oss 
på torget och i affären.

Musik- & Missionsbokhandeln

Firma B E R T I L  J O N S S O N
O U O N SBYN  -  T E L . ORSA 346 

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

B l o m m o r  och Frukt
förmånligast från 

Lindqvist Eftr. Blomsterhandel
— John A. Levenius —

Tel. Affären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

(jöf som Orsa Skoltidning
-try ck  hos

B eckm ans Tryckeri
Telefon 247
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SKOLNYTT

Skolbiblioteken.
Av ålder har inga skolbibliotek fun

nits vid de skolor, som disponerat filialer 
av sockenbiblioteket. Man har menat, att 
dessa filialer borde kunna tillfredsställa 
läslusten hos barnen där. Denna anord
ning har dock ej fungerat tillfredsstäl
lande, och för att få en bättre lösning har 
Skolstyrelsen tillsatt en kommitté, som 
tillsammans med socknens bibliotekssty- 
relse skall lägga fram förslag till en 
bättre fördelning av barnböckerna. Denna 
kommitté har föreslagit, att till en början 
ett skolbibliotek skulle inrättas i Kyrk
byns folkskola i stället för den avdelning 
av sockenbiblioteket, som nu finns där. 
Kommitterade var även eniga om, att en 
kraftig höjning av biblioteksanslagen var 
nödvändig.

Läkartjänsterna.
Folkskollärare Henry Larsson har valts 

till ordinarie lärare i Botkyrka skoldi
strikt, och till hans efterträdare i Kall- 
mora har Skolstyrelsen utsett herr Edvin 
Cederlund, Emådalen. Till eo lärare i 
Emådalen har valts herr Erik Mickols, 
Slättberg, och till eo lärarinna vid små
skolan i Kallmora har utsetts fru Hildur 
Rosén, Hansjö.

Femtio år
fyllde lärarinnan fru Anna Löf den 26 

aug. Ytterligare två lärarinnor uppnå 
samma ålder under höstens lopp, nämli
gen fru Anna Bogg vid Torrvåls skola 
den 3 okt., och fru Inga Berg, Trunna, 
den 15 nov. Th. K.

LÖSNING PÅ KORSORDET
i föregående nummer.

Vågrätt: 1. Prost. 4. Skela. 8. Ro.
10. Rr. 11. Smedjan. 12. Fram. 14. Gåva. 
17. Ro. 18. Al. 20. E:k. 21. Ar. 22. Isibro.
24. Knaka. 26. Alv. 27. Dias. 28. Iglo. 
30. Pyre. 32. Drev. 33. Plär. 34. Ert.
35. Tia. 38. Etna. 39. Trallor.

Lodrätt: 1. Po.. 2. Orsa. 3. Sommar
lov. 5. Kragknapp. 6. Ernå. 7. As. 9. 
Id. 1,2. Fritiden-, 13. Ros. 15. Vak. 16. 
Araberna. 19. Lov. 20. Eko. 23. Balett.
25. Asyler. 29. Grr. 31. Rät. 35. Ta.
36. II. 37. Al.

Pristagare:
1) Birgit Walter, Bjus, Hansjö.
2) Åke Smids, Holen 21, Orsa.
3) Inga-Britta Lundell, Box 394 A, Orsa.
4) Sune Pettersson, Box 334 B, Trunna, 

Orsa.

Orsa Skoltidning
(N:o 64 — 24 sept. 1945) 
utgives av Orsa Lärareförening.

Redaktör:
Hjalmar Hedman, Orsa, tel. 479. 
Postgirokonto nr 136558

Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av kr. 1:40. Skriv lyd- 
iigl namn och adress på girokortels kupong!

BOKNYTTGUNNAR SALOMONSSON-LINGE- 
GÅRD: Arbetsuppgifter för folkskolan. 
Uppsatsskrivning. Tredje häftet. Lind
blads förlag. 94 s. Illustrerad. Pris 
häft. 85 öre, inb. 1: 25.

Sällan ieller aldrig har jag sett en så 
trevlig arbetsbok. Förlaget är verkligen 
att gratulera. Och författaren måste ha en 
myckenhet iberöm för sin förmåga att göra 
ett tämne så trevligt och omväxlande. Ro
liga övningar, nyttiga övningar, nymodiga 
övningar.

Detta arbete är närmast avsett för 8:e 
skolåret, fortsättninigsskolan ooh andra 
ungdomsskolor. Och ingen lärare där bör 
underlåta latt skaffa sig det. Men många 
uppslag kan nog även användas i folksko
lans sista klass. (För den egentliga folk
skolan har tidigare utgivits häft. 1 och 2 
av samma arbete. Dessa har redan utkom
mit i 8:e upplagan, vilket säger en hel del.)

Hj. H—n.

AXEL HAMBRAEUS: Mästare i 
tonernas värld. En samling musiker- 
porträtt. 3:e uppl. Lindblad® förlag. 
211 s. Pris häft. 4 : —, inb. 5: 75.

Då detta arbete i år utkommit i sin 
tredje upplaga, 'kan det vara skäl att fästa 
våra läsares uppmärksamhet ,på det. Det 
förtjänar nämligen i allra högsta grad att 
bli uppmärksammat. Det är inte ovanligt

F ö r e l äsningar

Onsdag 3 okt. Kapten Sigfrid Leander: 
Karlskrona, svenska flot
tans och sjömännens stad.

Tisdag 30 „ Jaktvårdskonsulent Sven 
A. Mellquist: Sjöarnas och 
vattendragens fågelvärld. 
(Färgfotografier och färg
film).

Onsdag 7 nov. Forskningsresande Bertil 
Björkegren: En färd längs 
Indo-Kinas gamla manda- 
rinväg, från Thailands 
gräns till Kinas.

Tisdag 13 „ Regissör Bengt Janzon: 
Filmens historia. Från 
mutoscope till färgfilm.

Tisdag 20 „ Agronom Sigurd Örjan- 
gård: Lantungdomens nö- 
jesfråga.

att i orsahemmen hitta andra böcker av 
vår kyrkoherdes ipenna. Men jag vet mig 
inte någon gång ha sett dessa musiker
biografier. Kanske beror det på en förut
fattad mening, att det skulle vara fråga 
om någon slags torr och tråkig musik
historia, som endast kan intressera fack
män. Denna uppfattning är i så fall allde
les felaktig. Här lär fråga om en bok, som 
naturligtvis mest torde intressera musik
utövare på alla stadier, men även andra 
ska säkert finna dessa människoöden in
tresseväckande. Framställningen är hela 
tiden enkel och lättillgänglig, varför boken 
är mycket lättläst. Den har varit min 
bästa ” sommaribok” . Jag rekommenderar 
den till envar. Hj. H—n.

MARGARETA BORELIUS : På vandring 
uppåt. Andaktsstunder med ungdom. Lind
blads förlag. 135 sidor. Pris häft. 2: 50, 
inb. 3: 75 ,kr.

Denna samling b etraiktelser, 30 stycken, 
vilka hållits vid morgonböner i Kommunala 
Flickskolan i Falun, är enligt förordet av
sedd för ungdom i tonåren. För folkskolans 
diel har vi no,g inte så mycket att hämta ur 
boken. Dels är betraktelserna alldeles för 
långa, dels är innehållet nog för höigt för 
detta stadium. Men den lärare, som -gör 
sig tid att sovra och förenkla, kan* nog få 
goda uppslag genom att läsa betraktelserna.

H.

SOTFAN
— STILFULL — ELEGANT — GENIAL —

På 20 sekunder, med 6 enkla handgrepp, förvand
lar Ni vidstående bekväma sittsoffa till två 
färdiga bäddar utan att flytta några sängkläder.

C k U t  k .  m T i l S S O N  -  OltSÄ,
Upplaga 1.850 ex. Beckmans Tryckeri, Orsa 1945 Pris 35 öre,

TECKNING: Polisen tar alla fulla på  marknaden av 
Georg Lindberg, klass 6


