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ORSA SKOLTIDNING

*Förståelse, trygghet och vann kontakt är vad barnet behöver.”



ORSA SKOLTIDNING

l)å man ser de slottsliknande komplex, 
som nu för tiden uppföres till skolhus 
här och var på landsbygden, och hör vil
ka förmåner de nu skolpliktiga barnen 
åtnjuter, kan det vara av ett visst in
tresse att höra något från skolan och 
skoltiden för (55 år sedan.

Jag började i småskolan i min hem
socken under första hälften av augusti 
månad 1884. Till skolsal hade en s. k. 
sommarstuga förhyrts av en bonde. Det 
större rummet användes till lärosal och 
det mindre, kammaren, var bostad för 
lärarinnan. I bägge rummen voro eld
städerna öppna spisar. I lärarinnans 
ruin användes den även för matlagning. 
Lärarinnan skötte själv om både städ
ning och eldning i skolsalen. Lektionerna 
började kl. 9 och fortsatte till kl. 3 e. m. 
med några minuters rast mellan varje 
timme samt en timmes middag mellan 
kl. 11 och 12.

Då man gått två år i småskolan fick 
man, om man inhämtat nödiga kunska
per, flytta till folkskolan. Denna var in
rymd i ett efter den tidens fordringar 
någorlunda försvarligt skolhus, med bo
stad om två rum och kök för läraren 
samt lärosal. Inget avklädningsrum 
fanns tillgängligt, utan eleverna fingo 
hänga sina kläder och matväskor på 
hängare innanför dörren i skolsalen. 
Samma förstuga användes av både lä
rare och elever. Elevantalet brukade 
vara omkring 40 å 50 st. fördelade på 4 
årsklasser. Undervisningen sköttes av en 
lärare. Pojkarna i de bägge äldsta års
klasserna hade skyldighet ätt turvis 
bära in ved till den osande järnkamin, 
som användes för skolans uppvärm
ning. Läraren gjorde upp eld varje mor
gon, och sedar. fingo eleverna i tur och 
ordning sköta om påfyllningen. Städ
ningen sköttes av flickorna, som fyra st. 
varje e. m. efter skoltidens slut hade att 
med kvastar av björkris städa skolsalens 
golv. På morgonen skulle städerskorna 
med en trasa, som de själva fingo skaffa 
sig, torka dammet av bänkar och Bord. 
Den saken blev många gånger bort
glömd, och jag minns huru vi med pek
fingret kunde skriva våra namn i dam
met på bänklocket. Lektionerna började 
kl. halv 9 och fortgingo till kl. 4 e. m. 
med vederbörliga raster samt en timmes 
middag. Vintertid var det under de för
sta lektionerna rätt kyligt i skolsalen, 
men såväl flickor som pojkar voro kläd
da i varma fårskinnspälsar, och på fot
terna hade alla hemstickade yllestrum
por och bastanta näverskor, så förkyl
ningarna voro ej värre då än vad de äro 
nu för tiden.

Någon vatten- eller avloppsledning 
fanns ej. Dagens dricksvatten hämtades 
med en hink ur cn brunn på skolgården.
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Hinken, som även var försedd med en 
skopa, ställdes innanför dörren i skol
salen. Blev man törstig, fick man med 
skopan hämta vatten ur hinken, tog 
man mera än man orkade dricka, hälldes 
resten tillbaka i hinken. Småningom an
skaffades en extra hink, dit vattenres
terna kunde hällas. Ett gott steg mot det 
bättre! Hygienen var ej så förstklassig, 
och någon bacillskräck förekom ej. 
Snaskätning var okänd, men ett blivan
de affärsgeni försökte sig på knäckkok
ning. Knäcken såldes i små strutar och 
kostade 2 öre st. Många av eleverna 
hade så långt till sina hem, att de måste 
ha sin middagsmat med sig. Då något 
lunchrum ej fanns, måste locket på skol
bänken användes som matbord. Den 
medhavda matsäcken bestod uteslu
tande. av några smörgåsar med på
lägg av ost eller mesost samt mjölk i en 
liten glasflaska. Många gånger uppstod 
en livlig byteshandel med smörgåsar un
der middagsrasten.

Morgonlektionerna började alltid med 
innanläsning i nya testamentet. Sedan 
förhör utantill av dagens läxa antingen 
i Steinmetz bibliskhistoria eller Luthers 
katekes. Man måste kunna sina läxor 
utantill, annars fick man bakläxa. Man 
fick då sitta kvar efter sedan de övriga 
gått hem och läsa på sin läxa, tills man 
kunde den, sedan kom läraren och man 
fick undergå nytt förhör. Ett ljushuvud 
uppfann dock ett bra sätt att slippa 
bakläxor. Han rev loss alla blad både i 
bibliskhistorien och katekesen. Då nu 
utanläsningen började, lades det löstag

bara bladet med dagens läxa under 
bänklocket, så att det bekvämt kunde 
dragas fram, då man började bli på tur 
att förhöras. Kom man blott på början, 
så gick det ju sedan merendels av bara 
farten.

På vägen från skolan förekom många 
upptåg. De, som kommit sä långt i sin 
bildning att de efter skoltidens slut kun
de lägga in en försvarlig mullbänk 
Ljunglöfs snus innanför underläppen, 
ansågos av de övriga som riktiga kar
lar. En mässingsdosa med stämpeln 
Skultuna på locket måste varje skolpoj
ke vara ägare till, vare sig han använde 
den till förvaring av snus eller ej. Den 
tjänade även ett visst toalettändamål, 
då under det ena locket var en spegel 
samt en mässingkam. Jag hade för tiden 
för min berättelse en alldeles ny mäs
singdosa med spegel och kam. En av 
mina kamrater pä hemvägen, som kom
mit långt i den ädla konsten med snus- 
ätning, föreslog att vi skulle göra en he
derlig bytesaffär. Han hade ingen spe
gel i sin dosa, men han hade den fylld 
med starkt doftande snus. Jag skulle fä 
hans dosa med snus och bli i tillfälle att 
lära mig som många andra duktiga poj
kar lägga in en s. k. ”snuva” innanför 
underläppen. Ja, han förespeglade mig 
att om någon vecka vara sä tränad, att 
jag skulle kunna ha en mindre sådan 
även innanför överläppen. Jag ansåg 
mig rätt efterbliven i den del av bild
ningen, där snuset ingick som huvud
beståndsdel. Jag måste på ett eller an
nat sätt även jag komma, någorlunda 
lika långt i snusätning som mina kam
rater. Jag lämnade därför mitt bifall till 
affären, och vips var jag ägare till en 
sämre mässingdosa fylld med snus. Jag 
lade ofördröjligen in en försvarlig ”snu
va” . Vägen delade sig strax, och vi skil
des åt min kamrat och jag. Jag hade ett 
gott stycke ännu till mitt hem. Snuset 
ville ej ligga kvar. Jag måste spotta 
oupphörligt. —  Så underligt det kändes 
i magen! Jag blev häftigt illamående, 
fick kräkningar, och jag visst knappast 
huru jag skulle orka hem. Vid hemkom
sten orkade jag ej läsa mina läxor. Jag 
måste under min mors medömkan intaga 
sängen. Hon var förvånad över min häf
tigt påkommande sjukdom. Det blev för
slag om att göra ett besök hos läkaren 
på kvällen, men den nyblivne snusäta- 
ren visste sjukdomens orsak och satte 
sig bestämt emot något läkarbesök. Jag 
kryade till så småningom. Tidigt påföl
jande morgon gick jag upp, läste mina 
läxor så gott det gick och satte sedan 
min tillit till det lösa bladet i min kate
kes —■ men någon snusätare blev jag 
aldrig.

P. E.

M I N N E N  F R Å N  M I N  
SKOLTID av Per Eriksson
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Det är inte lätt att vara föräldrar - 
För Orsa Skoltidning av föreståndarinnan för Trollboskolan i Smedjebacken, 

fru Sigrid Löfberg-Hausel

Att detta act vara föräldrar och upp
fostrare inte är någon lätt uppgift — 
det är särskilt vi alla, som själva har 
barn eller arbetar med barn, medvetna 
om. Därför läser vi böcker och tidnings
artiklar, som rör uppfostran. Vi samlas 
i studiecirklar, och vi diskuterar gärna 
uppfostringsproblem med vänner och 
bekanta.

Men sitter man i en sådan grupp, som 
riktigt kommer i gäng med att prata om 
uppfostran i allmänhet och s. k. fri upp
fostran i synnerhet, så märker man gan
ska snart att stämningen lätt blir lad
dad och diskussionen hetsig. Vad beror 
det egentligen på?

Ja, orsakerna till det kan naturligtvis 
vara många. Men man kan nog säga det, 
att själva grundorsaken i största ut
sträckning bottnar i våra egna barn
domsupplevelser — antingen vi är med
vetna om dem eller inte. Särskilt är det 
våra omedvetna upplevelser, som sjun
kit undan och ligger på botten sand 
vära egna olösta personliga problem, som 
kommer att färga och mer eller mindre 
bestämma vår inställning och uppfatt
ning om uppfostran och livet i allmän
het.

När vi så vet detta, som den psykolo
giska forskningen om det mänskliga 
själslivet kommit fram till —  nämligen 
barndomens avgörande betydelse för ut
formningen av den vuxna människan — 
da blir vi på något sätt skrämda och 
skakade av det väldiga allvar och det an
svar, som ligger i att vi har hand om 
barnen och präglar dem.

De som känner igen den här hisnande 
känslan av egen ofullkomlighet förstår 
kanske bäst av alla det, som är det vä
sentliga med barnuppfostran: att vi in
riktar uppfostran mera pä oss själva än 
på barnen. De flesta av oss har kanske 
inte haft de möjligheter, som vi ön
skar ge våra barn. Därför far vi försöka 
skaffa oss en viss ersättning. Vi får 
skaffa oss kunskaper inte bara om bar
nens utveckling och själsliv utan också 
om, hur livet och vi själva fungerar och 
sedan sätta in allt detta i sitt rätta sam
manhang. Då kan vi få möjligheter inte 
bara till att rent teoretiskt och intellek
tuellt förstå oss själva och andra män

C h a rk u te r iv a ro r
med kvalitet finner Ni 
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niskor. Utan vi kan också på sä sätt 
få hjälp till att bli varmare och generö
sare såväl gent emot oss själva som i 
förhållande till våra medmänniskor och 
därmed också i förhållande till våra 
barn.

Man brukar ju säga att kunskap utan 
ande är död. Det betyder att värt vetan
de s. a. s. måste bli ett med vår person
lighet, med vårt hjärta. Hjärtat är me
delpunkten i livet. Det gäller på ett all
deles särskilt inträngande sätt för oss 
föräldrar. Om vi inte äger hjärtats spon
tana värme och avspändhet, så hjälper 
oss ingen kunskap i världen att vara 
goda föräldrar och uppfostrare.

Det finns människor som äro gudabe- 
gåvade. Som människor och uppfostrare

är de helt enkelt sådana, som de bör 
vara utan att ha behövt studera, analy
sera och uppfostra sig själva. Vi har 
väl alla mött den typen. Och vi har be
undrat och avundats dem. Ändå tror jag 
att det måste finnas en viss medveten
het och målsättning i all vår självupp
fostran och barnuppfostran. Vi behöver 
ordentligt sätta oss ner någon gäng 
ibland och göra klart för oss, vad vi 
egentligen vill med vära barn.

Skall de först och främst finnas till 
för oss att spegla oss i? Eller skall våra 
barn vara till för att släkt och bekanta 
skall beundra oss genom dem? Tänk så 
•■ädda vi är om vart barn svär, ljuger el

Tre Torns Gummiskodon
Våm yheler i övriga skodon 
börja inkomma.

S e g e r s  Skoaffär Eftr.

ler stjäl — rädda för att grannarna el
ler släkten skall få reda på det. Vi tyc
ker att barnen skämmer ut oss. Den 
rädslan är ofta spontanare och starkare 
än vår vilja att hjälpa vårt barn till rät
ta. Vi -skyler över och avleder av ängs
lan för omgivningen eller vi moraliserar 
och säger att ” nu tycker inte pappa och 
mamma om dig” —  i stället för att är
ligt försöka klara upp orsaken till vårt 
barns felbeteende. Vi borde vara ange
lägna att göra det, särskilt som orsaken 
oftast ligger hos oss vuxna och i värt 
sätt att leva tillsammans med våra 
barn.

När vi talar om uppfostrans mål och 
mening, sä tar vi nog ofta till de stora, 
vackra orden och säger att vi vili. att 
våra barn ska bli fria, lyckliga männi
skor och medlemmar i familjen, i sam
hället. Om vi har detta mål —  gäller det 
inte då att vi i vårt liv tillsammans med 
barnen måste lägga grunden till den 
största konsten här i världen, nämligen 
samlevnadskonsten? Genom vårt sätt 
att vara i smått, i vardagslivet skulle vi 
skapa en atmosfär, där barnen ända frän 
spädbarnstiden får u p p l e v a  och där
med också l ä r a  sig,  vad gemenskap 
är. Det är nog det avgörande och vikti
gaste krav, som ställs pä oss föräldrar 
och uppfostrare. Kan vi förverkliga den 
drömmen, så har vi gett barnen den 
bästa start de kan fä i livet. Dä har ds 
rika möjligheter till att bli både lyck
liga, harmoniska individer och goda, vär
defulla medmänniskor och samhällsmed
lemmar.

Det är underliga lönnkamrar, som 
öppnar sig, i och med att vi blir far och 
mor. Det väller fram nya känslor och nya 
uppgifter, som man förut inte hade en 
aning om. Barnet ställer krav pa oss, 
både ifråga om vår inre hållning och 
ifråga om det yttre vardagslivet. Är 
man ung och utan erfarenhet av små 
barn, blir man orolig för nästan allting, 
som sammanhänger med den nyfödda. 
Ökar barnet som det ska — får det nog 
med mat —  är avföringen bra —  och 
mänga andra bekymmer har man dagli
gen.

Sådana saker tar man nog lite lugna
re, när man får andra eller tredje bar-

Gott B R Ö D
från

Nya W ie n e rb a g e r i e t
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net. Också ifråga om rena uppfostrings- 
saker har man lärt sig en hel del på den 
förstfödda, som i många fall får vara 
rena rama försökskaninen. All omsorg, 
all kärlek och alla bekymmer koncentre
ras pä den första. Det är naturligt, men 
det är nog inte alltid så lätt att vara den 
förstfödda i familjen.

I alltför många fall får den förstföd
da det svårt, när barnet nummer två an
länder. Orsakerna till de svårigheterna 
ligger ofta i bristande eftertanke och in
levelse från föräldrarnas sida. Och följ
derna kan bli katastrofala. Vi har väl 
alla sett exempel på hur ett nytt barn 
kan skapa otrygghet i ett äldre syskons 
liv —  en otrygghet och bristande tillit 
som kan ta sig uttryck t. ex. i sängvät- 
ning eller snatteri.

Men vad ska föräldrarna göra för att 
förebygga sådana rubbningar? Ja, det 
gäller att man i god tid förbereder det 
äldre barnet på den lillas ankomst, men 
det väsentligaste är nog, att man ännu 
mer än förut låter den stora känna kär
lek och intresse. Kunde så alla snälla 
tanter och släktingar, som faller i beund
ran för den nyfödda, också ha litet till 
övers för det äldre barnet, som står där 
bredvid, kanske med tummen i munnen 
•— då vore mycket vunnet för att befäs
ta den trygga position, som barnet hade 
före lilla brors eller lilla systers födelse.

Detta att vi förbereder barnet på ett 
nytt syskons ankomst innebär bl. a. att 
vi bör ha gett det en förnuftig och kär
leksfull sexualupplysning. Det betyder 
ju inte, att vi plötsligt på ett klockslag 
skall tala om, hur barn kommer till värl
den. Sexualitet är något mycket mera 
vittomfattande. Det är frågan om hela 
sammanlevnaden mellan man och kvin
na. Grunden till sexualuppfostran finns 
redan i den stämning, som råder mellan 
föräldrarna. Man kan därför säga att 
ett barns sexuella upplysning börjar så 
snart det kan uppleva och uppfatta, hur 
föräldrarna umgås med varandra i var
dagslivet. Kombineras denna grundstäm
ning inför sexualiteten i vidare bemär
kelse med en förnuftig upplysning om 
den biologiska sidan, så utesluter man 
att barnen redan i tidiga barndomen får 
skam- och skuldkänslor och rädsla eller 
ångest inför sådant, som har med det 
sexuella att göra. Och då har man bl. a. 
gett barnet en trygghet, som är av oer
hört värde t. ex. när ett nytt syskon an
länder i familjen.

Sängvätningen, som vi kan märka ofta 
uppträder hos det äldre barnet, när fa-

Skodon au alla slag!
BÄST, BILLIGAST

AB ORSA SKOMAGASIN
O rs a , telefon 37

miljen fått tillökning, är ett svårt pro
blem för både föräldrar och barn. Få 
fall av sängvätning beror på någon 
kroppslig sjukdom. Den vanliga orsaken 
tycks vara spänningsförhållanden av oli
ka slag i barnets känsloliv. Psykiatriker, 
som har studerat sängvätning hos äldre 
barn, tror att det oftast förekommer hos 
vissa typer. Vi har t. ex. det behärskade 
barnet, som inte vågar släppa lös sina 
starka känslor. Eller vi har det blyga, 
tillbakadragna barnet, som kanske in
nerst är ambitiöst och ärelystet. Man har 
konstaterat att lyckliga, aktiva, utåtrik
tade barn sällan i längden är sängvätare.

Mera tillfälligt sängvätande enstaka 
gånger eller i kortare perioder är ju 
vanlig i var och varannan familj. Barn 
kissar i sängen t. ex. efter upphetsande 
upplevelser som bio- och cirkusföreställ
ningar. Hastiga och genomgripande mil
jöombyten kan också vara orsaken. Till 
exempel när londonbarnen i början av 
kriget evakuerades till landet, så blev 
sängvätning vanlig också bland äldre 
barn.

Man förstår ju sä väl att föräldrarna 
blir förtvivlade, när de har barn som 
ständigt är sängvätare. Alltid lakan på 
tork, sängen sur, dålig lukt o. s. v. Men 
hur svårt är det inte för barnet självt: 
aldrig kunna vakna glad och obesvärad, 
ofta ligga vaken om kvällarna för att 
försöka tömma blåsan in i det sista. Och 
lyckas det att vara torr någon natt, så 
är det ingen varaktig glädje, för snart 
sätter ångesten in med tanke på even
tuellt misslyckande nästa natt. Att se 
mammas ansikte ljusna, när man är torr, 
och så veta, att hon blir ledsen och får
mycket arbete om man är v å t-----Även
om föräldrarna är förnuftiga och inte 
grälar på sitt barn, och modern dess
utom gör i ordning glatt och vänligt som 
en självklar sak, så k ä n n e r  ungen 
ändå och vet ,  att den förorsakar extra 
arbete och gör föräldrarna bekymmer.

Det är många av oss föräldrar, som 
helt enkelt inte kan ta förnuftigt på det
ta problem. Vi orkar inte. Vi tycker, att 
vi har försökt allt. Och så kommer vi till 
en punkt, då vi inte står ut längre. Så 
kanske barnet ovanpå sin olycka får 
ovett och t. o. m. stryk. ”Du är bara för 
lat att gå upp” —  ” om du riktigt ville, 
så kunde du nog låta bli” — så kan det 
låta. Så kan vi genom straff och hårda 
ord och l i k a  mycket genom djupa suc
kar och plågat eller strängt, behärskat 
ansiktsuttryck klampa i våra barns öpp
na sår.

Vad ska vi då göra åt sängvätningen? 
Ja, det verkar som om sådana medel som 
att dra in på dryck och väcka barnen 
på nätterna inte hade åsyftad verkan. 
Tvärtom blir barnen ofta missbelåtna 
och upprivna. Den bästa hjälpen är att 
ge dem ömhet och trygghet och lite extra 
omvårdnad och intresse samt ge dem 
möjligheter till normal självhävdelse, till 
utlopp för allt det, som de har inom sig. 
Detta problem är dessutom ofta så pass 
betungande för oss föräldrar, att vi 
själva skulle behöva ha någon utomstå
ende att anförtro oss åt och rådgöra 
med, så att vi kunde få hjålp och lite 
perspektiv på svårigheterna. Här är 
verkligen ett område, där skolläkare och 
sköterskor och också distriktssköterskor 
och lärarfolk kunde göra en stor insats 
i all enkelhet.

Andra problem, som vi väl lite till 
mans har med våra barn, är att de ona
nerar eller suger på tummen och fing
rarna. Förr i världen hade man i sin 
okunnighet en fördömande syn på ona- 
nien. Barn och ungdomar skrämdes med 
hotelser om att fruktansvärda sjukdo
mar och moraliskt förfall kunde bli följ
den. Men nu för tiden vet vi att onanien 
i och för sig inte är skadlig. Skadan be
står av ångesten, skuldkänslorna och en
samhetskänslorna, som vi föräldrar och 
andra vuxna lägger på barnen. Vi vinner 
ingenting med förebråelser och straff 
eller med att skämma ut, förmana eller 
förbjuda. Det gäller även ifråga om tum- 
och fingersugningen (och överhuvud ta
get alla s. k. ovanor, som barn kan lägga 
sig till med). Inte behöver vi tro, att 
våra barn är några problembarn därför 
att de t. ex. suger på tummen. Men vi 
kan tolka sådana, här saker som ett sym
tom på att något är i olag, kanske bara 
för tillfället. Och då blir vår uppgift att 
se till, att barnen har det bra hemma i 
familjen och med kamraterna och för-

Forls. å sid. 14.

VÄLKOMMEN m och se Bra urval. . .
vår stora sortering i klänningar, 
kjolar, blusar, jumpers, under- Armbandsur, Väggur, Köksur
kläder, korsetter och strumpor.
Nylonstrumpor frän 4:95.
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N Y A  D I G E R B E R G S S K O L A N

Nästan fyra månader har vi nu prövat 
vår nya skola. Man kan knappast tro 
det, för tiden går särskilt fort i Diger - 
bergets sko}a. Lektionstimmarna går 
fort inne i de vackra och trivsamma 
klassrummen, där luften lätt hålls frisk 
genom de översta fina vädringsrutorna 
Frukostrasten går fort. I början trodde 
man ju inte, att de två frukostskiften 
skulle hinnas med. Men tack vare köks- 
personalens uppdrivna rutin och skick
lighet går det som en dans. Ingen köks- 
slev kan väl gå fortare än den som 
Maria Liss öser upp med.

Allra fortast går dock rasterna. Vi 
har alla ett horn i sidan till den auto
matiskå ringklockan, som alltid passar 
på att ringa just som vi hunnit komma 
i gäng med rastandet och ofta innan vi 
alls kommit i gång.

Detta sammanhänger med en annan 
historia, nämligen toffelhistorien. De fi
na korkmattorna i klassrummen ska en
dast få beträdas med tofflor. Vi anser 
det vara ett utmärkt påfund, när det 
gäller gummistövlarna. Dels är det ju 
hälsosamt för fotterna att ta av stöv
larna, när man är inne i ett varmt rum. 
Det borde gälla både hemma och i sko 
lan. Dels underlättas ju städningen 
Stöveltid är smutstid. Kanske skolva- 
norna här kan påverka hemvanorna. 
Stövlar går också fort att dra av och 
på. Värre blev det i alla fall, när pjäx- 
tiden kom. Många små drösmånsar hann 
inte mer än få på sej pjäxorna, innan 
rastens 7% minuter var gångna och det 
ringde in. Då gjorde vi lärare uppror 
och tillät pjäxorna inne, ifall de inte re
pade eller svärtade golvet.

Annars kan vi ju inte annat än trivas 
i vår nya fina skola. Bibliotek, material
rum, naturkunnighetsrum, slöjdsalar är 
allesammans glädjeämnen. Biblioteket 
är synnerligen rikhaltigt efter samman-

Av och på med tofflorna är ett 
fasligt besvär.

slagningen av flera skolbibliotek. Det 
är också en fröjd att gä in i material- 
Tummet, där tillsynsläraren, Lilja, haft 
ett drygt arbete och där nu planscher 
och kartor äi praktiskt och lättillgäng
ligt ordnade. Slöjdsalar för pojkar bar 
vi ju haft också i de gamla skolorna. En 
nyhet här är slöjdsalen för flickorna, 
som väl är det vackraste av skolans rum, 
bra och hemtrevligt inrett. Det är flic
kornas förtjusning att ha slöjd, och rart 
ser det, ut där inne, när de sitter så fli
tiga kring de gröna borden.

En avigsida med en centralskola är ju 
skolskjutsarna. Vad Digerbergets skol
barn beträffar är det dock en ganska 
liten procent som behöver åka buss. Och 
med undantag för Maggås-barnen existe
rar inga väntetider. Tvärtom, skulle man 
vilja säga, för bussen står och väntar 
vid Turistvägen, innan lärarna hunnit 
säga amen.

Det vi saknar är gymnastiksal. Vi har 
tre veckotimmar gymnastik pä schemat 
och ingen sal att hälla till i. Visst för
söker vi ha lite gymnastik i klassrum
men. Och härliga skidbackar har vi ju 
här på Digerberget. Bussägaren tillåter 
vänligen att barnen tar skidor med bus
sen. Men det är skralt med snötillgån
gen i är, sä skidäkningsperioden blev 
alltför kort.

Här i Digerbergets skola samsas alltså 
barn från många byar och trivs bra med 
varandra. Från våra tidigaste lärarår i 
Orsa minns vi hur det kunde vara, när 
barn från en skola under en utflykt häl
sade pä i en annan. Det hände att väl
komsthälsningen bestod av ett kraftigt 
bombardemang med stenar och vedträn. 
Den gamla bvfiendskapen är nu borta 
och sörjs av ingen. Den gamla Dyskole- 
idyllen är också borta, och visst saknar 
man den. Men de lärare som haft B 2- 
skola med närmare 30 barn i flera år är 
alldeles särskilt tacksamma för den nya 
A-skolan. Och alla hoppas vi, att Diger
bergets skola nu och i framtiden ska få 
tjäna bygdens barn och bli till välsig 
nelse.

E. G.

Världsmärket ALFA-LAVAL
M jö lkm a sk in e r

W IK N E R S  EFTR.
Holen, tel. 2

Stora entrén.

Biblioteket.

Pojkarnas slöjdsal.

Flickornas handarbetssal.
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Hösten 1950 infördes engelska för för
sta gången på folkskolans schema i 
Orsa. Det var femte klasserna i de båda 
A-skolorna Kyrkbyn och Hansjö, som 
fick börja. I år är engelska införd också 
i den nya Digerbergsskolans femte klass.

Till det nya ämnet har tagits en av 
gymnastikens 3 veckotimmar, och dess
utom har två skoldagar i veckan för
längts med en timme vardera, så att 
engelskan fått 3 veckotimmar i både 
femte och sjätte klassen.

Från början tas alla barn i klassen 
med i engelska, men efter någon tid kan 
läraren gallra ur de barn, som tydligt 
saknar förutsättningar att kunna följa 
med. För dem blir dessa timmar tid till 
en oftast välbehövlig extra träning i 
svensk rättskrivning eller språkbyggnad 
eller var hjälpen bäst kan behövas.

Sedan undervisningen nu pågått i över 
tre terminer, har Skoltidningen låtit frå 
gan: Vad säger Ni om engelskpluggan- 
det i folkskolan? gå runt till barn och 
föräldrar, som berörs därav. Är det mö
dan värt? Tror Ni, att det blir till någon 
nytta? Ska vi fortsätta med det?

De allra flesta svaren uttrycker sam 
stämmigt den uppfattningen, att läsnin
gen av engelska är nyttig och bra, till 
och med rolig, fastän den kan vara ar
betsam ibland. Några av svaren kom
mer med spörsmål, på vilka jag hoppas 
ovanstående kan utgöra svar. Och så 
låter vi svaren tala för sig själva och 
citerar. Föräldrarnas först. (Dessvärre 
kan av utrymmesskäl inte alla svar kom
ma med i tidningen.)

Det är mycket bra, att barnen får läsa 
engelska i folkskolan, säger fru Elna Jons
son.

Vi tycker det är mycket bra, att barnen 
får lära engelska redan i folkskolan. Den 
lilla stunden mer, som det tar att läsa den 
läxan, tror vi inte betyder så mycket, sä
ger Märta och Folke Ljunggren.

Engelska är en nyttig och bra lärdom 
för barnen, tycker fru Jenny Rosén.

Engelskan har ju övergått till att vara 
världsspråk, och då är det ju bra att få 
”nosa” litet på det redan i folkskolan. Men 
jag tycker bara att glosorna läses för litet, 
anser fru Kärstin Genberg.

Engelska språket i folkskolorna kan vara 
bra för de elever med läslust, som ämnar

- gott bröd

gå över i högre skolor, men sämre för dem 
som saknar fallenhet och håg för utländ
ska språk. Kan inte särskilda språktimmar 
anordnas liksom med slöjd? De ungdomar, 
som efter slutad skolgång vill lära eller få 
behov av engelska språket, är ju numera 
väl försedda med praktiska kurser och dy
likt, tycker E. Stegervall.

För min del tycker jag, att engelska är 
bra att kunna, man har stor nytta av den 
för framtiden. Jag skulle vara glad, om 
den fortsatte även i sjunde klassen, säger 
fru Anna Lång.

Att få lära sig engelska är naturligtvis 
bra. ”Ej bättre börda man bär på vägen 
än kunskap mycken” , citerar Gustaf och 
Signe Helgesson.

Vi anser det som en förmån, att Görel 
får lära sig engelska, säger Erik Tönnberg.

Undervisningen i engelska tycker jag är 
bra, om nu barnet är normalt begåvat i 
läsning. För de mindre begåvade barnen 
tycker jag att engelskan bör slopas, då det 
i regel blir för drygt för våra barn enligt 
nutidens läxläsning och skolgång, tycker 
Erik Spännar.

Jag tycker att vi fortsätter med engel
skan under sjunde läsåret, säger Alf Nor- 
dahl.

Engelska i folkskolan är bra. Ännu bätt
re vore svenska. Förlängning av skoldagen 
är inte bra, anser Axel Rosén.

Engelskan som läroämne i folkskolan an
ser jag vara mycket välmotiverad. Synd 
bara att det endast är de två sista klas
serna, som får undervisning i språket. De 
fä timmar, s;m äro anslagna för ämnet 
kan ju därigenom inte bli till stor prak
tisk nytta för de barn, som inte får studera 
vidare efter slutad folkskola. Låt därför 
barnen börja med engelskan i första klass 
av folkskolan. Anslå betydligt mera tid för 
undervisningen samt till praktiska talöv-

G IS L A V E D S
naturligtvis. . .

DAM- och BARNSTÖVLAR 
” TEXAS”  röd-grå. med sporre 
Prisexemp. storl. 2 5 -2 7 , kr. 11:50 
” PLASK”  brun
Prisexemp. storl. 3 5 -4 2 , kr. 16:50 
”PLASK” grå
Prisexemp. storl. 35 — 42, kr. 17: — 
GOSSTÖVEL 
”JUNKER”  brun
Prisexemp. storl. 3 5 -3 9 , kr. 17:75

K o o p e ra t iv a  
V a ru h u se t
Orsa

ningar. Låt barnen även lyssna på de ra
diolektioner som ges. Tid till allt detta 
kan fås genom bland annat övergång till 
en förnuftigare historieundervisning. Att 
behärska ett främmande språk ger betyd
ligt mer för människan än mycket annat, 
anser Folke Mellström.

Jag tycker, att det är bra, att barnen 
får lära sig engelska i folkskolan. Det 
fordras ju i så många yrken nu. När de 
får börja i så god tid tycker jag, att det 
ska gå bra. Jäg tycker då att engelskan 
ska fortsätta, säger Jugås Anna Andersson.

Vi är mycket glada åt att Kjell redan i 
folkskolan får lära sig engelska. Vi hop
pas att det går bra, och att han får glädje 
av det i framtiden, svarar banvakt och fru 
Jönsson.

Jag tycke i', att engelska i skolan är bra, 
i den mån barnen kan lära sig den. De, 
som inte har gåvor och lust att läsa, borde 
ju få slippa, tycker fru Greta Eriksson.

För min del tycker jag, att det är både 
nyttigt och roligt, om Gunnel kan lära sig 
engelska. Visserligen är skoldagarna rätt 
dryga, men när hon själv tycker, att hon 
orkar med det så . . . säger Klockar Karin 
Hansson.

Engelska är ett språk, som man har både 
nytta och nöje av. Vi anser därför det är 
bra, att barnen får lära det, säger Karin 
och Martin Johansson.

Och så kommer de svar, som barnen 
skrivit ner på små lappar. Tyvärr kan 
inte heller här alla svaren få plats i tid
ningen. Ett urval får representera de 
olika åsikterna.

Engelska är roligt. Jag har haft ganska 
stor nytta av det redan, t. ex. när jag varit 
på någon engelsk film. Och jag tycker, att 
vi ska fortsätta läsa engelska, säger Inga 
Johansson.

Jag tycker, att det är roligt att läsa eng
elska, fastän det är svårt att lära sig. 
Mamma och pappa tycker att det är bra, 
när vi får läsa engelska, säger Lena Svens
son.

Det är nyttigt att få lära sig ett nytt 
språk. Det är också roligt, tycker Tuttan 
Hedberg.

Göran Wallin säger: Engelska är nyttigt 
att lära sig. Det är inte så värst svårt 
heller. Jag tycker att det är roligt att läsa 
engelska.

Jag tycker bra om att läsa engelska, fast

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJ0L
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKA1TUNGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 50021
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Sjunde k lassen , D igerbergets fo lksko la .
Främre raden (från vänster): Karl-Erik Ståbis, Evert Finn, Bernt Dufva, Viktor
Nyman och Börje Lindgren.
Andra raden: Bertil Forsberg, Olle Caris, Ingemar Talu, Sven-Olof Liljedahl, Lars- 
Erik Källbäck, Bengt Jemtpers, Sven-Olof Wohlmer, Tore Jonsson, Bengt Samilda 
och Sören Johansson.
Tredje raden: Kerstin Forsman, Gun Sundkvist, Karin Knorring, Gun-Britt Bengts, 
Inga-Lill Orsén, Siv Lilja, Elisabet Spännar, Anna-Stina Bäckar, Sonja Bäck, Barbro 
Blå och Märta Ståbi.
Lärare: Sven Lilja.
Frånvarande: Helmer Lindberg, Ellen Jonsson.

ibiand, när det är svårt och jag inte kan, 
då är det så dumt, skriver Marianne Mar
tinsson.

Det hade varit bra att kunna engelska, 
om man kommer till England, när man blir 
stor. Men det är så svårt att lära sig det, 
tycker Erik Spännar.

Det är bra med engelskan, och den är 
lätt, säger Ingvar Lindblom.

Jag tycker det är roligt att kunna eng
elska, och jag tycker den skall fortsätta. 
För dem, som inte skall fortsätta upp i 
högre skola, är det ju roligt att kunna lite 
grann, säger Harry Stegervall.

Det är så bra att kunna förstå engelska, 
för i både filmer och sånger pratar de 
engelska. Det är ju inte svårt heller. Det 
är roligt ,tycker Inga-Lill Ström.

Jag tycker, att det är jobbigt med eng
elskan. Det är nog mycket läxor att läsa 
på eftermiddagarna ändå. Jag tycker inte, 
att engelskan skall fortsätta nästa år, sä
ger Stig Nordahl.

Jag tycker bra om engelskan, och jag 
har haft god nytta av den redan. Jag har 
nog inte läst på läxorna såsom jag borde 
ha gjort, men jag ska börja läsa på dem 
bättre nu. Mamma och pappa tycker myc
ket bra om engelskan, skriver Eva Olsson.

Jag tycker det är litet tråkigt. Men 
ibland är det roligt, säger Lennart Hans
son.

Engelska är roligt, när man har lärt sig 
litet. Men det är lite svårt i början. Det 
är roligt att kunna ett språk, tycker Irene 
Lundh.

Anders Dahl skriver: Jag tycker att det 
är bra att engelskan finns i skolan. Det 
är inte så svårt att lära sig alla orden. 
För det mesta är det roligt.

Jag tror, att den engelska jag får lära 
mig i skolan, kommer jag att få glädje av, 
när jag blir äldre. Därför tycker jag, att 
det är bra, att man får börja lära sig eng
elska i folkskolan. Nu först i början tycker 
jag, att engelskan är lite grann tråkigt, 
men när jag har lärt mig lite mer glosor, 
blir det nog roligare, tror Kjell Jönsson.

Jag tycker det är bra, fast det är så 
drygt. Men roligt är det i alla fall, säger 
Ove Einarsson.

Engelskan är ju jobbigt på ett sätt, då 
man ska skriva och lära sig ordlistan utan
till och lägga över svenskan och sen lägga 
över engelska och läsa och läsa. Men det 
är ju bra att lära sig. Så jag vill fortsätta, 
säger Janne Knutsson.

Jag tycker, att engelska är roligt. Det 
är inte så lätt att lära sig, så att man kan 
både läsa och översätta. Det är ju roligt 
att kunna lite engelska, för de pratar ju det

För fjällresan
ha vi rikhaltigt konservlager.

L u n d b l a d s  E ftr .
Tel. 225

så mycket i radio. Sen om man nån gång 
får åka till England, så är det ju roligt att 
kunna litet. Jag brukar höra på engelska 
kurser i radion, och då förstår jag lite 
grann av vad de säger, skriver Monica.

Engelska är roligt, fastän det är jobbigt 
ibland. Men man får nytta av det, när man 
blir äldre, så nog har då jag tänkt att läsa 
engelska, så länge jag kan, säger Sven 
Holmberg.

Jag tycker, att det inte är något roligt. 
För det är så svårt att lära sig läxan för 
mig, skriver Per-Olov Jågas.

M Ö B L E R . . .
Soffor, Fåtöljer, 
Madrasser,
Möbeltyger,
Armatur

Omstoppning 
och klädsel

F-.a Stoppmöbler
C. Samuelsson - Slottsgården 
Telefon 679

Jag tycker engelska är roligt. Lite kno- 
gigt är det att läsa, men det skall väl vara 
lite svårt ibland, tycker Solveig Hedlund.

Engelska är bra för framtiden, men det 
är inget roligt på lektionerna, de är trå
kiga. Det är roligt att kunna läsa och tala 
engelska och förstå några ord på en film 
eller en sång från England. Men antalet 
timmar i veckan anser jag är för många, 
en eller två i veckan skulle absolut räcka, 
säger Stig Mellström.

Jag tycker att det är bra, att vi får läsa 
engelska. Det är t. ex. roligt när man hit
tar en engelsk bok att kunna förstå den. 
Mamma och pappa tycker det är bra, att 
vi får läsa engelska, skriver Marianne Ti- 
mander.

Engelska är roligt, om man kan läxan, 
för då går det så bra. Men nog är det lite 
svårt. Men jag vill fortsätta nästa år ock
så, säger Ulla-Maj Sjöström.

Ann-Liss Wilhelmsson skriver: Jag tyc
ker det är bra att lära sig engelska. Roligt 
är det också.

Forts, ä sid■ 15.

B estä ll
v å rp e rm a n e n te n  
i god tid!

R osenpermanent 
rekommenderas!

N YA  D A M FRISERIN G EN
Ann-Britt Tysklind Tel. 453
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*
DRÄKTER - KAPPOR 
K J O L A R  - B L U S A R  
T Y G E R  för vår- och 

sommarhabiten
s.______________ _________________ J

För skidutflykten och fjällfärden 
finnes en god sortering

et

i aktuella modeller och färger. 
Damer, herrar, flickor och gos
sar: åt Eder alla finnas lämpliga 

plagg.

anttttett u t

och se dem!

Aug. Larsson
Orsa

Manufaktur - Damkappor 
Herrekipering

Tel. 21

M u sikd ip lo m .
Musikundervisningen fortsätter och 

antalet elever ökas mer och mer. Denna 
termin har tre nya tonettgrupper kom
mit i gång i Digerbergets skola. Det hela 
börjar bli en ganska omfattande orga
nisation.

Tyvärr är det en del svårigheter med 
instrument, så att alla "har inte kunnat 
få börja med mandolin och fiol, då de 
blivit färdiga med den förberedande kur
sen. Och ändå har musikkommittén in
köpt ett ganska stort antal, som nu är 
utlånade. Det vore önskvärt, att de för
äldrar, som har barn med tydliga anlag 
för fiolspelning, skaffade barnet ett eget 
instrument, så att det nu lånade kunde 
återlämnas och någon annan kunde få 
övertaga detta. Tala gärna med fiollärar
na om saken!

Under detta läsår har också några 
elever blivit färdiga med den förberedan
de tonettkursen och avlagt prov för mu
sikdiplom av första graden:

190. Olle Hansson, Kallmora 6.
191. Sven-Erik Lilja, Digerberget 5.
192. Barbro Blå, Digerberget 7.
193. Inga-Lili Orsén, Digerberget 7.
194. Ros-Mari Löhf, Digerberget 6.
195. Marianne Knutar, Digerberget 6.
196. Anders Bäckar, Digerberget 6.
197. Kyllikki Matslofva, Digerberget 5.
198. Gunvor Samilda, Digerberget 5.
199. Maj Eriksson, Digerberget 5.
200. Ake Bengtars, Digerberget 6.
201. Monica östlund, Digerberget 4.
202. Anita Hansson, Digerberget 4.
203. Maj-Britt Bengts, Stackmora 6.
204. Monica Axelsson, Stackmora 6.
205. Artn-Mari Äsenlund, Digerberget 5.
206. Siv Nilsson, Digerberget 5.

A m e r ik a g å v a .
Skoltidningens stipendiefond har fått 

största delen av sitt kapital genom över
skott på Skoltidningen. Men den har ock
så vid några tillfällen fått mottaga gå
vor, både av orsabor i Orsa och orsabor 
i förskingringen.

För första gången har fonden nu fått 
en kontant penninggåva från andra si
dan haven. Den har kommit från herr 
Gustaf Peterson i Philadelphia, och den 
har åtföljts av ett vänligt brev, varur vi 
återger några rader:

”Detta brev kommer från en gammal 
Orsa-skolpojke. Min syster Signe Bölling 
sänder mig rätt ofta ett nummer av Orsa 
Skoltidning. I nummer 4, vilket jag ny
ligen erhöll, läser jag med intresse om 
Orsa Skoltidnings stipendiefond. Jag vill 
gärna giva en liten summa för stipendi
um till någon Orsapojke eller flicka, ut
sedd av styrelsen-------------

Som barn gick jag i småskolan under 
Fröken Karin Dahlberg och sedan i folk
skolan under den finaste av alla skollä
rare, herr Erikson.

Med hjärtligaste hälsningar till alla 
Orsa skolbarn-------------”

Styrelsen för stipendiefonden tackar 
varmt för summan, som inte alls var nå
gon ” liten summa” . Hj. H—n.

Skolbarns
förvärvsarbete.

Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen har på
mint om arbetarskyddslagens bestäm
melser för skolbarns förvärvsarbete.

Det är både ur skolans och yrkesin
spektionens synpunkt angeläget, att de 
minderåriga ej taga anställning utan 
tillstånd.

Enligt arbetarskyddslagen får minder
årig ej användas till arbete med mindre 
den minderårige

a) fyllt eller under kalenderåret fyller 
14 år (industri och hantverk 15 år) och

b) inhämtat den för folkskolan be
stämda lärokursen eller däremot svaran
de kunskaper eller färdigheter eller er
hållit behörigt tillstånd att. lämna folk
skolan.

Från dessa bestämmelser kan undan
tag medgivas av yrkesinspektionen efter 
ansökan i varje särskilt fall.

Vid beviljande av tillstånd för arbete 
under pågående skoltermin tillämpas 
vissa principer, som kunna sammanfat
tas i följande punkter:

1. Tillstånd gives i regel endast för 
elev, som fyllt eller under terminen fyl
ler 13 år.

2. Tillstånd gives i regel endast för 
”lätt arbete” utomhus, t. ex. uträttande 
av bud och ärenden samt lättare distri
butionsarbete.

3. Tillstånd lämnas icke för arbete 
under frukostrast samt icke heller utan 
särskilda skäl för arbete på morgonen 
före skolarbetets början eller på sönda
gar.

4. Beviljade tillstånd begränsas i re
gel till att avse en arbetstid av högst 2 
timmar om dagen, förlagd å vardagar 
efter skolundervisningens slut och pågå
ende längst till kloekan 18 eller i vissa 
fall till klockan 19, varvid den samman
lagda arbetstiden för vecka uppgår till 
högst 12 timmar.

I detta sammanhang erinras om stad
gandet i lagens 27 §: ”Minderårig må
icke användas till arbete utan att till ar
betsgivaren avlämnats arbetsbok för den 
minderårige, innehållande förutom upp
gifter angående den minderåriges ålder 
och skolförhåll anden, läkarintyg angå
ende den minderårige.”

Överlär.

Påskbordets
delikatesser
köpes förmånligast hos

Broberg Orsa AB
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B ib lio tek .
Orsa sockenbibliotek har under år 1951 

inköpt 139 nya böcker, och 32 band har er
hållits som gåvor av olika givare. Bokbe
ståndet har alltså ökat med 371 band. Men 
under året har cckså utgallrats 119 band, 
dels förslitna böcker, dels föråldrad fack
litteratur. Vid årets början var bokbestån
det 4.127 band och vid dess slut 4.179 band. 
Största boksamlingen finns vid huvudavdel
ningen i Hansjö, nämligen 1.164 band. I 
filialen i Digerbergets skola finns 1.065 
band, i Skattrmgbyn 842, i Åberga 992 och 
i Torrvål 116.

Antalet äldre låntagare har under året 
minskat från 211 till 184, men i stället har 
den yngre gruppen låntagare ökat från 
342 till 493. Detta beror till största delen 
på att barnen från Slättberg, Torrvål m. 
fl. byar kommit till skolan i Digerberget 
och alltså blivit låntagare där.

Om vi ser på antalet utlånade böcker, 
har detta ökat både i avdelningen för vux
na och avdelningen för barn. Hela antalet 
lån var år 1950 5.914, men under 1951 har 
sammanlagt 6.604 böcker utlånats.

Orsa skolbibliotek hade vid årets slut ett 
bokbestånd på 3.939 band. Största avdel
ningen finns märkligt nog vid minsta sko
lan, nämligen i Nederberga, där det finns 
845 band. De största skolorna har cckså 
minsta boksamlingarna. Detta beror på att 
anslaget förut utgått lika till alla skolor, 
oberoende av om det funnits 40 elever eller 
300 elever i skolan. Under 1951 har inköpts 
sammanlagt 185 nya böcker till de olika 
avdelningarna

Antalet låntagare, som under år 1950 
var 535, har under sista året varit 565, var
av 8 äldre.

De utlånade böckernas antal, som under 
år 1950 var 7.365, har under sista året min
skat till 6.450. Denna minskning beror till 
största delen på flyttningen till den nya 
skolan på Digerberget och bör jämföras 
med ökningen för Sockenbiblioteket. Om 
man tar de. sammanlagda siffrorna för båda 
biblioteken, blir det för 1950 13.279 och för 
1951 13.054. Hj. H—n.

Specialaffären
för
Glas, Porslin, Keramik,
Hushållsredskap,
Presentartiklar

Hedströms Bosättning
Orsa, tel. 761

Sko ln ytt.
Den nya skolstyrelsen

blev inte så olik den gamla. Endast en 
ledamot i den gamla uppsättningen har för
svunnit och i hans ställe har inträtt fru 
Gullan Sundberg, Heden. Det är första 
gången det sitter en kvinna i skolstyrelser.. 
På skolrådets tid, före 1930, lär det dock 
ha förekommit kvinnliga ledamöter.

Ordförande och vice ordförande har om
valts. Det är alltså fortfarande hr Herry 
Borgquist, som hanterar klubban i allmän
het, och hr Nissa E. Ersson, som får rycka 
in ibland, då ”det kör ihop sig” för ordfö
randen.

Skolstyrelsens mänga kommittéer har 
med ett undantag också omvalts. Enda un
dantaget är byggnadskommittén. Någon 
sådan behöver nu ej finnas inom skolsty
relsen, sedan kommunen fått särskilt 
byggnadskontor, som ska göra alla bygg- 
nadsutredningar och sköta alla reparatio
ner. 1 stället har skolstyrelsen valt en fas- 
tighetskommitté, som har att besiktiga 
alla skolans fastigheter och föreslå repara
tioner. I denna kommitté har invalts hrr 
Borgquist och Finn Erik Hansson, vartill 
kommer överläraren såsom självskriven 
sekreterare.

Symaskiner
kommer att inköpas till skolorna i Han

sjö och Nederberga.

Utbyggnad av Kyrkbyns skola.
Skolstyrelsen har för sin del beslutat, att 

Kyrkbyns skola skall utbyggas i huvudsak 
enligt det av arkitekt Efvergren till arki
tekttävlingen framlagda förslaget, vilket 
belönades med första pris. Styrelsen har 
också anhållit, att kommunalfullmäktige 
fattar principbeslut i samma riktning.

Under månaderna efter arkitekttävlin
gens avgörande har de av skolstyrelsen ut
sedda kommitterade, ordföranden och över
läraren med biträde av kommunalingenjö
ren, gjort en hel del förarbeten för skol
bygget. Genom distriktslantmätaren har 
tomt avstyckats och karta däröver upprät
tats. Därvid framkom, att redan vid stor
skiftet största delen av området bakom 
nuvarande folkskolan undantogs till skol- 
tomt.

Beträffande ritningarna har diskuterats 
olika möjligheter till omdisponering, så att 
de mest nödvändiga lokalerna skulle bli 
förlagda i de byggnadskroppar, för vilka 
byggnadstillstånd kunde påräknas i första 
etappen. Överläggningar har även ägt rum 
med arkitekten, som med anledning därav 
gemensamt med generaldirektören i Kungl. 
Byggnadsstyrelsen hr Gunnar Wejke, som 
var prisdomare i tävlingen, uppvaktat 
skolöverstyrelsen och där konfererat med 
vederbörande. I överstyrelsen ansågs, att 
det framkomna tävlingsförslaget var sär
deles lyckat och att det därför ej borde 
brytas sönder, överstyrelsen hade rått till 
att omedelbart insända skissritningar m. 
m., så skulle ärendet omedelbart handläg
gas. Och skissritningarna har också i slu
tet av januari insänts.

Hj. H—n.

Hemtrevnaden 
börjar m ed 
tapeterna . . .

Vare sig Ni är hyresgäst 
eller värd vill Ni ha mo
derna, hållbara tapeter, 
som göra en våning triv
sam i många år. Se våra 
provkartor, smakfulla 
mönster och läckra färger 
från början till slut.

Orsa Färghandel
A. Ferneman Tel. 340
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FRÅN SKOLBÄNKEN

Kära skolbarn!
Tack ska ni ha för alla era 

trevliga bidrag till Orsa Skoltid
ning! Men det är märkvärdigt 
få av er, som kommit sej för att 
skicka in teckningar. Är det för 
att det varken är jul eller påsk 
eller riktig vår, när tidningen 
kommer ut?

När nästa nummer ges ut, 
har nog våren kommit på allvar. 
Och till dess hoppas vi, att ni 
gjort många vackra och roliga 
bilder. Rita av er själva i lek 
och arbete! Eller sätt kläder 
eller annat trevligt på blommor 
och djur och låt dem föreställa 
något! Tag till stora figurer! De 
blir i alla fall förminskade i tid
ningen.

Glad vår alltså!

Je saga.
Ä wa jett hemskt trull, sum add jett 

näser sö löngt sum jett traj, ö je aka, sum 
nodd ända nid i bockan. An add na tä 
tjäpp. Ja, i alla fall sö add an rövad je 
prinsessa, sum an skulld gift si mi. Prin
sesso o grindä, sö klänningge wa alldeles 
wät. ö se såmlöt an öllo trull i ela skojön, 
fär nu skuld ä bi bröllop. Män sö war ä 
jen pöjkä, sum ärde, att ä wa bröllop. An 
gick bört ö gav dem sömnmedel, ö dem 
trodd, att ä wa suclterbita, ö sö sömnet 
dem ölleriop. ö  do to pöjkan prinsesso ö 
kajtä öllt wän däm dugdä e mat. Do dem 
kåm, do wart öller sö glader. Pöjkan ö 
prinsessa skuld gift si. ö dem fick allva 
rajkä. Inger Kånåhols. Klass 3.

E11 dröm.
En natt drömde jag, att en ko kom i en 

lång backe. Hon hade glasögon på sig. Jag 
blev så rädd, att jag försökte springa in, 
men det gick inte. Hon kom närmare och 
närmare.

När hon var invid stugubron, förvandla
des kon till en lång stor karl, som hade 
glasögon på sig. Han gick in och sjöng 
för oss, och jag skrattade åt honom så. 
Då vaknade jag.

Gunnel Persson. Klass 5.

Erik Andersson
Uiför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förråttar A u k t i o n e r , B o 
uppteckningar och Arvskiften.

O m bud för Stockholms, Göteborgs m . fl. 
köpm annaföreningar. T E L . 4 0

Fotens bärförmåga är lik-

§©m et t b r o v a h  
isk a ll Biålfoten v a ra

som brovalvet beroende 
på valvets riktiga porm. 
Om hålfoten sjunker, för
lorar foten en stor del av 
sin bärförmåga. Ett fot
stöd är i så fall den natur
liga hjälpen. Våra fot- 
vårdsspecialister stå gärna 
till tjänst med råd och

HEDINS FÄRGHANDEL, ORSA . Tel. 155

Vad mamma berättat.
När mamma var tolv år gammal, var 

hon i fäbodarna och vallade korna åt en 
tant, som hette Anna. En gång, när hon 
skulle gå efter Anna, kom en luffare och 
gick på vägen. Mamma hälsade. Men luf
faren bara mumlade något, som mamma 
inte förstod. När mamma kom till den väg, 
där korna var, ropade hon till Anna. Men 
hon fick inte något svar. Då tänkte mam
ma, att hon skulle gå lite längre in för att 
se, om hon såg Anna. Där satt Anna på en 
stubbe och sa inte något, förrän hon fick 
se mamma. Då sa hon: ”Jag såg luffaren, 
men jag ville inte visa, att jag satt här, 
och därför svarade jag inte dej.” Sen gick 
mamma och Anna hem.

Solveig Christianson. Klass 2.

Mina julklappar.
När jultomten kom, då fick jag ett sy

skrin. Det var mycket fint, och det van 
blått. Och så fick jag skidor, men jag har 
inte kunnat åka så mycket, för det har 
inte funnits någon snö. Sen fick jag en sax, 
som liknade en fågel, och när man klipper 
med den, så är det som om fågeln öppnar 
näbben. Jag fick också fingervantar. Dom 
passade bra till min skiddräkt. Sen fick 
jag en pyjamas, som är skär till färgen, 
och ett par tofflor. Dom var bra, ty det 
hade jag önskat mig i julklapp. Och jag 
fick en chokladask, men den åt jag inte ur 
själv. Jag har bjudit både pappa, mamma 
och Åke. Jäg fick en målarbok, och den 
har jag målat mycket i. Och ett album, 
som var rött. Men den allra bästa julklap
pen var allt skidorna.

Sonja Granström. Klass 2.

Kappor 

och dräkter
Handskar, scarves, blusar, 
väskor, underkläder, 
sommartyger.

G od s o r t e r i n g

Emma Olssons ESlr.
Orsa, tel. 125

1 0

TECKNING: Våren börjar komma av
Kerstin Möller, klass 6
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Eli lovdag.
En dag i vinter var jag och Sonja Säbb 

i lag. Sonja kom till mej en morgon kloc
kan halv nio, för hon skulle följa mej till 
syster. När vi hade varit dit, gick vi hem 
till mej, för jag skulle äta.

När jag hade ätit följde jag Sonja hem. 
Jag gjorde upp eld i spisen åt henne. Hon 
skulle nämligen värma vatten i en kastrull, 
för hon skulle torka golvet. När vattnet 
var varmt, hällde hon det i en balja, som 
hon ställde på en stol.

Hon började torka vid dörren, och slut
ligen kom hon till mej. Men när hon kom 
till spisen, så var baljan bakom henne, och 
hon hade trasan på ett långt skaft. Hon 
puttade till baljan. Jag höll på att läsa, 
men när baljan åkte i golvet, vart jag väl
digt rädd.

Vi måste springa ut efter trasor att 
torka golvet med. Sonja sa: ”Jag måste 
krypa under sängen och torka!” — ”Nej, 
det gör jag”, sa jag. ”Torka under man- 
geln och\bordet! Du har många ställen att 
torka.” Vi blev alldeles våta på knäna. 
Och golvet blev riktigt biankt och fint, 
när vi hade torkat upp alltihopa. ”Så här 
fint har inte golvet varit på länge”, sa 
Sonja. Siv Nilsson. Klass 5.

TECKNING: av Lars Lorenz. klass 2

F  ör flickor o. fruar 

^^llt i klänningar,

I •L  aga priser,

K  valité och stil
i sommarens mode.

Telefon 50051 K A L L H O L N

En rolig dag.
Det var en gång då jag och Kerstin var 

i Uddevalla och hälsade på farmor och far
far. Då fick faster Maja reda på att i 
Vänersborg var kungen. Första gången såg 
jag inte honom, men sista gången såg jag 
honom då han gick ut ifrån hotellet. Han 
såg så snäll ut. Jag stod så nära honom.

Britt Hellstrand. Klass 2.

Justus.
Min tax heter Justus. När vi skulle fara 

på semester, kunde vi inte ta fåglarna och 
Justus med oss. Men min lekkamrat Kri
stina hade lovat att ta hand om fåglarna

och mormor om Justus. Det är längre till 
mormor än till min lekkamrat. När vi 
skulle lämna fåglarna skällde Justus pä 
Kristinas mamma, så han höll på att fast
na med huvudet i det lilla fönstret på bi
len.

Birgitta Bergholm. Klass 1.

När jag var i Göteborg.
- En dag när jag var i Göteborg, sa min 

morbror, att vi skulle gå till djurgården 
och se på djuren. När vi kom dit, så gick 
vi in till ormarna. Det var två sorter. Vi 
gick till krokodilerna, men dom låg bara 
och sov, så dom såg ut som stockar. Där 
fanns också två jättestora sköldpaddor. 
Sedan på eftermiddagen gick vi till fiskar
na. Det fanns små bläckfiskar också. Sen 
gick vi hem, för det hade blivit så sent på 
kvällen.

Susann Rääs. Klass 2.

TECKNING: Kungen hos tandläkaren av 
Sören Thuresson, klass 4

En rolig lördagskväll.
En kväll sa Nisse, som är min bror, och 

är 24 år. I kväll ska jag allt mula er riktigt. 
Ja, det var vi med om. Men först ska jag 
hugga ved sa han. När han hade huggit ve
den, skulle vi sätta på oss mera kläder. 
Men Nisse smög sig ut före oss och gömde 
sig bakom knuten.

Karin och jag sprang ut på gården. Nu 
vrålade Nisse till, och vi fick snö på oss. 
Det rann ner i halsen på mig. Då sa jag. 
Fy på dig Nisse! Men det sa jag ju bara på 
skoj. Karin och jag hukade oss ner efter 
snö, och då sprang Nisse bakom boden och 
gömde sig. X boden har vi våra cyklar. Men 
var kom denna boll ifrån? Där bakom bo
den är han ju! Nu illtjöt han rätt ut. Flera 
bollar kom nu flygande. Vi försökte kasta 
på Nisse, men vi bara bommade. Nu för
svann han in i den täta skogen, nu ner på 
åkern, men vi såg honom inte. En vissling 
hördes. Vissla en gång till! ropade jag. Men 
det gjorde han inte. Nu skällde han och 
kom mot oss på alla fyra. Oj, vad vi blev 
rädda! Bakom stugan försvann han. Men 
nu får han inte smita, tänkte jag och sprang 
efter. Och se, jag fick en boll på mig. Snart 
sa Nisse: Nu går vi in. Just då kom det en 
boll från vägen, men vi visste inte vem det 
var, som kastade den.

Då vi kom in, sa mamma. Nu har ni haft 
en rolig kväll. Det tyckte vi också. Nisse 
bara skrattade åt oss.

INGRID JONSSON 
Klass 4

Sök ej försäkring uJsv ljuset (>rtv»v»et* /
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

Orsa Erk Sjukkassa
Telefon 271 Exp. Barken 5

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

Vid köp av rad io
kan Ni m ed förtroen d e  vända Eder till oss . Vi ha fö lja n d e  m ärken  i lager :

CO NCERTO N, DUX, LUXOR, M ARCONI, N ORNAN, PHILIPS, 
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel* & Sportaffär
Telefon 281, bostaden 383
Representant för A.-B. Cykelfabriken Mo n a r k ,  Varberg
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En regnig sommardag.
En morgon var himlen alldeles klar, och 

det såg ut att bli vackert väder. Jag och 
Monica kom överens om att gå och bada. 
Men efter en timme var himlen alldeles 
svart av stora åskmoln. Jag såg en blixt, 
och det kom ett häftigt störtregn. Monica 
och jag var ensamma hemma hos henne. 
Och till slut sa Monica, att vi skulle sprin
ga hem till mig, för hon var så rädd för 
åskan. När vi kom fram, var det låst, och 
ingen var hemma. Men jag hittade nyc
keln och låste upp. Vi ville inte vara inne, 
ifall åskan skulle slå ner, utan vi tog en 
filt och gick ut i vedboden och satte oss 
där med filten omkring oss. Där satt vi 
ända till kvällen, då regnet stannade av. 
När farmor kom hem, frågade hon, var vi 
hållit hus under regnet. Och när vi talade 
om det, sa hon, att vi varit dumma.

Anita Skoglund. Klass 6.

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

Bil- £ Flygskolor
Tel. 242, O rsa

Skolorna, 
som ge resultat.

C Y K L A R
av ledande märken

Sto r sortering

Nya Järnhandeln
Telefon 252

Ärade damer!
Kom in och prova ut en stilfull
VÅRHATT
Vi ha nu fått in nyheter från 
modellhattutställningen i Stock
holm.
Riklig sortering av handarbe
ten och garner.

A lb ert A n d ersso n  Tel. 4

För påsken . . .
Bonader, löpare, påskägg, 
kycklingar, påskkort, 
dekorationer.

Största sortering hos
Orsa Tobaks- & P appersh an del
Telefon 238

Julafton på Höghed.
Dagen före julafton kom vi överens om 

att vi skulle fira den på Höghed. På efter
middagen for jag, pappa och min syster på 
ett-bussen opp dit. Vi skulle vara där och 
elda, tills de andra kom. De skulle åka bil 
upp, Anders, Rut och mamma. De hade 
alla julklapparna med. Däruppe snöade det. 
Mamma och de andra skulle komma kloc
kan sju. Jag plockade fram glas, tallrikar 
och ljus. Min syster Gunborg var ute och 
gjorde snögubbar. När klockan var halv 
sju, kom hon in och var arg, för att de inte 
hade kommit. Hon sa: ”Om de inte har 
kommit till klockan sju, åker vi hem.”

När klockan blev sju, kom de. Då blev 
Gunborg glad. Vi åt lutfisk och mycket an
nat. Sedan gick Rut och Anders ut. Rut 
skulle vara tomte. Gunborg frågade, var
för tant Rut gick ut. Mamma sa, att Rut 
och Anders skulle åka hem.

När Rut skulle sätta på sig masken, hit
tade hon den inte. De letade under bilen 
och inne i bilen, men de hittade den inte. 
Den hade blåst upp i körsbärsträdet. När 
Anders skulle ta ner den, gick skägget sön
der. De lagade det med snören. Sedan stop
pade de alla julklappar i en säck, och kar
tongerna ställde de i farstun.

Plötsligt knackade det på dörren. Då 
. kom jultomten in. Gunborg såg, att det var 
Rut. Då hon fick julklappen, sa hon: 
”Tomten har mocka-skor.” Rut skrattade,

TECKNING: När råren börjar komma av 
Marianne Timander, klass 6

H usmödrar!  
HOOVER

el. tvättmaskin

HOOVER
dammsugare

Finnes för omgående leverans 
Begär demonstration!

MOPA-OP/A ELEKTP. A B
Tel. 192

I kälkbackcn.
Utanför skolans knut finns en fin kälk- 

backe. En dag var det bara tre kälkar 
där. Nästa dag var det nitton. Då åkte 
vi längre än vi fick. Somliga åkte ända 
ner till Kooperativa. Somliga åkte rakt in 
i häcken nere vid korsvägen. Kälken gick 
sönder. Så blev det förbjudet. Vi fick bara 
åka ner till skolan. Några pojkar i sjunde 
klass hade på snö i diket. Sen var Lars- 
Erik, Björn, Ture och jag där och hällde 
på vatten. Vi bar många gånger i en plåt- 
butt. Nästa dag var det hårt, och vi fick 
åka ut på ängen.

Bengt Hansson. Klass 3.

I Bil-skogen.
Det är en skog mitt emot oss. En gång 

var jag och Ingvar i Bil-skogen. Då såg 
vi ett troll som kom upp ur en backe. Då 
så vart jag så rädd sä jag sprang hem och 
gjorde mig en stor snöboll. Men Ingvar 
vart inte rädd. Så sprang jag dit. Och kas
tade pä trollet. Det var Olle. Han hade 
horn och svans och långt hår.

Björn Åström. Klass 1.

så hon höll på att tappa masken. Då hon 
skulle dela ut sista julklappen, fastnade 
handen i skägget. Det blev en stor repa. 
Snörena kom fram och ramlade på golvet. 
När hon hade gått ut och kom in igen sa 
Gunborg: ”Jag såg nog, att det var du, för 
tomtar har inte några rutiga klänningar.”

Vi plockade ner alla julklappar i en kar
tong, och sedan for vi hem. Hemma drack 
vi kaffe.

Min bästa julklapp var en bok, som het
te Melka. Den handlar om en arabisk ung
häst. Hästen heter Melka och modern he
ter. Grancy. Det är en liten arabflicka, som 
skall få Melka. Men efter en tid säljer fa
dern hennes häst. Melka blir bortrövad av 
några rövare. De ger henne stryk och 
smörjer in Melka med en brun olja. Melka 
är världsberömd och har vunnit flera svå
ra lopp. Det är därför rövarna har tagit 
henne. Rövarna menar, att de skall vinna 
ett svårt lopp, som kommer snart.

När de har kommit till loppet med henne 
och skall starta, börjar Melka gnägga. Hon 
känner igen en liten pojke, som hon har 
varit hos förut, innan rövarna tog henne. 
Pojken tittar Melka i munnen och ser 
stämpeln. Pojkens far tittar henne i mun 
och känner igen henne på en gång. Melka 
förs sedan hem, och rövarna vinner inget 
lopp.

Karin Jansson. Klass 7.

RAK- & F R I S É R S A L O N G

Re komme nde r a s !
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En fem öring  b e rö ffa r sin h isto ria .
Jag är en gammal femöring, som upple- 

vat mycket i min tid. Mitt första minne var 
— ja, vad var det nu? Jag tänker, så att 
det skramlar i min kopparhjärna. Jo, nu 
kommer jag i håg. Jag var på väg från 
Kungliga myntverket. Jag låg i en stor 
låda för att skickas till Stockholms största 
bank. Då var jag blank och fin, men jag 
var mycket olycklig, ty jag var enda fem
öringen i lådan bland en massa högfärdiga 
tioöringar. Vad betyder det, att man är 
blank och fin, om man ändå är olycklig? O, 
vad jag längtade efter en enda femörings- 
kamrat!

Varför var jag nu den enda femöringen i 
hela lådan? Jo, det förhöll sig så, att man 
hade tagit fel i brådskan och lagt mig bland 
tioöringarna. Det var alldeles beckmörkt i 
den stora lådan. Jag hörde, att det dunkade, 
och jag tyckte, att det gick framåt. Jag 
frågade en av de närmaste tioöringarna, vad 
det berodde på. ”Vet du inte, att vi åker tåg, 
din dumenut!” snäste han. Ja, så var det. 
Så småningom kom vi fram till banken, där 
man räknade oss. Jag stoppades i en låda 
med femöringar. Skönt!

Nästa dag kom en man och tog ut en del 
pengar. Bland andra fick han mig. Jag stop
pades i en portmonnä. Han gick hem med 
mig. Han kom in i köket och visslade pä 
sin hund. Karlen tog upp portmonnän. I en 
liten korg lade han ner några slantar la
gom mycket till dagstidningen. Bland de 
slantarna var jag. Därefter slog han igen 
locket på korgen, lät hunden ta korgen i 
munnen och släppte ut honom. Hunden gick 
in i en liten butik. Ett biträde tog från ho
nom korgen, plockade upp oss och stoppade 
i en tidning. Hunden kilade i väg hem.

Oss stoppade biträdet i en låda, som var 
full med pengar. Men där fick jag inte vara 
länge. Lådan öppnades och biträdet "tog ut 
mig och lämnade mig till en liten pojke. 
Pojken gick direkt till banken och satte in 
mig och några andra slantar. Bank-kassö- 
ren lade oss i ett kassaskåp. Natten kom, 
och vi somnade.

Plötsligt vaknade vi av ätt det tassade 
utanför kassaskåpet. Vi hörde ett brak, och 
kassaskåpsdörren flög upp. I öppningen såĝ  
vi ett hemskt ansikte. Det ansiktet tillhörde 
en tjuv. Han plockade ut sedelbunt på se
delbunt. Han fick tag i mig också men 
slängde mig föraktfullt på golvet. Sedan tas
sade han bort till fönstret och försvann ned
för brandstegen.

Dagen efteråt upptäcktes stölden. Kassö
ren alarmerade genast polis. Detektiver 
kom och gjorde undersökning av rummet. 
Då hittade de mig och tog mig med till po-

Skimi- & pälsvaror
samt alla soriers väv- och handstick- 
ningsgarner köpes fördelaktigast 

från

Filip Sundberg
Heden, Orsa 
Tel. 388

Lill-N isses ä ve n fy r .
Du kanske inte känner Lill-Nisse. Det är 

en liten tomtepojke, som bor djupt inne i 
trollskogen. Nu ska jag berätta om honom.

En dag var Lill-Nisse ute och sprang i 
skogen och funderade på vad han skulle gö
ra. Då fick han plötsligt höra, att någon 
grät. ”Vad kan det vara” ? tänkte Lill-Nisse 
och sprang åt det hållet, varifrån ljudet 
hördes. Han kom närmare och närmare 
trollberget, där trollen bodde. Plötsligt kom 
han till ett snår. Han böjde försiktigt bort 
kvistarna, och se — där satt den sötaste 
flicka Lill-Nisse någonsin sett! ”Varför grå
ter du” ? sade Lill-Nisse. Den lilla flickan 
tittade upp. ”Jag gråter, därför att min 
klänning har blivit förstörd, och i kväll 
ska älvornas prins komma till älvbalen, och 
jag får inte vara med.” Den lilla flickan 
började gråta igen. ”Men vad heter du” ? 
frågade Lill-Nisse. ”Jag heter Vitblomma”, 
svarade flickan. ”Jag heter Lill-Nisse,” sa
de Lill-Nisse.. ”Jag ska försöka hjälpa dig.” 
Lill-Nisse funderade.

lisstationen. Där upptäckte man fingerav
tryck på mig. Man sökte efter tjuven och 
fann honom. Tack vare mig fick han sitt 
välförtjänta straff.

Jag har mycket mer att berätta, men det 
skulle fylla flera volymer. Därför slutar jag 
nu.

SIGURD MÅRSÉN 
Klass 6

För fjällfärden:
Skidor, Skidutrustning 

Skidor vallas

Bäst och billigast 
från

Cykel* & Biltjänst
O rsa , tel. 156

”Vänta! Nu tror jag att jag vet. Stanna- 
här! Jag kommer snart tillbaka” Och så 
sprang Lill-Nisse. Han sprang till en stuga, 
som låg i skogsbrynet. Där visste han, att 
det bodde en flicka, som hette Karin. Ka
rin blev förvånad, när hon såg en tomte 
framför sig. ”Vad vill du” ? ”Jo”, sade Lill- 
Nisse, och så berättade han om Vitblommas 
klänning. ”Det var tråkigt,” sade Karin, 
”jag ska försöka hjälpa dig.” Karin letade i 
en låda. ”Titta, den här kan hon nog ha”. 
Hon höll upp en liten spetsnäsduk. ”Ja, den 
blir nog bra”, sade Lill-Nisse. Han sprang 
bort tillbaka till Vitblomma. ”Se så fin klän
ning du får!” ropade han. ”O, så vacker 
den är”, sade Vitblomma, ”Nu kan jag gå 
på balen”.

Vitblomma kom på balen. Och jag tror, 
att hon sedan gifte sig med älvornas prins.

LISBET OLSSON
Klass 3

GLÖM EJ
alt Eder cykel behöver renoveras 
och justeras till våren. Gör det i 
god tid! L A C K E R I N G !

B. S. B A L T E R S
Cykel- & Rep. V erkstad
O rsa, tel. 11

Sp ecia la ffä ren
för djupfruset

V a lte rs  L ivsm edel
Tel. 106

För hårets 
rationella vård

anlita

Liljas D am fr ise r in g
Telefon 306, O rsa

Då det gäller 
presenter

se först hos

T h o r b y
Ur-, Optik- & Guldsmedsafför
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Vårpromenad av 
Karin Hedberg, klass 6
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Bet är inle läll all . ■ . Forts, frun sid. 4.

söka göra vad vi kan för att de riktigt 
skall trivas med tillvaron. Kan vi så ta 
det hela lugnt och förnuftigt och försöka 
leva glatt och tryggt tillsammans med 
barnen, så försvinner beteenderubbnin
garna i de flesta fall av sig självt.

En del av oss har barn som stjäl och 
ljuger eller är trotsiga, olydiga och 
aggressiva. Vad gör man dä? Ja, det 
finns naturligtvis inga patentlösningar 
och särskilt när det gäller barn får man 
akta sig för att generalisera. Vi får 
komma ihåg, att varje människobarn är 
ett väsen för sig med just sina speciella 
konstellationer. Därför kan man få bara 
vissa allmänna riktlinjer. Och dä blir 
svaret det att också beträffande dessa 
missanpassningar gäller det, att vi för
söker att ge barnet en trygg och kär
leksfull uppväxtmiljö. När våra barn 
inte är sådana som vi önskar, att de 
skall vara, så bör vi alltså rikta strål
kastaren mot oss själva i stället för att 
moralisera och straffa barnen.

Straffet som uppfostringsmetod måste 
vi allt förkasta. Barnet kan inte förstå 
och uppleva det kärleksfulla eller rätt
visa i straffet utan uppfattar det som 
en våldshandling. Dessutom framkallar 
straffet skuldkänslor. Skulle vi verkligen 
en tid gå in för att studera straffets 
verkningar pä barnen, så skulle vi få 
många och drastiska exempel pä att det 
verkar alldeles annorlunda än vi menat, 
Inte nog med att barnen blir olyckliga 
inombords — utan ser vi krasst på den 
uppfostringsprincipen, sä är den helt en
kelt ineffektiv i långa loppet.

Det enda som verkligen ersätter straf
fet är förståelsen. Det är svårare att 
uppfostra barn med förståelse och lugn 
än med straff, för straffet är ju den me
tod som för tillfället snabbt löser en 
svär situation och som liksom rensar 
luften, när vi själva är färdiga att spric
ka av irritation och ilska. Om ett barn 
behandlas med vänlighet och förnuft och 
känner kärlek och trygghet i sin familj, 
så behöver vi inte straffet som uppfost- 
ringsprincip. Vet vi verkligen hur en så
dan uppfostran verkar, så blir det lätta
re för oss att klara upp även ganska be
svärliga situationer med våra barn. Att 
vi föräldrar sen någon gång kokar över 
— det är en annan sak —  och det behö
ver vi inte känna oss misslyckade för. Vi 
är inte mer än människor. Vi har alla 
våra stora och små bekymmer, och dem 
låter vi ibland gå ut över barnen i form 
av otålighet och olika sorters bestraff
ning.

Det behov som dominerar barndomen 
från allra första början är behovet av 
verklig förståelse, trygghet och varm 
kontakt med föräldrarna. Har vi lyckats 
skapa denna atmosfär av gemenskap och 
tillit såsom grund i förhållandet till våra 
barn, redan när de är små, så har vi det 
väsentliga arbetet undangjort. Och då 
har vi gett barnen möjligheter till att 
klara också ungdomsåren utan alltför
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S lip sten slo p p et.
” Slipstensloppet”, den traditionella skid

tävlingen för skolbarn i norra Orsa, hölls 
i lördags vid Nederberga skola. Ett 70-tal 
barn från skolorna i Skattungbyn, Kall- 
mora, Åberga och Nederberga deltog.

R e s u l t a t :
Pojkar, kl. 5—6. 2ya km: 1) Arne Eriks

son, Ne. 10.40 min.; 2) Bengt Oskarsson, 
Ne. 11.10; 3) Kurt Karner, Sk. 12.19.

L a g :  Nederberga 34.29 min.
Flickor, kl. 5—6. 2% km: 1) Gunnel

Läng, Ka. och Anita Berglund, Ne. 13.05 
min.; 3) Veino Pekkinen, Ka. 13.31.

L a g :  Kallmora 40.17 min.
Pojkar, kl. 3— 4. IV2 km: 1) Tore Sved

gård, Ne. 5.55 min.; 2) Rolf Johansson, Ne. 
6.08; 3) Bengt Gustafsson, Ne. 6.10.

L a g :  Nederberga 18.13.
Flickor, kl. 3— 4. 1% km: 1) Karin Hans

son, Ne. 6.51; 2) Gullevi Matsson, Ne. 6.59; 
3) Görel Kvarnström, Ne. 7.15.

L a g :  Nederberga 21.05 min.
Pojkar, kl. 1—2. 750 m: 1) Kurt Jakobs

son, Ne. 4.21; 2) Leif Jakobsson, Ne. 4.23; 
3) Ingemar Hansson och Rune Oskarsson, 
Ne. 4.30.

L a g :  Nederberga 13.14 min.
Flickor, kl. 1—2. 750 m: 1) Maj Anders

son, Ka. 4.53 min.; 2) Maj-Lis Hansson, Sk. 
4.56; 3) Karin Talu, Ne. 5.00.

Inget lagpris.

stora svårigheter. Finns det redan frän 
början en förtroendefull kontakt mellan 
föräldrar och barn, sä behöver t. ex. det
ta med rökning, vara ute om kvällarna, 
pengar och yrkesval inte bli sådana väl
diga problem och prestigefrågor. Det är 
sä mycket, som faktiskt löser sig självt, 
när man har förtrolighet och intimt 
samförstånd att falla tillbaka pä. Och 
har vi gemenskapen och förståelsen 
djupt på botten oss emellan, så kan ock
så vi föräldrar och uppfostrare —  utan 
att skada barnen eller rubba deras tillit 
— få vara ofullkomliga precis som van
liga människor.

M usikinstrum ent med tillbehör 

Le k sa k e r i stor sortering

Musik § Hemslöjd
G. Klockor Telefon 320

Först och Sist
gäller det Barnens kläder!

T jll god sport hör praktisk 
utrustning. Varma och smi
diga sportplagg, som håller 
i alla väder, kan vi ge Er 
förslag på.

Skiddräkter för flickor och 
gossar i bra kvatitéer och 
färger.
Udda skidjackor i brunt, 
rött och blått.
Anorak, Slalombyxor, Olle
jumprar, Sportstrumpor 
och vantar.

F-.a Barnkläder
Tel. 219, Orsa

et it a

i dräkter och kappor
komma nu fiån

Kappaffären
Tel. 784

TECKNING: Sessan av 
Birgit Nyström, klass 5
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F relins Konditori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor- 
förening oeh Tårtförmedlingen

V ärm e', Vatlen-, A vloppsledn ingar

utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T ap etserin g
Rums- och Byggnadsmålning
Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

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

O m s o r g s f u l l

P e r m a n e n t n i n g
utföres av

Gully Bohman
Telefon Holen 49

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

Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott DRICKA
frän

Storåbro Bryggeri
Teleion 189

L i n d ä n g e f s  P e n s i o n a t

Tel. Holen 1

Vad säger Si om . . .______ loris, frän nid. 7.

Och slutligen Gunnar Jonsson: Jag tyc
ker, att det är bra att få lära sig engelska, 
men det är svart att lära sig orden och 
hur de uttalas.

Till slut har tidningen frågat Folkskol
styrelsen om anledningen till att engel
ska infördes på schemat. Det förekom 
säkert röster både för och emot, när sa
ken först fördes pa tal. Men vilket var 
slutligen det mest vägande skälet till att 
engelskan infördes?

Härpå svarar ordföranden, hr Borg- 
qvist: Det var först inspektören, som bad 
oss börja med engelska, men då fanns 
det inga lärare, som hade erforderlig 
kompetens. När frågan senare togs upp 
igen, var nog det tyngst vägande skälet 
det, att nu för tiden många ungdomar, 
som inte går till Samrealskolan, ändå 
vill lära sig engelska efter skoltiden. Dä 
bör det vara så mycket lättare för dem 
att arbeta vidare på egen hand, om de 
redan i folkskolan fått en grund att 
bygga på. Och när Kungl. Skolöversty
relsen sedan beviljade oss två extra 
veckotimmar, så att engelskan inte be
hövde inkräkta pä tiden för något annat 
ämne, var det inte längre någon diskus
sion om saken.

Gummiverkstad
B i lr in g a r ,  S n ö k e d jo r ,  

B a t te r ie r ,  Bensin 
och o l jo r .

Orsa Ringcentral
A lf  Andersson 

Tel. 299, bost. 555

B i B G L I f N D S
C O N D I I O f i l

REKOMMENDERAS 

Telefon 66

Byggnadssnickericr
Inredningar, Trappor, Lislverk,
Auktoriserad försäljare för 
Masonile, IVallboard och Plytvood
B E G R A V N I N G S B Y R Å

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

Brandts Pensionat
Orsa, telefon 173

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor m. m.
Lager av Masonite, W allboard , Plywood

K a llh o ls fo  rs (Sruckedfafoiilc
Tel. 500 37 M ä s s b a c k e n

|ohn P e ttersso n s
Sadelmakeri, Tapetserareverkslad
Telefon 164

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

Bi l l i ga  pr i ser !

S k orep aration er
utföras omsorgsfullt av

M. Wi k s t r ö m
(Bakom Lantmannagérden)

Lined hs Matsalar
R e k o mme n d e r a s !

Tel. 269 Orsa

Hugos Konditori
Eftr. Holger Bäckström

Rekommenderas!
--------T e l e f o n  3 1 8 --------

F I R M A

BERTIL JONSSON
OLJONSBYN -  TEL. ORSA 346 

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119
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Sko lnytf.
Nya lärare.

Till ordinarie kantor och folkskollärare i 
Skattungbyn har utsetts kantorn Gunnar 
Hermansson i .Tung, Skaraborgs län.

Den nye kantorn, som beräknas få till
träda tjänsten den 1 juli, är född i Gran
gärde år 1903 cch är äkta dalkarl. Han har 
avlagt folkskollärarexamen både i Finland 
och Sverige, den första år 1930 i Nykarle- 
by och den senare år 1933 i Linköping. Or
ganist- och kyrkosångarexamina avlades i 
Visby år 1930. Efter vikariatstjänstgöring 
pä olika platser blev han ord. kantor i 
Ljusnarsberg 1934, i Södra Kåda 1940 och 
i Ljung 1947.

Herr Hermansson lär under två sömrar 
ha vistats i Gravberg, och han känner allt
så till Skattungbyn, där vi hoppas, att han 
och hans familj ska trivas.

Ny småskollärarinna har vi också fått i 
Skattungbyn. Nuvarande vakansvikarien, 
fru Anna Holting-Andersson, har nämligen 
blivit vald till ordinarie fr. o. m. den 1 juli 
1952.

Den nya lärarinnan behöver ingen pre
sentation. Hon är ju född i Kallmora och 
väl känd åtminstone i norra delen av sock
nen.

Vi hälsar båda de nya lärarna välkomna 
till Skattungbyn och Orsa skoldistrikt.
Det blev Digerberget.

Vid skolstyrelsens sammanträde den 1 
december 1951 beslöts enhälligt, att den 
nya skolan på Digerberget skall heta Di
gerbergets skola i stället för Sörmedsjöns 
skola.
Ny organisationsplan.

Förslag till ny organisationsplan för 
Orsa skoldistrikt har godkänts av lärarkå
ren, skolstyrelsen och kommunalfullmäkti
ge. Förslaget skall nu fastställas av dom
kapitlet.

Monika Ström, klass 5.

Den nya organisationsplanen är endast i 
vissa punkter avvikande frän den gamla. 
Största nyheten är, att fortsättningsskolan 
nu också kommit med. Förut hade denna 
skola särskilt reglemente. Vidare innehål
ler planen bestämmelser om hjälpklasser, 
som ska förläggas till Kyrkbyns skola sä 
snart denna blivit tillbyggd, så att lokaler 
kan erhållas.
Materielrum

kommer under detta år att inredas i 
Torrvåls småskola och Stackmora folksko
la. Ävenså har skolstyrelsen beslutat att 
uppsnygga slöjdsalarna i Kallmora, Ncder- 
berga och Stackmora. Början skall göras 
i Kallmora.
Ny ordningsstadga.

Med anledning av nya författningar, den 
nya organisationsplanen, ändringar i stä-

Köp film i dag!
Ladda kameran för söndagens 
utflykt eller den trevliga resan 

till fjä llen !
Framkallning och kopiering 

snabbt och omsorgsfullt.

Tegm ans Foto
O rsa, tel. 93

Ju lp r is tä v lin g e n .
Intresset för julpristävlingen har va

rit glädjande stort att döma av de mån
ga insända lösningarna. Vi var visserli
gen beredda på att det kunde finnas fle
ra olika lösningar, men de många fyndi
ga svaren har överträffat våra förvänt
ningar. De skulle gott kunna ge uppslag 
till en ny pristävling i samma stil. He
der åt skoltidningens läsare! I den mån 
lösningarna är i överensstämmelse med 
tävlingsreglerna har de givetvis blivit 
godkända. Men vi tycker nog, att ”rot
sak” (Torsmo) och ”rotsoppor” (Rosen
torp) är mera långsökt än ”morotsäck” . 
Och nog är det väl orätt att i dessa dyr
tider så ringakta en hederlig falukorv, 
att man upptäcker Torrvål genom ett 
”korvhål” .

Ja, tävlingen var nog inte så lätt, och 
den, som undrar, om den inte ”var all
deles för svår för de s m å” , har förstås 
rätt. Men nu brukar nog pristävlingar 
lösas ” familjevis” , och då kan kanske 
också, de små dra sitt lilla strå till stac
ken. En annan skriver: ”Årets pristäv
ling var mycket trevlig, men att kalla 
Djupnäs och Gråtbäck för byar är väl 
litet felaktigt” . Anmärkningen är tyvärr 
alldeles riktig, och vi ber om översende.

Här lämnas nu vår lösning på pris
tävlingen:

1. Sandsäck — Sundbäck
2. Lars Back — Orsbleck
3. Dunsäck -—■Djupnäs
4. Repstege — Stenberg
5. Trumma — Trunna
6. Korv — Born
7. Snus — Bjus
8. Plunta — Untorp
9. Isborr — Viborg

10. Morotsäck — Stackmora
11. Östman — Hansjö
12. Grytsäck ■—- Gråtbäck
Pristagare blev (de tre först öppnade 

rätta lösningarna):
1. A. S v a h n, Faek 14, Oljonsbyn. 

(Orsaboken.)
2. G u s t a f  B l i x t ,  Box 356, Orsa. 

(Bokpris.)
3. T o r e  J ä m t é n ,  Slättberg, Orsa. 

(Orsa Skoltidning för 1 år.)
Vi gratulerar pristagarna och tackar 

alla deltagare i tävlingen. A. R.

derskeinstruktionen m. m. måste även ord- 
ningsstadgan ses över. Folkskolstyrelseri 
har uppdragit åt hrr Hj. Hedman och A. 
Lustig att göra denna översyn och fram
lägga förslag till ändringar.

Hj. H—n.
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