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U N G D O M E N  O C H
S K I D L Ö P N I N G E N .En rapsodi av 

jägmästare E. Geete.

Skidan och skidlöpningen äro, som nog 
alia veta, inga nymodiga påfund i vårt land. 
Redan på de gamla runstenarna finna vi 
skidlöpare avbildade, och i svenska skid- 
museet vid Fiskartorpet i Stockholm beva
ras delar av en märklig skida, som man 
funnit i en myr uppe i Ångermanland. 
Denna skidas ålder har av vetenskapsmän
nen beräknats till minst 4000 år. I den 
nordiska gudasagan hade skididrotten sina 
särskilda representanter. Ull var vinterns, 
skidlöpningens och jaktens gud, och skid- 
gudinnan hette Sirade.

Tiderna förändras på alla områden. Ur
sprungligen var skidan oumbärlig både för 
samfärdsel och jakt. I ödemarken är väl 
så ännu förhållandet i förstnämnda hän
seende, men man kan dock numera påstå, 
att skidlöpningen huvudsakligen utövas som 
nöje och motion. Ingen kan dock förneka, 
att det är tävlingarna, som i allra högsta 
grad bidragit till skidlöpningens stora ut
bredning och popularisering bland alla ål
dersklasser i vårt land.

Skolumgdomstävlingar.
Det kan härvid vara av ett visst intresse 

att lägga märke till, att de första skid
tävlingar som omtalas hos oss voro skol- 
ungdomstävlingar. Den allra första av det 
slaget lär ha anordnats år 1877 av rektor 
Söderbaum i Sundsvall, en man som för 
övrigt gjort mycket för ungdomens frilufts
liv. Hans arbete på det området fortsattes 
av en annan lärare i samma stad, läro
verksadjunkten Collinder. I 'Stockholm gick 
Beskowska skolan i spetsen, där tävlades 
första gången 1886, och efter den tiden 
följde ungdom stävlin gar litet varstans, bå
de i längdåkning och backe. Sedan Före
ningen för Skidlöpningens främjande i Sve
rige — vanligen kallad ” Skidfrämjandet” 
— år 1892 stiftats, blev det verklig fart 
på skolungdomens tävlingar. Sedan 25 år 
tillbaka finnes en särskild kommitté, som 
handhar den rätt vidlyftiga organisationen 
av ” Skolungdomens vinteridrottst/ävlingar” . 
Från början voro endast huvudstadens ung
domar berättigade att deltaga i dessa täv
lingar, senare öppnades de för landsorts- 
lärovefken m. fl., och från år 1920 stå de 
öppna även för hela landets folkskolor. 
Tävlingarna omfatta, som de flesta torde 
känna till, förutom terräng- ooh backlöp
ning på skidor, även skridsko och simning. 
” Badningen”  försiggår dock inomhus! Slut
ligen ingå även fältskjutning på skidor 
samt. skridskosegling i programmet.

Deltagarantalet i dessa tävlingar var re
dan första året (1910) 528 pojkar och 
flickor, numera räknas de årligen i tusen
tal. Det kan måhända synas onödigt att 
på denna plats så utförligt omnämna dessa 
” huvudstadstävlingar” . Men det är som 
sagt inte bara Stockholmsungdom, som nu

mera deltar. På senare år har ” lands
orten”  blivit allt framgångsrikare, inte 
minst Dalarna.

Denna tävlingsform har uträttat mycket 
gott. Icke mindre nyttiga äro de ” Skol
ungdomens allmänna fjällfärder” , som se
dan tio år tillbaka anordnas — i regel vid 
påsktiden. Senast gångna vinter kunde 
organisationskommittén bereda plats för 
icke mindre ån fyra och ett halvt tusental 
ungdomar från alla landsändar, cch under 
de tio åren ha i runt tal 22,000 skolpojkar 
cch flickor fått njuta av den glädje och 
rekreation, som knappast något annat än 
” .fjället i sol”  kan skänka en ungdom,, 
vilken suttit mer eller .mindre instängd vid 
boken under en mörk vinter. iSkidfrärnjan- 
det, huvudanordnaren även av dessa fjäll
färder, är värd en stor portion tacksamhet 
inte bara från deltagarna utan i lika hög 
grad från dessas föräldrar. Det är också 
många, som givit uttryck åt denna sin 
tacksamhet.

Skidlöpande ungdom förr och nu.
Det märks en avsevärd skillnad på den 

skidlcpande ungdomen nu och för endast 
några år sedan. Utrustningen är en helt 
annan, framförallt ändamålsenligare . De 
långa skidorna med en enkel skridskorem 
som bindsle äro försvunna. De långa sta
varna — ibland dubbelt så långa som ägaren 
själv — ha som väl är även försvunnit. I 
samma mån scm utrustningen blir bättre, 
blir också nöjet och behållningen av idrot
ten större.

Och vilken skillnad på ungdomens skid
löpning förr ooh nu. Vad man förr kallade 
god skidterräng, d. v. s. öppna marker 
med en cch annan liten backe, det gillas 
inte numera. Nu skall det i stället vara 
backe upp och backe ned, ja, om det vore 
möjligt, helst bara backe ned! Själva skid
löpningen, som förr ofta bestod i ett lugnt 
” promenerande”  i terrängen, den har för
vandlats till ett helt litet äventyr, fyllt av 
spänning och teknik. Mången äldre reage
rar nog mot överdrifterna i den moderna 
slalom- och störtlöpningen, men ingen kan 
förneka dess .säregna tjusning. 'Och även 
för åskådaren är den ett nöje. Men ung
domen vill inte bara se på, den är i dag 
synnerligen mottaglig för det äventyrliga 
momentet i sporten och lär sig i detta fall 
med förvånande snabbhet behärskningens 
svåra konst.

Ingen idrott, skulle jag tro, ger på 
samma sätt som skidlöpningen dess utövare 
tillfälle att komma i. omedelbar kontakt 
med naturen och dess skiftande skönhets
värden. Skidlöpningen kallas inte utan 
orsak för idrotternas idrott. Men man kan 
även framhålla, att det säkerligen ej är 
tävlingsäkningen, som ger det bästa både 
fj-siska. och andliga utbytet, utan fastmera

är det den skidlöpning, som idkas av den 
stora massan, som gör största nyttan. Man 
skulle kunna kalla det för den ” fria”  åk
ningen.

För att något tydligare framhäva skill
naden mellan förr ooh nu kan jag ej neka 
mig nöjet att för ” ungdom av i dag” 
citera några välmenta ” råd för nybörjare i 
skidlöpning” , hämtade ur en på sin tid 
mycket spridd och omtyckt ungdomstidning 
av år 1894. Nu ler mången medlidsamt åt 
desa råd, men betänk, att de äro 40 år 
gamla. -— Alltså här några brottstycken.

” Vi skola här nedan lämna en liten redo
görelse för bästa sättet att lära sig gå på 
skidor — — — Den första övningen i skid
löpning bör helst bestå i att gå på jämp 
mark. 'Skidorna få därvid ej uplyftas från 
snön, utan skola glida jämnlöpande med 
varandra på så stort inbördes avstånd, att 
skidbanden eller skodonen ej snudda mot 
varandra. Därvid lär man sig innan kort 
att iakttaga den lediga böjning i knäna, 
som är nödvändig vid löpning, samt att 
styra skidorna, så att de ej slingra och 
vicka.

Därnäst lär man sig att löpa. Stöt där
vid duktigt till med ena. skidan, glid så 
genast r.å den andra och låt den första glidc 
med, tills farten vill minska, då ny ansats 
tages. Detta är hela konsten. — ------- Emel
lertid bör man omväxla med backåkning. 
Backar bestigas antingen i sicksack eller, 
om de äro mycket branta och trånga, genom 
att på tvären trampa upp sig. — — — Ut
för backen låter mian det gå friskt undan. 
— — — Staven bör man så mycket som 
möjligt göra sig oberoende av ooh endast 
bruka den i riktigt nödfall, såvida man vill 
lära sig att någorlunda bliva herre över 
skidorna. — — — Vid löpning på jämn 
mark föres staven bekvämast på ena axeln 
som ” vila gevär”  och bidrager därvid till 
farten o,m han hålles väl bakut. Om två 
stavar användas vid löpning stötas de ome
delbart efter varandra i marken i detsamma 
som ansatsen till glidet tages. — — —

Nybörjaren plägar gärna vara rädd för 
att 'binda skidorna i den tanken, att det 
skall leda till några farligheter. Obundna 
skidor förorsaka dock mycket hinder och be
svär, då foten oupphörligt glider ur tårem
men, synnerligast uppför backar. — — —

D'e första stegen på skidor kunna tagas 
vid mycket ringa ålder. 'Sex år gammal kan 
gossen böria stå utför mindre backar och vid 
åtta år kan han medfölja på kortare turer. 
Även av flickor plägar den hurtiga leken 
vara mycket omtyckt och idkad, där skid
löpningen är mera allmän. Ekempel har 
givits, att en flicka kunnat i skidbacken 
tävla med jämnåriga gossar uti mod och sä
kerhet.”  — — — —

Ja, så lät det på den tiden. Här är ej 
platsen att komma med nya tiders instruk
tioner. Därvidlag verkar nog exemplets 
makt mest effektivt. Och med det stora 
antal lärare och lärarinnor som nu — främst 
tack vare Skidfrä-mjandets ledarkurser — 
utbildats kan man hoppas, att våra skolor 
äro eller bli rätt väl tillgodosedda beträffan
de skidundervisningon. I sinom tid blir det 
säkert ännu bättre.
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Juniorer.

Skidfräm jandet har även under många år 
ställt billiga skidor till skolornas förfogan
de. Dessutom ha miodellskidor gratis ut
lämnats för slöjdundervisningen. Tyvärr 
ha de bistra tiderna gjort, att även på detta 
område frikostigheten . måst begränsas.

Ännu finns det visserligen en obetydlig 
minoritet av människor, som benämnes 
idrottens belackare, ja, t. o. m. en och annan 
s. k. idrottshatare lever kvar. Men de strida 
utan tvivel en hopplös kamp, ty idrottsrö
relsen har nu vuxit sig så stark, att ingen 
makt i världen kan betvinga den. Idrotten 
och gymnastiken har så att säga gått sven
ska folket i blodet.

Kroppsliga och andliga idrotter.

Jag kan här ej underlåta att särskilt un
derstryka ett uttalande av en erfaren skol
man i en av våra norrlandsstäder. Han har 
nämligen gjort den iakttagelsen — och är 
säkerligen ej ensam därom — att ” många 
av de främsta eleverna i skididrott och 
annan idrott vid skolan ifråga också varit 
de främsta eller bland de främsta i andliga 
idrotter.”  Och ändå kommer ibland någon 
med det 'kategoriska påståendet, att all 
idrott verkar fördummande och förråande. 
Nej, den uppfriskande vinteridrotten, idkad 
med förstånd och måtta, leder till hälsa för 
både kropp och själ.

Tid bör finnas för arbete, tidl för vila. Det 
bästa minnet för mannaåldern är minnet 
av en glad ungdom. Därför bör man unna 
ungdomen nöjen. Men det finns nöjen av 
olika slag, det gäller att välja de goda. Ett 
av de bästa — om inte det allra bästa — 
är idrotten. Genom, den dragés ungdomen 
i stor utsträckning från andra, osunda 
nöjen. Vårt folk behöver idrott, ty lan
det behöver sunda och härdade ungdomar. 
Och idrotten skall hjälpa oss därtill. Skid- 
idrotten är härlig och välgörande främst 
därigenom, att den drar ungdomen ut i na
turen. Anordnandet av idrottstävlingar är 
ett medel i det syftet. Men det kan ooh 
bör ske i enkla former utan någon stor 
apparat.

” Till flydda tider återgår . .

I detta sammanhang kan det möjligen 
vara lämpligt att erinra om de primitiva 
förhållanden under vilka vi ” äldre”  fingo 
ta våra första stapplande steg på skidor. I 
min hemort, södra Värmland, var skidan 
ännu i början på 1600-talet föga känd. Till 
vår skola kom då vintern 93 en ung löjtnant 
från Jämtland och erbjöd sig lära ut kon

sten. Vi voro ett dussin pojkar i åldern 
11—13 år som genast anmälde oss. Det 
blev mycket nytt att lära. Först och främst 
kasserades alla våra gamla skidgrejor, vilka 
utgjordes av enkelt tillsnickrade ” kastved
trän” , granbräder eller rent av verkliga 
tunnlaggar. Vår ledare skaffade oss nu 
nya furuskidor av fabrikstillverkning (Skå
re-fabriken vid Karlstad, en av landons 
första) till ett pris av kr. 2: 50 paret! Bind
ningen bestod av enkel sadelgjord. Bind
ningar hade vi knappast sett. Dock ingick 
i programmet förutom terränglöpning även 
backhoppning. Kursen pågick några vec
kor och avslutades med en uppvisning i 
form av tävling. Det gällde först några 
kilometers löpning, vari instuckits ett par 
hopp i en primitiv backe, och slutspurten 
blev ett ” störtlopp”  utför den branta älv- 
brinken. Vid målet stod själva rektorn ooh 
utdelade belöningarna — första pris en hel 
riksdaler, andra pris 50 öre och tredje 25 
öre. Min blygsamhet kan inte hindra mig 
från att nämna, att det var jag som< fick 
enkronan. Men så är det också e n d a  
gångpn i mitt liv, som j ag tagit f ö r s t a  
pris i en skidtävling. Att jag efter den da
gen under gångna fyrtio år haft både nytta 
och nöje av skidlöpningen kan jag emeller
tid försäkra — en ovärderlig n y t t a  i mitt 
skogsmannayrke, ett oförlikneligt n ö j e  
och en ständig r e k r e a t i o n ,  vilket det 
nu gällt en fjällfärd eller en enklare skogs- 
tur. Min goda hälsa tackar jag skidlöp-

Familjen■ ger sig ut på promenad.

ningen för till mycket stor del. — .Så 
småningom övergår den skidintresserade 
mer eller mindre frivilligt till funktionärens 
eller ledarens ej alldeles oviktiga post. Ty 
någon måste också ägna sina krafter åt så
dana uppgifter, som heta spårläggning, tid
tagning och kontroll.

Stjärnorna och skididrotten.

Den s. k. stjärnkulten inom idrotten har 
klandrats rätt mycket, ofta dock på ett 
ovederhäftigt sätt. Jag går så långt, att 
jag anser ” stjärnorna”  nödvändiga för idrot
tens framåtskridande, icke minst skididrot- 
tens. Dessa främsta utgöra de synliga ooh 
manande exemplen på hur långt man k  a n 
komma med energi och, låt vara, även na
turliga anlag. Den vid målet hyllade 
stjärnan är f. ö. inte alltid så avundsvärd. 
Man blir inte en första klassens idrottsman 
utan försakelser och mödor, varom en van
lig dödlig knappast har en aning. Det be
tydelsefulla är emellertid, att den stora 
förebilden — stjärnan — i sina spår drar

Skidtävling i skolan.

med sig en rad av mindre förmågor — 
småplaneter — vilka i sinom tid bli liknande 
drivfjädrar för s i n generation — undan 
för undan. Det är till stor del på detta 
sätt, som målet nås — hela Sveriges ung
dom på skidor. Klandra därför inte stjär
norna. De äro välbehövliga föregångare, 
som lysa en tid, men tyvärr snart bli 
glömda.

Or sa har framtiden för sig.
Orsa kan säkerligen se framåt mot en 

ljusnande framtid på skidlöpningens område. 
Förutsättningar saknas ej. Man behöver 
bara se de skaror, som en vacker vinterdag 
tumla orm i backarna vid Fryksås. Skid- 
löparämnen finnas ” på lager” . Finge vi nu 
bara en riktig slalombacke vid Fryksås, en 
” stor”  hoppbacke vid Born och ett ä n n u  
livligare deltagande från allmänhetens sida 
i arbetet på att göra. ungdomen delaktig av 
vinterns fröjder, så vore allt ganska gott.

En verklig uppryckning för ortens skid
idrott utgjorde budskapet om L i f s  svenska 
mästerskap på 5 mil, varvid man inte heller 
får glömma hans pålitliga kamrater i mäs
terskapslaget, B e r g  och D a h l .  Orsa har 
även tidigare haft framstående skidlöpare 
att uppvisa. Yi behöva endast nämna nam
nen Daggar, Byss Hans samt mästarinnan 
Nelly Johansson, ofta tätt följd av Kajsa 
Grinndal. Gå vi utanför Orsa, har Dalarna 
i övrigt haft, cch har just nu, många be
römda storrännare. Vi kunna till erinran 
här nämna, från ett tidigare stadium brödra
paren Carlberg och Falu-Persson, Dass 
Halvar Persson och Johan Barsson från 
Särna, Strål Dars, Axel Israelsson och 
Algot Eriksson, Gustaf iSundin, Mora, m. 
fl samt något senare främst ” skidkungen”  
Per Erik Hedlund, Georg Darsson (” Säfs- 
näs-Basse” ), Ragnar Gustafsson, Stångberg, 
Anders Ström o. s. v. Alla dessa ha gjort 
sig ett namn på svenska stortävlingar, 
Hedlund har ju dessutom flera gånger 
hedrat de svenska färgerna på utlandets 
banor. Och just nu ha vi — förutom Dif — 
Matsbo, Back, Wikzell och åtskilliga 
andra att lita på.

E. G©8te.

Per-Erik Hedlund med en del av sin 
prissamling.

3



ORSA SKOLTIDNING

Folkskolestyrelsen och sjunde skolåret. Som bekant har frågan om sjunde skolåret blivit aktuell genom en utredning, vilken ligger till grund för bebådad proposition till riksdagen. Denna utredning, som utmynnar i ett förslag om införande 
av sjunde skolåret över hela landet, har utsänts på remiss till olika myndigheter. Skolstyrelserna ha dock blivit bortglömda. För att ge åtminstone Orsa skolstyrelse tillfälle att säga sin mening; har red. vänt sig till ledamöterna i den med följande tre frågor: 1. Anser 
Ni att ett sjunde skolår är nödvändigt och. önskvärt?2. Skulle Ni vilja införa sjunde skolåret i Orsa inom närmaste framtiden?3. Hur skulle Ni vilja ha fortsättnings skolan ordnad i händelse att sjunde skolåret infördes?Att frågorna givits en mera lokatbetonad 
karaktär kan näppeligen minska svarens värde — snarare tvärtom. Folkskolestyrelsen och sjunde skolåret. Som bekant har frågan om sjunde skolåret blivit aktuell genom en utredning, vilken ligger till grund för bebådad proposition till riksdagen. 

Denna utredning, som utmynnar i ett förslag om införande av sjunde skolåret över hela landet, har utsänts 
på remiss till olika myndigheter. Skolstyrelserna ha dock blivit bortglömda. För att ge åtminstone Orsa skolstyrelse tillfälle att säga sin 
mening; har red. vänt sig till ledamöterna i den med följande tre frågor: 1. Anser Ni att ett sjunde skolår är nödvändigt och. önskvärt?2. Skulle Ni vilja införa sjunde skolåret i Orsa inom 

närmaste framtiden?3. Hur skulle Ni vilja ha fortsättnings skolan ordnad i händelse att sjunde skolåret infördes?Att frågorna givits en mera lokatbetonad karaktär kan näppeligen minska svarens värde — snarare tvärtom.

BOGG ERIK ANDERSSON
anser att så som tiderna nu äro är ett 
sjunde skolår enbart till nytta. Det bör 
så snart ske kan införas i Orsa. Men 
ämnena skola, vara så gott som uteslu
tande av praktisk natur. Barnen böra 
där få lära sig ett yrke, var och en 
efter sina anlag, för att komma från 
skogsarbetena här, som inte ger dem 
några säkra framtidsutsikter. Detta 
gäller pojkarna. För flickorna bör det 
ordnas så att de lära sig sådana, ting, 
som gör dem lämpliga till goda hus
mödrar.

Fortsättningsskolan bör helt slopas, 
och därför skall i det sjunde skolårets 
kurs också ingå denna, skolas kurs i 
medborgarkunskap, för att barnen åt
minstone skola lära sig, att vi alla höra 
samman och behöva varandra.

C. H. ANDERSSON.
En lokförare är ständigt ute och far 

— hur skulle tågen annars klara sig ? —  
och därför dröjde det länge, innan vi 
fick stopp på C. H. Andersson och kun
de få höra hans uppfattning* om det 
sjunde skolåret.

Jodå, säger han, ett skolår till skulle 
vara till stort gagn för barnen. De ha 
ju i regel inget att uträtta, när de slu
tar skolan vid 13 är, och därför kan de

Segers Skoaffär
Välsorterat lager av 

PJÄXQR, BOTTINER O. GALOSCHF.R. 
RESTPAR BILLIGT!

Telefon 232.

gärna fortsätta i skola ett år till. Det 
är dock tydligt, att en sådan reform in
te är önskvärd för en del folk; särskilt 
då de mindre bemedlade. Men barnen 
»hindras» ju nu i alla fall av fortsätt
ningsskolan i två år. Då tycker jag det 
vore bättre att slopa fortsättningsskolan 
och låta barnen under ett sjunde skolår 
få undervisning i mera praktiska och 
allmännyttiga saker.

Min bestämda uppfattning, slutar hr 
Andersson, är att denna reform bör in
föras fortast möjligt i vårt skoldistrikt.

KARL ANDERSSON
säger, att svaret på frågan om nödvän
digheten och önskvärdheten av infö
randet av ett sjunde skolår blir i första 
hand beroende på vilka undervisnings
ämnen detta skolår kommer att omfatta. 
Även om vår nuvarande sexåriga skol
undervisning med rätta ka,n. anses yp
perlig och omfattar en mångfald nyt
tiga och nödvändiga läroämnen, torde 
det doek ännu finnas vissa ämnen av 
karaktärsbildande och praktisk bety
delse, som vore önskvärt att vår nutida 
skolungdom bleve i tillfälle att in
hämta.

Då något schema, för det sjunde skol
året ännu ej kommit till min kännedom, 
anser jag det ännu vara för tidigt att 
säga, hur jag skulle rösta om sjunde 
skolåret.

Vad fortsättningsskolan beträffar an
ser jag att den är av så stor vikt och 
betydelse att den hellre bör påbyggas 
än beskäras, såvida fortsättningsskolans 
undervisningsämnen ej kunna upptagas 
i det sjunde skolåret.

PROSTEN OTTO BERGGREN
yttrar sig på förfrågan om ett sjunde 
skolår och dess önskvärdhet i Orsa på 
följande sätt:

Jag tycker att ett sjunde skolår är 
bra. Men jag tyckerj att frivilligheten 
skall bort, att det alltså skall införas 
överallt. Angående fortsättningsskolan 
tycker jag, att den skall bort. En så
dan där praktisk sex-veckorskurs efter 
slutad skolgång ger jag ej så mycket 
för. För övrigt måste jag säga, att jag 
ej är insatt i det sjunde skolårets pro
blem. Det finns säkert, när detta skall 
avgöras, så många synpunkter som man 
nu ej tänker på. Bl. a. organisationen, 
som säkert blir svår.

Detta är nu yttrat fritt ur hjärtat, 
om man ser saken enkelt. Och jag 
kanske ser den alldeles för enkelt, slu
tar prosten.

G L R S  och P O R S L IN

M AR TIN  HED A .-B .
Telefon 14.

B e g ä r alltid

Orsa- bröd
brödet med
den verkliga
r å g s m ak en.
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ROBERT BLOM
i Viborg säger rakt på sak: »Klart är 
att det bara är bra, att ungdomen får 
så mycket vetande som möjligt, och att 
det är bättre att de får skolundervis
ning än att de ska gå arbetslösa och för
därvas. Men jag vill inte vara med om 
att införa det sjunde skolåret i Orsa 
utan att det skapas bestämmelser om 
kommunalt bistånd åt fattiga familjer, 
som genom ökad skolgång för barnen 
kommer i ekonomiska svårigheter.»

Frågan om hur fortsättningsskolan 
skall ordnas, när ett sjunde skolår in
föres, vill hr Blom däremot inte besva
ra: »Det är jag inte man att bedöma 
och avstår därför från att svara.»

ERIK DORDLOFYA
svarar: Om första frågan får jag ut
tala, att folkskolan bör utbyggas. Ett 
sjunde skolår vore nog lämpligt för 
städer och industrisamhällen, med dess 
goda skolformer, men jag är ej överty
gad om att ett sjunde skolår är den 
bästa lösningen för landsbygden med 
dess merendels sämre skolformer. Där 
håller jag före, att en utökning av fort- 
sättningsskolans kurs skulle vara det 
bästa, och ej, som nu föreslås, en be- 
skäring av densamma.

Blir ett sjunde skolår obligatoriskt, 
önskar jag dock, att det införes med det

Endast fotot från 
T E G M A N S

givor Eder högsta garantin för 
ett modernt och förstklassigt 
utförande.
Vänd Eder alltid till verklig 
fackman. — Vänd Eder till oss!

TEGMANS Orsa. TeL 93.

första inom Orsa skoldistrikt (för att 
hinna prövas före nästa reform).

Tredje frågan är för mig svår att be
svara, då man måste räkna med att fort- 
sättningsskolkursen måste avkortas om 
ett sjunde skolår införes. Vill dock ut
tala den tanken, att för flickornas del 
skolkökskursen bibehålies.

ARTUR ERIKSSON
säger: Sjunde skolåret — det är finfint. 
Ur demokratisk synpunkt är det nöd
vändigt att vi har kunniga medborgare. 
Det sjunde skolåret skulle ge de bli
vande medborgarna större möjligheter. 
För landsbygdens del är det helt enkelt 
ett rättfärdighetskrav att barnen där få 
bättre skolförhållanden. För städernas 
och de större samhällenas del är det ju 
redan ordnat på så många bra sätt med 
den vidare utbildningen, men lands
bygden är eftersatt. Därför behöver 
landsbygden absolut det sjunde skol
året. Och kostnadsfrågan är inte omöj
lig att lösa.

Därför kommer jag absolut att rösta 
för införande av sjunde skolåret i Orsa, 
om det blir aktuellt genom riksdagens 
beslut.

Fortsättningsskolan anser jag skulle 
fortfarande vara två-årig, men då ut
byggd med mera praktisk betoning utan 
att medborgarkunskapen finge eftersät
tas.

BENGTAR ER. ERSSON.

Det där var då riktiga kuggfrågor, 
säger Bengtar Er. Ersson leende, när 
han blir tillfrågad om sin mening om 
ett sjunde skolår. Det är inte gott att 
svara så där på »rak arm». Det är 
många saker man här måste ta med i

beräkningen. Yad skall läsas i sjunde 
klass? Hur organiseras? Och mycket 
annat. Man kan inte bara rusa på.

Om man genom införande av ett 
sjunde skolår kunde råda bot mot ar
betslösheten bland de unga lärarna, vo
re det ju synnerligen gott. Å andra, 
sidan tycker jn folk, att barnen redan 
nu få gå i skolan för länge.

Inte är det väl alldeles nödvändigt 
med ett sjunde skolår, tycker jag för 
min del. Det är givet, att ett sjunde 
skolår vore förmer än sex veckors fort- 
sättningsskola. Därför, anser jag, bor
de det räcka med ettårig fortsättnings- 
skola med rent praktiska ämnen, unge
fär så som andra årskursen nu är ord
nad.

För resten få vi säkert vara nöjda 
med, vad de .styrande ställa till åt oss.

O. A. GUSTAFSSON
svarar ja på första frågan och är med 
på att införa sjunde skolåret i Orsa så 
snart frågan ka.n ordnas samt fortsät
ter:

Om sjunde skolåret infördes anser 
jag fortsättningsskolan t. v. obehövlig, 
om en del praktiska ämnen, som f. n. 
ingår i fortsättningsskolans plan, in
lägges som ämnen i sjunde skolårets un
dervisning. Detta under följande mo
tivering :

I en hel del fall är barnens målsmän 
redan nu obenägna för att sända sina 
barn till fortsättningsskolan, som på
går endast kort tid av året. De, som 
önska, tillförsäkra sig mera och högre 
kunskaper, ha här i Orsa möjlighet där
till genom att fortsätta i Orsa kommu
nala, mellanskola. I regel fatta ej bar
nen själva, när de genomgått sex klas
ser, att de behöva mera vetande, och 
betraktar det hela mera som ett obliga
toriskt tvång, än som en förmån för 
dem själva. De som ej fortsätta i 
O. K. M. men vid mera mogen ålder 
känna sig själva vara i behov av ytter
ligare kunskaper, ha f. n. tillgång till 
korrespondenskurser, såsom Hermods 
itn fl.; samt delvis även praktiskt an
ordnade aftonskolor.

Erik Andersson
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG 
Förrättar AUKTIONER, BOUPPTECK

NINGAR och ARVSKIFTEN.
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar. Tel. 40.
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FINN ERIK HANSSON
anser, att behövligheten av det sjunde 
skolåret beror på vilka ämnen, som ska 
komma med där. Det är ju bra med 
kunskaper i alla. de ämnen, som skolan 
har på schemat. Men det är nödvän
digare för den kroppsarbetande befolk
ningen att de lär sig något yrke. Kun
de skolan ges en praktisk inriktning, så 
att eleverna lärde sig något yrke, så 
sluppe alla lita på skogsarbetet, som nu 
är fallet. Sjunde skolåret borde där
för ta formen av en praktisk yrkesskola,.

Erfarenheten talar ju för att det är 
av värde, att de unga redan från barn
domen lär sig arbeta, att de tidigt få 
intresse och kärlek till arbetet. För 
lång skoltid gör det svårare för dem, 
som måste ägna sig åt sina händers ar
bete, att få den rätta inställningen till 
detta.

Finn Erik vill inte uttala sig om, hur 
han kommer att rösta ifråga om sjunde 
skolåret, och slutar med att säga, om 
det nu skulle bli bestämt om denna ut
ökning av skolplikten, så då borde det 
räcka med en ettårig fortsättningsskola, 
som dock skulle ha praktiska ämnen.

HANSER PER HANSSON 
anser, att under nuvarande arbetsför
hållanden det inte skadar med ett sjun
de skolår. Han är alltså icke-emot att 
den reformen genomföres i Orsa. Om 
fortsättningsskolan säger hr Hansson, 
att möjligen en kurs kan försvaras med 
nuvarande praktiska läggning.

JONAS KARNER
svarar helt kort och gott nej på båda 
de två första spörsmålen. Men skulle 
det ändå bli sjuårig folkskola, så ta då 
bort fortsättningsskolan och lägg in den 
kursen i sjunde årskursen.

ERIK KNUTAR
är avgjort för ett sjunde skolår. Dock 
borde detta ges karaktär av yrkesskola, 
så att var och en kunde få lära sig ett 
yrke. Men, fortsätter han, jag är med
veten om att ett sådant önskemål har 
sina svårigheter rent praktiskt att få 
utfört.

Under alla förhållanden är jag be
redd att rösta för att Orsa skall införa 
det sjunde skolåret.

Fortsättningsskolan? Ja, den borde 
bibehållas, och inte får då heller under
visningen i medborgarkunskap sättas 
efter.

ERIK SVAHN
svarar först ett obetingat ja på första 
frågan. Men han skyndar sig att till
foga en reservation i alla fall: att ej 
allt för många nya ämnen införas. I 
stället bör man gå in för en fördjup
ning i första hand av svenska språket 
och dess användning i tal och skrift, 
ävenså räkning.

Även andra frågan besvaras jakande 
—  men med samma reservation som 
ifråga om första svaret.

Om fortsättningsskolan efter infö
rande av sjunde skolåret säger hr 
Svahn: Jag vill föreslå, att en fortsätt- 
ningsskolekurs anordnas året efter se
dan barnen slutat folkskolan med i hu
vudsak medborgarkunskap på schemat. 
Låt den yrkesbetonade fortsättnings
skolan fara, jag tror inte den gjort nå
gon människa glad. __________________

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren AK.SEL E. ROSEEN  
Telefon 253.

PER ÅBERG
säger, att resultatet av undervisningen, 
som uppnås i den sexåriga, folkskolan, 
är säkert för Orsas vidkommande till
räckligt för det praktiska livet. Ty de 
flesta bli ju efter slutad skolgång skogs- 
och jordbruksarbetare. Vill någon fort
sätta, så ha vi kommunala mellanskolan 
Men ur en annan synpunkt måste jag 
anse ett sjunde skolår vara önskvärt: 
barnen böra, under den farliga över
gångsåldern stå under skolans fostrande 
påverkan längre, än vad nu är fallet. 
Dock anser jag ett sjunde skolår i B- 
skolor vara praktiskt ogenomförbart. 
Med så många klasser för en lärare blir 
nog inte bättre resultat på sju än på 
sex år.

Andra frågan besvaras nekande.
Fortsättningsskolan borde vara två

årig. Men jag tycker det vore klokare 
med en längre fortsättningsskola än nu> 
och då med bättre tid för ämnen av 
praktisk art. Nu ska ni ju på 180 tim. 
hinna med allt möjligt i jordbruk,slära, 
skogsbruk, husdjurslära, bokföring och 
vet allt vad det är för många ämnen. 
Det kan inte bli så grundligt i något. 
Det skulle vara mera tid. Jag anser 
nämligen dessa ämnen i fortsättnings
skolan såsom något av det allra värde
fullaste, som skolorna här i Orsa har att 
ge eleverna.

I GYNNA
ORSA SKOLTIDNINGS 
ANNIONSÖRER!

Ett tillfälligt parti 
prima
YLLEMUSLIN
i prislägen 1 : — , 1 : 25  

pasrs.nde till

S K O L K L A N N I N G A R

Kooperativa
Manufakturavdelningen
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Från skolbänken

Det var litet fattigt i redaktionens 
brevlåda, för barnbidrag till det här 
numret. Red. skickade och tittade efter 
flera gånger om dagen, men det var 
oftast tomt. Så småningom kom det ett 
och annat och det, som kom, kan ni läsa 
här nedan. Men när det inte räckte till, 
plockade Red. fram några trevliga upp
satser, som kommit in till föregående 
nummer men inte haft plats med. En 
del av dem handlar visserligen om sol 
och sommar mitt i vår kalla skidvinter. 
Men det skadar ju inte, att vi får läsa 
om solen, nu när den så sällan syns.

Nu tycker Red. att ni ska. morska, upp 
er och skicka in riktigt mycket till 
nästa nummer i stället. Tänk på, att 
ni kan vinna uppsatspriset. Den här 
gången får Nils Pettersson det för be
rättelsen om Storråttan som höll bröl
lop, och den kan ni leta. på hland de 
andra berättelserna,

FRYKSÅSFÄRDEN.
Snön låg bländande vit över gården. 

Det hade snöat under natten, men nu 
på morgonen hade det nyss slutat. Jag 
och Tage spände på oss skidorna och 
foro iväg. Vårt mål skulle bli Fryksås. 
Då vi kommo till Lillåbacken, var intet 
spår uppgjort. Jag for först, men då 
Tage skulle åka. nerför backen, gick 
bindningen sönder för honom. Då sa
de Tage, att vi skulle fara. hem och få 
bindningen lagad. Men jag tyckte, att 
vi lika gärna kunde fortsätta upp till 
Fryksås och laga bindningen där ‘åå 
gjorde vi. Komna till Storåbron, finge 
vi sällskap. Då vi hade kört omkring 
tre kilometer, tappade Tage skidan. En 
lång farbror, som var i sällskapet, frå
gade Tage, om han hade kört av bind
ningen. »Ja», svarade han. »Har du 
ingen reservrem då?» »Neej», svarade 
vi båda två på en gång. »Då kan du få 
låna en av mej då. Och så den där lilla 
väskan, ni har, går nog ner i min.» Nu 
hade vi inget mer besvär med rygg
säcken eller bindningen. Vägen opp till 
Fryksås är ganska backig, så vi fingo

SK ID B YXO R
LUM BERJACKOR
SKIDMÖSSOR
G O L F B Y X O R
GO LFSTRUM POR
SLIPOVER m. m.

Goda kvalitéer Humana priser 
hos

Åug.  Lar sson
O R S A .

hålla på två och en halv timme opp. 
Vi blevo jublande glada, när vi sågo 
den första stugan och kappades om 
vem som kom först opp. Jag och Tage 
kommo inte sist men ganska långt efter 
de första. När vi kommo in, fingo vi 
våran matsäck och beställde varm 
mjölk. När vi ätit, gingo vi ut och 
spände på oss skidorna och gjorde upp 
några spår. Då klockan var litet över 
två, åkte vi till utsiktstornet för a.tt 
titta på några av byarna, som lågo runt 
omkring. Men det var dimma, så vi 
sågo inte mycket. Vi åkte några gånger 
i backen nedanför tornet. Då klockan 
var halv tre, beslöto vi oss för att fara 
hem. Vi gingo in och togo vår rygg
säck och köpte oss en chokladbit, som 
vi skulle ha, när vi rastade. Nerfärden 
gick på en timme. Vi spisade på chok
ladbiten, när vi kommo till Storåbron. 
Vi fortsatte sedan och kommo /rlfce- 
hållna hem.

Jan-Olov Söder.

ÄLGSPÅREN.
Före jul skulle jag gå och ta en jul: 

gran. Jag tog yxan och sparken och 
for till skogen. När jag kom dit, läm
nade jag sparken och tog yxan och gick. 
När jag gått en bit, fick jag se färska 
älgspår. Jag högg ner en gran och for 
hem. När jag varit hem med granen, 
tog jag på mig skidorna och for till en 
annan pojke. Vi skulle då fara till 
skogen och följa spåren. När vi kom
mit en bit ovanför Unåbron, åkte vi 
förbi två hästar. När vi kommit en bit 
förbi dem, kom två älgar fram ur sko
gen. De stannade på vägen och tittade. 
Vi kunde tydligt se hur de såg ut, för 
vi var bara 20 m. ifrån dem. Hela 
kroppen var gråbrun utom halva be
nen, för de var vita av snö. En älg 
hade horn, så det var oxen. Så fick de 
se oss, så de sprang in i skogen och över 
gärdsgården. Min kamrat och jag 
följde efter. När vi åkt efter spåren en 
bit, var det så mycket snö, så skidorna 
sjönk så djupt, så vi vände om.

Elov Skoglund, kl. 6.

Sparkåkning - Teckning av 

Stina Carlstedt, klass 5.

HUR VI BAKA TUNNBRÖD 
HEMMA.

När vi baka, gör mor först en deg av 
kornmjöl och mjölk, och sedan har hon 
i jäst. Sedan får degen stå och jäsa 
över natten.

Tidigt på morgonen går far upp och 
gör upp eld i bakugnen. Mor går ock
så upp och börjar. En gumma står och 
knådar, och mor har en kavle och kav
lar. När hon har kavlat, så att kakan 
är riktigt tunn, då tar hon en bakstör 
och rullar kakan på den. Sedan bär 
hon stören med kakan på till ugnen och 
rullar av kakan. Där får den vara, tills 
den är gräddad. När den är gräddad, 
tar mor ut kakan och borstar av mjölet. 
Och så viker hon kakan fyra gånger och 
lägger undan den.

Elin Palmen, kl. 3.

STORRÅTTAN, SOM SKULLE IIA  
BRÖLLOP.

Det var en gång för länge sedan en 
storråtta, som hette Pip-Lisa, och som 
bodde under ett golv i en rik bondgård. 
På lördag skulle Pip-Lisa ha bröllop 
med råttklockarens pojke, som hette 
Jocke, som bodde i en närbelägen gård. 
Bröllopet skulle stånda i Pip-Lisas 
gård, för hon hade många rum. Lör
dagen började nalkas, och Pip-Lisa ha-

Skoltandcreme
2 5  öre pr tub.

T A N D B O R ST A R
från 25  öre.

Samt övriga artiklar för rationell 
munhygien i största sortering.

Hedins Färghandel,
O R S A .
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de mycket bråttom med att få allting i 
ordning, ty det var fredagskväll nu. 
Nu höll hon på att göra en pudding av 
potatis och ost och en härlig tårta, för 
det skulle vara ett fint bröllop. —  Så 
var det lördagskväll, och gästerna bör
jade anlända. Brudgummen hade re
dan anlänt och prästen med, som skulle 
viga dem. Så snart gästerna voro 
komna, tog bröllopsfesten sin början 
med att prästen vigde Pip-Lisa och 
Joeke tillsammans. Efteråt drucko de 
saft ur vinbärsglas och kalasade på 
ostpuddingen. När mattiden var över, 
gingo alla gästerna in i danssalongen, 
och musiken stämde upp, och gästerna 
dansade, ända tills det blev ljust. Då 
sprungo alla hem utom Pip-Lisa och 
Jocke. —- Sedan levde Pip-Lisa och 
Jocke lyckligt, tills de en dag fångades 
av en rovgirig katt.

Nils Pettersson, kl. 5.

NÄR VI FÅNGADE GRÄVLINGEN.
Det var på kvällen en marknadsdag. 

Då kom Anders in till oss och sade, att 
en grävling var i deras trädgård. Pap
pa tog skott och bössa och skulle skjuta 
den. När vi kom ut, hade grävlingen 
gått under ladan. Då ställde pappa sig 
vid knuten och skulle se, om han kom 
fram något mer. Det blev mörkare och 
mörkare. Vi tänkte att gå in, men då 
såg vi något, ,som kom smygande utmed 
ladugården. Pappa lade i två skott i 
bössan. Men då lade han i en tomhylsa 
i stället, och när han skulle klicka av, 
small det inte. Då blev grävlingen rädd 
och sprang under ladan igen. Pappa 
och jag gick in. Efter en stund gick vi 
ut igen. Då gick pappa på sophögen. 
Han skulle dit oeh se, om grävlingen 
var där. När pappa kom dit, höll gräv
lingen på att äta på något. Grävlingen 
hörde pappa, och han sprang till käl

S T O P P A D  SOFFA

-med bädd.

R e a lise ra s
CARL A. PETTERSSON - ORSA.

larn och pappa efter. Pappa gick för
siktigt utmed källaren. Och se, där 
stod grävlingen och tittade ner i källa
ren. Pappa lade ifrån sig bössan för
siktigt och tog ett långt skutt fram till 
öppningen, där grävlingen stod. Han 
sparkade ner honom och sedan igen 
med dörren. Då var han instängd. 
Nästa dag tog pappa oeh gjorde i ord
ning en bur åt honom. Han visste in
te, hur han skulle göra, men så gjorde 
han en håv och gick ner i källaren med. 
Och efter stort besvär kunde han få 
grävlingen i håven. Sedan hade vi in 
honom i buren. Många har varit oc h 
tittat på honom. En kväll släppte vi 
honom igen och han kröp in under la
dan på en gång.

Thore Lundqvist, kl. 6.

EN TREVLIG UTFLYKT.

En dag hade Kerstin Talu utflykt till 
Sollerön med Tallheds-barnen, oeh då 
fick Rune och jag följa med. Vi åkte 
tåg och båt, och det var så roligt.

När vi stego av, fick vi gå uppför en 
stor backe. När vi kommo till farbror 
Nils, sade lärarinnan, att om vi hade 
pengar, så fingo vi gå in och köpa nå
got. Vi gingo in och sågo oss omkring. 
Jag sade, att vi skulle köpa kex, och det 
gjorde vi. Farbror kände inte igen oss. 
Sedan kom Bojan och frågade: »Är det 
Karl Anderssons barn, som har kommit 
hit?» »Ja», sade vi. De hälsade på oss.

Jag frågade faster, om man fick köpa 
något för kassakvittot. Då skrattade 
hon och sade: »Jag skall fråga.» Far
bror kom och sade: »Jaså, du vill inte 
ha kvittot»', och så skrattade han. Sen 
gick han och tog två pennor. På dem 
var det klubbor fästade. Sedan sade 
farbror till Bojan, att hon skulle bjuda 
oss på saft. Faster gick ut till lärarin
nan och sade, att vi skulle få dricka 
saft. Då sade lärarinnan, att de skulle 
gå till kyrkan. Det var inte långt dit. 
Vi hade gått förbi den, när vi kommo.

Vi följde Bojan upp och fick dricka 
saft. Sedan fingo vi gå in i alla rum
men. I salen hade de ett piano, och det 
var så vackert. Från fönstret sågo vi 
kyrkan och barnen, som stodo utanför. 
Vi sade adjö och gingo.

När vi kommo till kyrkan, voro de 
stora barnen uppe i kyrktornet. Där 
uppe var ett fönster. De stodo uppe 
och tittade ned. Det var så högt. När 
de hade. sett sig omkring, gingo vi ned 
till bryggan. Det var långt att gå.

Vi fingo vänta länge, innan båten 
kom. De båda båtarna hette Engel
brekt och Gustav Vasa. Det var så ro
ligt att få åka på båten. Vid bryggan i 
Mora var det så mycket folk; två, tre 
poliser voro där.

På stationen fingo vi vänta länge, in
nan tåget kom. Medan vi väntade, åto 
vi våra smörgåsar.

Anna-Lisa Andersson, kl, 3.

EN SÖNDAG.

En söndagsmorgon, när jag vaknade 
och tittade ut genom fönstret, såg jag, 
att det snöade ute. Då blev jag så glad. 
Och då jag hade klätt på mig, sprang 
jag ut på gården. O, så roligt det var, 
att gå i snön! När jag hade ätit, frå
gade jag mamma, om jag fick gå till 
Margit, och det fick jag. Snart var jag 
där. När jag kom in, satt Margit oeh 
ritade av en ren, och så målade hon den 
med vattenfärg. När renen var färdig, 
frågade Margit, om vi skulle gå ner till 
sjön och se, om det var någon is på den. 
Det ville jag, men det var ingen is på 
sjön. När vi hade varit där en stund, 
började vi frysa, och då sade jag till 
Margit, att vi skulle springa oss varma, 
och det gjorde vi. När vi sprungit ett 
tag, kommo vi till skogen, och där sak
tade vi farten. Under en liten gran 
stannade Margit, och började skaka 
den, och då rasade snön ner på henne. 
Jag gjorde likadant, men det tröttnade 
vi snart på. Då fortsatte vi framåt en 
stig, som ledde till sjön. Men när vi 
gått ett tag, hörde vi, hur det knackade. 
»Det är nog en hackspett», sade Mar
git. Då sade jag, att vi skulle försöka 
få tag på den, och så började vi smyga 
mellan granarna. Närmare och närma
re hörde vi den knacka, men så slutade 
den. Då började vi härma den, och då 
började den hamra på trädstammen 
igen. Jag fick syn på den, men Margit 
såg den inte. Jag gick närmare, och 
Margit följde efter, men så knakade det 
till i en kvist, som jag trampade på, och 
det märkte hackspetten och flög. Men 
återigen hörde vi den hamra på någon 
trädstam. Vi skulle på nytt försöka att 
leta reda på den, och den här gången 
gick det bättre. Medan vi stodo och tit
tade på hackspetten, kom det en motor
båt fräsande förbi. Då blev hackspetten 
skrämd och flög sin kos.

Vi började gå hemåt, och medan vi 
gingo, sågo vi harspår, och längre ner 
sågo vi röda bär. När vi kommo till 
stranden, ställde vi oss under en stor 
tall och skakade, och då rasade snön ner 
på oss, så att vi blevo alldeles som levan
de snögubbar. Därefter gingo vi hem 
och sopade av oss snön. Och så var den 
söndagen slut.

Rut Hansson, kl. 4.

KOPPARBERGS 
LÄNS SPARBANK

Skolbarn i Orsa!
Sparsamhet är en dygd.

Under år 1935 har av skolbarn 
inom länet insatts i 7.019 poster 
ett belopp av kr. 21.086 : 72.
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ORSA SKOLTIDNING
NÄR JAG VAR TILL SMÅSJÖN.
En eftermiddag hade Sven och jag 

varit bort . och badat. När vi kommo 
hem, hade far kommit hem från Emå- 
sjön. Han var där och byggde lands
väg. Och då sade han åt mig, att jag 
skulle få följa med honom till Emåsjön 
och fiska, om jag kunde skaffa en cy
kel. På söndagsmorgonen gick jag till 
en gård och frågade, om jag fick låna 
cykeln, och det fick jag. På eftermid
dagen for vi. När vi kommo till Slådå- 
borgs fäbodar skulle vi in där och häm
ta, litet mjölk. Sedan for vi till Emå- 
da.len. Där stannade vi och handlade. 
Vägen mellan Emådalen och Emåsjön 
är dålig, och klockan var nio på kväl
len, när vi äntligen kommo fram. Då 
åt jag och gick och lade mig.

Jag fiskade mest, och ibland kokade 
jag också kaffe åt far. En morgon in
nan jag åt frukost, gick jag ut och satte 
ut metspöet med en kvidd på kroken. 
När jag kom dit igen, hade jag en gäd
da,. Sedan skar jag ned flera spön och 
satte ut, och då fick jag många gäddor. 
På kvällen rensade jag dem och saltade 
litet på dem, för jag skulle ta dem 
med hem.

Göte Skoglund, kl. 6.

DIALOG i  t v å  a k t e r .
Personer: Greta, Elsa och mor.
(Greta sitter i ett rum och läser sina 

läxor. Lägger till slut bort dem och 
tar fram en julklapp, som hon skall ge 
åt mor.)

Greta: Så där ja, nu har jag läxan 
färdig. Nu kommer väl snart Elsa 
också. (Det knackar på dörren.) Stig 
in !

Elsa: H e j! Är du färdig med läxorna 
än?

Greta: Ja, jag slutade med dem nyss. 
Du har väl arbetet med dig?

Elsa: Det förstår du väl. Var är din 
mamma då?

Greta: Hon håller på och bakar, så 
vi få säkert sitta i fred, må du tro.

Elsa (tar av sig kappan, tar upp sitt 
arbete och sätter sig i en stol mitt emot 
Greta,) : Å, du skulle bara se så fint
sparkföre det är i kväll. Kamraterna 
äro ute och åka kälke i »Långbacken» 
och det syns gå bra för dem.

Greta,: Det skulle väl vara härligt att 
gå ut och åka, spark en. stund. Eller 
hur Elsa?

Elsa: Jo det skulle det ju vara för
stås, men jag måste ha julklappen fär
dig först. (Det knackar på dörren.)

Elsa och Greta i korus: V em är det ? 
(Gömmer arbetet.)

Mor: Det är bara jag (sticker in hu
vudet), skulle inte fröknarna vilja ha 
kaffe med färska, kakor?

F :a  P a l l  i d s  Diversehandel
MÄSSBACKEN.

Affären i Mässbacken Rikstel. 42. 
Filialen i Kallmora ,, 32.
R E K O M M E N D E R A S !  

Specerier, glas, porslin och manufaktur.

Greta: Joo tack (börjar plocka un
dan på bordet).

(Mamma, kommer in med en bricka.)
Elsa: O, så förtjusande!
Greta: Det ska smaka härligt, jag är 

så kaffesugen (sätter två stolar vid 
bordet). Var så god och sitt Elsa. och 
doppa av det, som finns.

Elsa: Vet du, i går kväll fick jag en 
idé. Jag tänkte, att vi skulle bilda cn 
kamratförening. Både pojkar och 
flickor få vara med, vilka som helst för
resten. Pojkarna få slöjda, och vi 
flickor, få ha syförening. Både pojkar 
och flickar ha mötena tillsammans för
stås. Nån söndag kan vi ju ha utflykt 
på skidor eller spark.

Greta: Bravo Elsa, det ska bli livat!
Elsa: Då bestämmer vi första mötet 

på onsdag då (slår näven i bordet).
Ridå.

Andra akten.
Personer: Greta, Elsa och några

andra pojkar och flickor.
(Barnen äro samlade i en sal.)
Greta (stiger upp, alla andra äro 

tysta) : Jag föreslår, att Elsa väljes till 
ordförande. Är ni med på det?

A lla : Ja.
Greta: Då väljes Elsa. till ordförande 

(slår med en klubba i bordet).
Elsa: Jag tycker, att vi på söndag 

skulle göra en utflykt, så att vi få fler 
medlemmar.

Alla: Jaa (om varann). Elsa. slår 
klubban i bordet. De sjunga en sång.

Ridå.
Alice Westin, kl. 5.

Från fortsättning- 
skolan.

TASS OLOF LARSSON.

Liss Olof Larsson var en märklig 
man. Det var nog ingen, som trodde, 
att den enkle bonden i dalakläder var 
något så förnämt som riksdagsman och 
bankofullmäktige. Det är nog också 
många fina. herrar, som velat sjunka 
genom jorden, när han presenterat sig, 
och de strax förut sagt något om hans 
enkla person. Han ägde en märklig 
förmåga att se dum ut, och då sades 
många glosor om honom. När han se
dan presenterade sig, såg han idel röd- 
kindade män omkring sig. Han satt 
inte länge i riksdagen förrän hans 
märkligt goda huvud upptäcktes, och 
han blev invald i bankoutskottet. Det 
var en stor heder, inte bara för honom 
själv, utan för hela. hans hemsocken, 
Leksand. Han fick resa mycket i Sve
rige, för han hade till uppgift att kon
trollera riksbankens kontor ute i landet. 
Från dessa resor berättas många roliga 
historier. En gång gick han på Stock
holms gator. Då kom det två stycken 
finnar efter honom, och rätt som det 
var, sade den ene: »Jag tror harrkäln

går illa.» »Är det att undra på, när 
jag har två finnar i ändan», sade Liss 
Olof på rungande dalska. De två fin
narna drogo sig hastigt undan. En 
annan gång gick han på samma gata, 
då det i andra våningen på ett hus satt 
två ganska upprymda herrar. Den ene 
skrek för full hals när han fick se Liss 
Olof: »Mas, mas, mas!» Då svarade
Liss Olof på sin sjungande dalska : »Nu 
går det nästan långt, när man flyttat 
hundkojan upp i andra våningen.1» 
När han dog, var det många som sörjde 
honom. Man talar än i dag om honom 
och hans roliga historier här uppe i 
Dalarna,

Bernt Sundin.
Fortsättningsskolan 1.

ÄVENTYRLIGA SJÖFÄRDER.
Dagen efter färden från Mora i vår 

nya båt kom jag på idén att ta motor
båten och göra en rundtur på sjön. 
Jag gick upp till Rudmar Andersson, 
och han ville naturligtvis följa med. 
Vi gingo ned till kanalen och pumpade 
ur vattnet samt såg efter, att motorn 
gick.

Efter maten tog jag bensindunken 
och gick efter Rudmar. Då vi hade 
kommit utanför kanalen, kom jag ihåg, 
att jag glömt en regnkappa kvar på 
land. Det var tur, ty en bit från land 
pustade motorn till och stannade. När 
jag plockat sönder förgasaren och gjort 
ren den, startade vi igen. Men ute på 
sjön hade det friskat i av alla krafter, 
det gick vitvågor så höga som lekstugor. 
Vi vände icke utan foro vidare mot vå
gorna, Men baki satt jag och Rudmar 
och jäste i all sköns ro, men ibland slog 
en våg över däckningen i fören. Just 
som vi hade kommit mitt för Prästhol
men fingo vi åter motorstopp. Jag bad 
Rudmar svänga om rodret, så att båten

För kronor
får Ni numera permanentning 

hos oss.

Alltid originaloljor.

Ericsons Damfrisering
Telefon 208 .
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ORSA SKOLTIDNING

Hur ofta badar orsaborna?
Från de fyra badhusen i Orsa har vi lyckats erhålla nedanstående uppgifter 

om badfrekvensen under 1935. Det är inte illa. Men ännu bättre kunde det 
vara förstås.

B a d h u s
B a s t u K a r i a d S k o l b  ad

S:a
Män Kv. 6  :a Män Kv. S : a Pojk. Flick. S :a

Hansjö .............. 1556 630 22861 44 68 112 853 891 1744 4142
H alen ................ 982 455 1437 70 31 101 900 902 1802 3340
Mässbacken . . . . 1261 739 2000 33 21 54 709 586 1295 3349
Slättberg .......... p 1405 ? ? 8 ? ? 1066 2479

Summa 7128 275 5907 13310
Då Orsa har en folkmängd på 8,402 personer, blir det alltså 1,6 bad pr in

vånare. Alldeles för litet. Flera bad — flera badhus.

1 Däri inberäknat 150 '»barnbad».

vände. Jag lade upp årorna i en hast 
och rodde av alla krafter. Men att få 
Rudmar att sköta rodret riktigt hörde 
till det omöjliga. Men i land kommo vi.

Andra svårigheten var, då vi skulle 
köra upp den i Lillån. Det var högvat
ten, så att vi tänkte att vi skulle kunna 
köra över rännan vid Sandbanken. Då 
vi kom fram, fann vi, att rännan var 
igengrävd. Vi foro då upp i Storån, 
där vi åkte genom ett dike så pass brett 
att båten kunde gå där utan svårighet. 
Yi kommo då till en bro som var lägre 
än båten, men igenom skulle vi. Pappa 
ställde sig i fören och klämde ned den, 
under det att jag sköt på. Så höllo vi 
på, tills vi voro på andra sidan. Men 
det såg ut som om vi måste få vända, 
ty då vi kommo fram, där bäcken myn

Ni blir glad att se dem,
ännu gladare A T T  H Ö R A  dem.

Radioservice och -rör.

Hans Peterson, Orsa
Telefon 2 4 2 .

nar ut i Lillån, fann vi även där en för
dämning. Men den låg en bit under 
vattnet, så att vi stego på en trädkant 
och drogo över båten.

Nu ligger den på land och väntar på 
nästa sommars äventyr.

Sten Hedin.
Fortsättningsskolan 1.

FLYGMASKINEN .
En dag, då det var tö, kom jag och 

några pojkar på den idén att bygga en 
flygmaskin av snö. Vi skulle äta fru
kost först, innan vi skulle börja. När 
jag ätit, gick jag ut för att se, om de 
andra pojkarna kommit. De var redan 
i full gång att göra stora snöbollar, när 
jäg kom dit. Y i gjorde flygmaskinen 
bakom ett hus, så att inte någon skulle 
se den och så förstöra den. Först skul
le vi göra kroppen. Det var mycket 
arbete på den, för det skulle utgrävas 
fyra sittplatser. Kroppen var nu färdig, 
och vi skulle göra en motor med pro
peller. Propellern var lätt att göra, 
men det var svårt att få den att sitta 
fast. Men då kom jag på den idén, att 
vi skulle spika fast propellern på en 
lång stång, som skulle gå rakt genom 
motorn in i förarsätet. I denna ände 
skulle vi göra en vev, så att, då föraren 
vevade, propellern snodde runt. Nu 
fattades vingar, men det var en lätt 
sak att göra. Vi tog en bra lång bräda 
och täckte över den med snö. Med bak- 
vinge och roder gjorde vi på samma 
sätt. Till landningsställ hade vi en stor 
snöboll. Flygmaskinen var klar, men 
vart skulle vi fara.

En pojke sade, att vi skulle fara jor
den runt, och det gjorde vi. Alla hade 
satt sig tillrätta, och flygmaskinen höj
de sig från marken. Först skulle vi 
fara till Paris och London. I London 
skulle vi övernatta och fylla på bensin 
och allt, som behövdes. Vårt stiliga 
flygplan stod färdigt att starta, då vi 
nästa dag kom ut till flygfältet. Vi 
gjorde ingen brådska utan tittade noga 
på allting. Så voro vi i New York. Det 
var kväll och bäst att fortast möjligt 
göra i ordning flygmaskinen till nästa 
dag. Nästa dag skulle vi fortsätta, men 
när vi kom ut var där ingen flygmaskin 
utan en snöhög. Det hade regnat un-

Skolidrotten
Norra Dalarnas skolmästare på skidor
koras i Orsa lördagen den 22 febr. 1036.

Följande gruppindelning tillämpas:
Grupp Födda IGossar Flickor

A 1915—17 10 km. 5 km.
B 191S—19 10 km. 5 km.
C 1920—21 5 km. 2,5 km.
D 1922—23 2,5 km. 2,5 km.

SHögst 3 från varje skola få anmälas i
resp. grupper. Endast sådana, som fort
farande äro skoLpliktiga, ha rätt att del
taga.

Starten blir vid kommunala mellanskolan 
kl. 10 f. m.

Slip stenslopp et.
Den traditionella stora skoltävlingen i 

norra delen av socknen — hålles i år i 
Sfcattungbyn lördagen den 29 febr. med 
start kl. 10 fm. och prisutdelning kl. 12.

Orsa skolors lagtävling
hålles onsdagen den 4 mars vid Kyrkbyns 

folkskola med start kl. 10 fm.

Vinteridrotts- 
litteratur
i Orsa Godtemplares Folkbibliotek.
Boberg-Olander: Svensk fjällsport vinter

och sommar.
Dyhlén—Rimfors: Handbok i skidlöpning.

Terränglöpning.
Dyhlén, Gunnar: Handbok i skidlöpning. 

'Skidlöpning i fjällen.
Bergman—Rimfors : Handbok i skidlöpning. 

■Slalom och störtlopp.
Jägerskiöld, L. A .: Om skidor och skid

löpning.
Lieberath, Ebbe: När isen brister.
Lunn: Fart och stil på skidor.
Rimfors—Bergman: På skidor i Alperna. 
Utterström : Mitt skidlöparliv.
På skidor årg. 192©—1936.

der natten, så den hade rasat ihop. Då 
sade jag till de andra pojkarna: »V i 
får vänta, tills vi blir stora i stället, för 
då kan vi nog köpa en riktig flygma
skin, som inte rasar ihop, då det regnar 
på den.» Rune Andersson.

Fortsättningsskolan 1.

Lämpliga priser 
för Skoltävlingar äro

S K I D O R
från
B R O R  L E N N E R
Mässbacken. /  Telefon 49.
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ORSA SKOLTIDNING

Läkarundersökning av skolbarn.
Sammandrag av föredraget vid lagstadgade sammanträdet den 15 nov. 1935.

Näst de utrikespolitiska frågorna är det 
väl ingen, som är mer brännande och mer 
aktuell än befolkningsfrågan för vårt lands 
vidkommande. Nativitetens minskande har 
ju bland annat haft till följd att man inom 
olika läger försöker få till stånd en bättre 
ordnad barnavård, hemvård och bättre bo
städer etc., överhuvudtaget skall allt göras 
för att höja den uppväxande generationens 
fysiska och psykiska hälsa.

År 1932 gjordes en framställning till 
skolstyrelsen inom Orsa om obligatorisk 
läkarundersökning av folkskoleharnen, men 
tiden var väl inte mogen för dess verk
ställande ooh frågan bordlädes, kanske 
mest av ekonomiska skäl. För myndighe
terna betyder de ekonomiska synpunkterna 
mycket även i detta fall. IStaten ger intet 
understöd ännu för sådant arbete. Örebro 
med flera landsting bidraga genom att be
tala läkarnas researvoden och bilskjutsar. 
Skoldistrikten ge då i regel 1: 50 å 2 kr. 
per undersökt barn.

När den kommitté, som är tillsatt av 
regeringen för att utreda alla de frågor 
som stå i samband med befolkningsfrågan, 
och således även kommer att behandla frå
gan om allmän obligatorisk läkarundersök
ning av skolbarn, utrett frågan och ett 
förslag blivit antaget kommer väl troligen 
sådan undersökning att ske genom bidrag 
av såväl stat och landsting som kommun. 
Ett sådant utredningsarbete tager ju flera 
år i anspråk och man kan verkligen fråga 
sig, om vi här i Orsa -ha rätt att vänta 
därpå. Och när Kommunala mellanskolans 
elever få årlig läkarundersökning, varför 
skulle då inte också folkskolebarnen bli 
delaktiga därav?

lUtan att på något sätt vilja förringa den 
obligatoriska läkarundersökning, som förr 
har skett dels av de högre skolornas barn, 
dels av de större städernas folkskolebarn, 
förmodar jag dock, att föräldrarna till våra 
skolbarn äro ense med mig om, att ifall 
vi få sätta i gång med en obligatorisk 
läkarundersökning av våra skolbarn, måste 
den dook gå efter andra linjer. Den måste 
först och främst vara s j u k d o m s f ö r e -  
b y g g a n d e .  Det finns ju i vårt land en 
Skolläkareförening, som intensivt, inti'esse- 
rat och målmedvetet verkar för att få igång 
ett verkligt folkskolehygieniskt arbete och 
genom dess sekreterare doktor Georg Hall
bäck, Skara, har jag rekvirerat dels 
broschyrer, dels blanketter för sådant 
arbete.

I inledningen till anvisningar för folk
skolläkaren på landsbygden säges d et:

” Det folkskolehygieniska arbetet har 
sakta utvecklats i vårt land, steg för steg. 
Till en början, under 1800-talets mitt 
koncentrerades uppmärksamheten huvud
sakligen till skollokalernas och undervis
ningens hygien. Så småningom ha före 
och efter sekelskiftet nya synpunkter trängt 
fram. Först ansåg man då att upptäckan
det av sjukdom och felväxt hos barnen var 
skolläkarens huvuduppgift. Men både in
om ooh utom vårt land har man funnit, 
att ett så lagt arbets ingalunda motsvarar 
nutida krav på ett gott tillvaratagande av 
folkmaterialet. Det s j u k d o m  sf ö r e -

B e k v ä m a  fåtöljer 
V a c k ra  läslampor
nutida
behovsmöbler.
CARL A . PETTERSSON. ORSA.

MÖBLERINGSAFFÄR.

b y g g a n d e  skolhygieniska arbetet bör 
vara det centrala. Man vill genom ett ord
nat och gott samarbete mellan barn, för
äldrar, lärare, sköterskor och läkare höja 
skolbarnens hälsotillstånd och göra dem 
härdade, dugliga till kampen mot sjukdom 
och livets andra påfrestningar. För den 
skull erfordras icke blott regelbundna, år
liga undersökningar ooh kontroller av skol
barnen själva, utan även övervakande ur 
hygienisk synpunkt av barnens miljö i hem 
och skola, deras levnadsvanor, psykiska 
hygien o. s. v. Sjukvård i egentlig me
ning ingår icke i skolhygienens uppgifter, 
men väl de första vårdhänvisningarna.”

Således anser Skolläkarföreningeu att ett 
fruktbärande samarbete skall ordnas mellan 
föräldrar, barn, läkare, sjuksköterskan — 
distrikts- eller särskild tillsatt skolsköter
ska — och folkskolläraren.

Hur skall då detta samarbete ordnas? Vi 
antager, att en folkskolläkare liar anställts 
inom en socken och skall börja sitt arbete 
efter de riktlinjer och ide anvisningar, som 
Svenska skolläkarföreningen givit ut. Då 
rekvirerar han dels broschyrer med anvis
ningar för sitt eget arbete, dels för läraren, 
dels för sköterskan ooh råd till föräldrar 
om spädbarnens, lekålderns och skolbarnens 
hygien, och blanketter, som skall ifyllas dels 
av föräldrarna, dels av lärarna, dels av 
sköterskan och dels av läkaren själv.

Broschyrerna för läraren och föräldrarna 
ha undervisande karaktär ooh blankett
systemet har kommit till, dels för att un
derlätta läkarens arbete, dels lör att kon
trollera lärarens, sköterskans och läkarens 
samarbete.

Arbetet har kommit igång. Hur skall 
läkaren förbereda läkar

undersökningen ?

Han skall på kortast möjliga tid få en 
verklig effektiv undersökning av barnen. 
Därför börjar hans arbete med att sätta 
lärarna, föräldrarna och sköterskan i arbete 
långt innan undersökningen skall gå av sta
peln. Han låter genom barnavårdsnämn
dens försorg varje barnaföderska få en 
lämplig broschyr om hur hon själv skall 
sköta sig och sitt blivande barn. Sköterskan 
kontrollerar i hemmen spädbarnens och lek
ålderns barn.

Alla folkskolebarn böra undersökas minst 
två gånger, i första småskoleklassen och i 
fortsättningsskolans högsta klass. Innan 
den första undersökningen skall äga rum 
sändes ett frågeformulär till föräldrar och 
målsmän. Detta skall ifyllas och sändas i 
förseglat kuvert till läraren, som sedan 
överlämnar samtliga kuvert till läkaren.

Dessutom skall läraren före undersöknin
gen företaga enligt anvisningar enkla hör
sel- och synprov, vägningar och mätningar 
av varje barn samt på s. k. hälsokort an
teckna resultatet av de prov han gjort 
samt de erfarenheter av barnets psyke och 
utveckling, som han haft tillfälle att göra. 
Hälsokorten skola vara till hands vid under
sökningen jämte svaren på frågeformulären 
från föräldrarna, allt för att läkarens diag
nos av barnet skall underlättas och göras 
så noggrann som möjligt.

Nu kommer läkaren till undersökningen. 
Frågeformulären från föräldrarna har han 
innan undersökningen studerat. Läraren 
tjänstgör som sekreterare och antecknar på 
de förut omtalade hälsokorten efter läka
rens diktamen. Först undersökas nybör
jarna i första småskoleklassen, sedan kon
trolleras alla de andra barnen i de olika 
klasserna. Läraren är skyldig att å hälso
korten göra anteckningar om varje barns

sjukdomar under varje läsår, om dess ut
veckling varit normal eller inte, eller om 
det till följd av någon iråkad sjukdom varit 
i behov av specialvård. Ha kontrollbarnen 
varit till synes friska passera de oklädda 
förbi läkaren; märker han något särskilt, 
undersöker han dem. Från och med klass
11 till ooh med fortsättningsskolans första 
klass äro alla barnen s. k. kontrollbarn och 
införas på ett särskilt kort, läkarens kon
trollkort. Bland dessa finnas s. k. obser- 
vationsbarn, som efter första eller någon 
annan undersökning behöver särskilt obser
veras, eventuellt till följd av någon org. 
åkomma. Till varje undersökning inbjudas 
föräldrarna till barnen. Efter varje sådan 
sändes besked till föräldrarna, även om 
barnet är friskt. Om det har någon sjuk
dom som fordrar specialvård får föräldrar
na skriftligt besked därom på särskild 
blankett jämte en bosehyr om noggrann 
hälsovård.

Skolbarnens hälsovård i hemmet.
Låt dem få goda matvanor.

1. Låt barnen stiga upp i så god tid 
att de hinna i ro äta sin frukost och få 
ordentlig mat, innan de gå till skolan. De 
vaknar själva om de på kvällen lägga sig 
i god tid. '

2. Lär barnen äta långsamt och tugga 
väl!

3. Giv sund, omväxlande kost.
4. Giv ej dyr mat, såsom kött varje 

dag, eller ensidig, såsom siktbröd och vete
bröd.

5. Giv dem hellre det sammalda brödet!
6. Låt barnen hellre få ett äpple eller 

en morot i matsäcken än fem öre till kara
meller.

7. Låt barnen få l a g a d  m a t  vid hem
komsten.

Renlighet, sol och luft.
8. Vänj barnen att själva tvätta hela 

sin kropp varje kväll. Bena kroppar i rena 
sängkläder.

9. Solbada om sommaren. Brunt skinn 
på hösten hetyder ökad motståndskraft 
mot sjukdomar under vintern.

Kläd dem förståndigt!
10. Kläd barnen efter årstiden! Låt 

dem aldrig ha ylle närmast kroppen, eller 
vara så påbyltade att de lätt bli svettiga!

Frisk luft i sovrummen.
11. Låt barnen sova i fri, strömmande 

luft! Den för hälsa in i lungorna.
12. Vädra ut sovrummen varje morgon 

och afton.
God och tillräcklig sömn.

13. Varje skolbarn behöver upp till 11—
12 timmars sömn.

Observationsbarnens vård skola dessutom 
överses av skolsköterskan, dels i hemmen, 
dels skall hon tillse att de få den special
vård, som läkaren ordinerat.

Bå läkarens kontrollkort antecknar han 
endast de barn som behöva eftersyn av 
specialläkaren och sköterskan. Dessutom 
gör han på det vissa anteckningar om 
skollokalernas hygien, uppvärmning, venti-

Bränd KALK och 
Kalkstensmjöl
av högsta kvalitéer til! 
fördelaktigaste priser, er- 
hålles från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK.
Mässbacken. Telefon 21.
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Stipendiefondens
hederslista.

Ytterligare tre stipendiater ha full
bordat sina kurser. Förut var det 19.

Den tjugonde: Sven Karlsson, Åber- 
ga, den 27 nov., pennteckning.

Den t ju g o f ö r s t a R u n e  Bergkvist, 
Åberga, den 10 dec., aritmetik.

Den tjugoandra: Mimmi Erkapers, 
Kallmora, den 3 jan., aritmetik.

Den tjugotredje: Jemt Hans Gösta 
Hansson, Oljonsbyn, dubbel bokföring.

Den tjogofjärde: Torsten Knutar,
Kallmora, aritmetik.

Den tjugofemte: Lilly Andersson,
Kallmora, den 7 febr. 1936, svenska 
språket.

Nya stipendiater.
Följande sökande ha av Stipendie

fondens styrelse tilldelats stipendier: 
Bengt Pettersson, Kallmora (arit

metik) ; Mimmi Erkapers, Kallmora 
(välskrivning) ; Lars Erik Masser, 

Kallmora (aritmetik) ; Åke Ax, Skatt- 
ungbyn (handelsräkning); Gösta Ohls
son, Mickelvål (pennteckning) ; Sixten 
Röjter, Åberga (aritmetik); Sven Karls
son, Åberga (teckning) ; Sven Eriks
son, Mickelvål (aritmetik); Rune Berg
kvist, Åberga (algebra), Gulli Eriksson, 
Skäftberg (sv. språket), Hugo Eriks
son, Skäftberg (bokföring); Stig Gråd, 
Hansjö (aritmetik); Edvin Forslund, 
Nederberga (aritmetik).

lation, rengöring etc. I så fall att hem
ställan om ändring av missförhållanden om 
skollokalernas hygien bör göras, sänder 
läkaren den till skolstyrelsen och om de ej 
verkställa den rapporteras därom till folk
skoleinspektören.

Efter undersökningen följer arbete såväl 
för skolsköterskan som respektive lärare. 
Sköterskan skall företaga hembesök hos 
barnen, på sina arbetskort införa om sjuk
dom och tillfrisknande och rapportera där
om till chefen. Dessutom skall hon hålla 
hälsostunder med barnen i samarbete med 
läraren och biträda med råd och vårdhän
visningar i barnens hem.

Läraren bör i skolan företaga årliga väg- 
ningar ooh mätningar och införa dem på 
hälsokorten. Dessutom bör han i hela sin 
undervisning sträva efter att inverka på 
barnens hemvanor, när det gäller rengöring 
av kroppen etc.

På det lagstadgade mötet den 15 nov. 
mellan Orsa skolstyrelse ooh dess lärarkår, 
där denna fråga behandlades, tillsattes en 
kommitté för att snarast utreda möjlighe
ten av att inom Orsa ordna läkarunder
sökning av skolbarnen.

Alla för denna fråga intresserade hoppas 
att när denna kommitté utarbetat sitt för
slag det röner ett bättre mottagande av 
Orsa skolstyrelse än Erik Knutars hemstäl
lan i kommunalfullmäktige vid sammanträ
det 10 nov. om ett anslag av 300 kr. som 
ett första försök till läkarundersökning av 
skolbarn.

Magda Jen ner.
Den intresserade hänvisas till en broschyr

serie, utg. av Sv. skolläkarföreningen, adr. 
dr Georg Hallbäck, Skara.

Den nu valda skolstyrelsen 
består av följande ledamöter: O. 

Berggren, O. A. Gustafsson, Bogg Erik 
Andersson, C. H. Andersson, Finn Erik 
Hansson, E. Dordlofva, E. Svahn, 
Bengtar Erik Ersson, Karl Andersson, 
Per Åberg, Artur Eriksson, J. Karner, 
R. Blom, Hanser Per Hansson och E. 
Knutar. Av dessa äro de tre sista ny
valda, medan alla de övriga varit med 
i skolstyrelsen förut.

Första sammanträdet
under år 1936 höll skolstyrelsen den 

7 januari, varvid till ordförande om 
valdes prosten Berggren, till vice ord
förande Bengtar Erik Ersson och til] 
kassaman Per Åberg. Till ledamöter i 
byggnadskommittén omvaldes också de 
förutvarande, nämligen Per Åberg och 
O. A. Gustafsson.

Vaktmästaren E. Fejen 
har skänkt »Djurens liv» av Brehm 

till Kyrkbyns folkskola. Skolstyrelsen 
har i anledning därav beslutat att ge
nom protokollsutdrag till givaren ut
tala sitt varma tack för det värdefulla 
bokverket.
Finn Erik Hansson o. O. A. Gustafsson 

ha invalts i den kommitté, som skall 
utreda frågan om läkarundersökning av 
distriktets skolbarn.

Priset å barrved
som inköpes till Orsa folkskolor är 

fastställt till 4— 5 kronor pr kbm., allt 
efter vedens beskaffenhet.

Domkapitlets fastställelse
av upprättat förslag till reglemente 

för distriktets folkskolor föredrogs för 
folkskolestyrelsen vid dess januarisam
manträde, och ordföranden fick i upp
drag att ombesörja tryckning av nödigt 
antal ex. av det nya reglementet, som 
träder i kraft från och med nästa 
läsår.
Första måndagen

i varje månad klockan 4 har skolsty
relsen i regel sina sammanträden.
Skolstyrelsen

har beslutat att föreslå fullmäktige 
att anslå medel till premier för att 
vaktmästare Knorring skall vid 65 års 
ålder få en årlig pension av 1,200 kr.

En trafikfilm,
som tillhandahålles av Motorförarnas 

helnykterhetsförbund, kommer att vi
sas för skolbarnen vid två föreställ
ningar i Kyrkbyn xich en i Mässbacken.

Skolnytt
Hur mycket folk bor 
det - var i o  rsa?
Enligt folkräkningen vid årsskiftet 

var invånarantalet i Orsa kommun den 
31 december 1935 4,375 män, 4,027 
kvinnor, summa 8,402. Därav i Orsa 
församling 3,701 män, 3,434 kvinnor, 
summa 7,135, och i Skattunge försam
ling 674 män, 593 kvinnor, summa 1,267. 

Invånarantalet i socknens olika byar
var följande:
Hansjö .............................. ........  1,108
Municipalsamhället ......... .........  971
Skat tungbyn .................... ........  797
Born .................................. ........  521
Stackmora ........................ ........  445
Trim na.................................. ........  384
Slätt,bero1 .......................................  356
Kallmora .......................... ........  304
Yiborg ............................... ........  244
Oljonsbyn ......................... ........  241
Vångsgärde ....................... ........  231
Stenberg ............................ ........  225
Holen ................................. ........  190
Åberga ............................... ........  189
Berget ............................... ........  179
Bjus ................................... ........  146
Kallholn ............................ ........  L44
Maggås .............................. ........  135
Björken ............................. ........  133
Torrvål .............................. ........  128
Heden ................................ ............... 1 z4
Ön ...................................... ........  92
Mickelvål .......................... ........  82
Orsbleck ............................. .........  82
Hornborga ......................... ........  73
Tallhed .............................. ........  73
Rosentorp .......................... ........  60
Nederberga ........................ ........  58
Emmådalen ........................ ........  58
Torsmo .............................. ........  58
Församlingsgården .......... ........  56
Untorp .............................. ........  51
Sundbäck .......................... ........  50

Kvarnberg ........................ ........  47
Näckådalen ........................ ........  43
Bäcka .................................. ........  37
Kårgärde .......................... ........  34
Gravberg ............................ ........  29
Oreho ................................. ........  23
Mässbacken ....................... ........  21
Lunden .............................. ........  19
Myggsjö ............................ ........  18
Harabacken ...................... ........  17
Noppikoski ....................... ........  15
Emmåsjön ........................ ........  14
Loberget ............................ ........  IL
Jågsel ................................ ........  11
Tjäderåsen ....................... ........  8
Lövet ..................................
Bolet ................................... ........  5
Laxsjön .............................. ........  5
Fryksås ........................ .. O
Höghed .............................. ........  2

Hembygdskunskap.
Vad hette den landshövding, som bodde 

här i Orsa för en tid senp 
Montelius.
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ÄR ORSABORNA STELA
OCH TILLKNÄPPTA?

I förra numret hade vi en liten fort
sättning- på dr Fogelqvists karakteristik 
av orsapubliken på föreläsning. Här 
kommer nu ytterligare några bidrag 
(ill denna folkpsykologiska undersök
ning. Både ros och ris —  men det ver
kar som om de flesta ville trösta oss, så 
att vi inte ska vara ledsna för att Fogel- 
qvist sa ett sanningens ord.

Författaren Harry Blomberg:

J ag vet ingen publik i hela Sverige, 
som har en sådan infernalisk för

måga att bringa en ung och grön före
läsare ur fattningen som Orsas —  och 
ingen som man lär sig mera av. Första 
gången jag klev upp i Orsa kommunal
sal och såg ut över de allvarliga ansik
tena, tyckte jag att allihop tänkte: Vad 
är du för en då? Kan du något, du då? 
Jag slutade med en känsla av fullstän
digt fiasko, fast vännen Montelius inte 
såg så värst kannibalisk ut. Sedan dess 
har jag varit i Orsa många gånger, och 
om det numera förefaller mig som om 
jag vore välkommen och fått vänner 
bland denna publik, så beror det säkert 
mycket därpå, att jag efter första före
läsningen måste ta mig en allvarlig 
funderare över mig själv som talare. 
En talares första budord lyda: Respek
tera din publik och respektere dig själv. 
Var naturlig, ty choser duga. inte. Jag- 
tror att det vore nyttigt för alla ny
börjare att debutera i Orsa och möta 
den skenbara kylan där innan de till- 
äventyrs bli bortkollrade av auditorier, 
som inte ha orsabornas självrespekt. 
Orsa lovar tunt men. håller runt —  det 
är det fina med Orsa.

Dessutom kan jag avslöja, att jag 
upplevat en sensation av annat slag i 
Orsa. Efter en föreläsning väntade 
mig en äldre dam i vestibulen. Jag häl
sade mycket artigt i tro att det var fru 
Montelius. Det. var inte fru Montelius. 
Det var en av mina första flammor.

Harry Blomberg.

Violinisten Karl Sporr:

mbedd att yttra mig om föreläs- 
ningspubliken i Orsa vill jag för

söka återge mina intryck och samtidigt 
avge en personlig deklaration.

Det är nu visserligen flera å.r sedan 
jag gav en musikföreläsning i Orsa, 
men jag har dock alltid känt en stark 
resonnans bland publiken. Skulle re- 
sonnansen fattas, så är det väl hos den

publik som uteblir. Den är svårast att 
nå, men kanske just den publiken mest 
behövde nås. Nu har jag endast be
handlat vårt folkliga musikarv några 
gånger, och detta arv innefattar ju to
ner och stämningar, som ha djupa röt
ter i Övre Dalarna, inte minst i Orsa. 
Huruvida dessa nedärvda känslostäm
ningar också nå fram till ungdomen, 
som blir till ytterlighet övergödd av 
allsköns nöjesindustri, är en annan frå
ga. Om publiken också är med på 
»noterna», när det gäller musik av an
nat skaplynne och lärdare musik, har 
jag inte haft tillfälle att prova. Men 
jag är glad för vad jag kunnat göra, 
när det tycks ha. blivit uppskattat. Vis
serligen finns det tanklösa ungdomar 
.överallt i vårt land som lever en mu
sikaliskt undernärd tillvaro av dagens 
schlager, eller rättare dessa schlagers 
texter, och inte vill höra talas om annat 
än sista skriket, men försök att mata en 
konsertpublik med enbart modernister, 
då sviker publiken snart. Det rika, 
originella folkliga musikarv, som ännu 
lever i Övre Dalarna, har ett alldeles 
speciellt kulturvärde, emedan det i sina 
bättre former ger uttryck för en del 
sunda, originella, och därtill specifikt 
svenska, karaktärsdrag, som vi kan vara 
stolta över och som inte finns i nvare 
populärmusik och som det därför är en 
{kulturpatriotisk uppgift att bevara och 
utbreda.

Ju lärdare musik desto fåtaligare 
cch i varje fall förstående publik. Män
niskor ha levat ett rikt liv utan sona
ter, symfonier och ouvertyrer, vilket 
inte får tydas så att de fortfarande 
skola leva utan dessa former, men ingen 
tid har levat utan husbehovsmusiken. 
Folket har haft sina. religiösa melodier, 
sina visor, sina dansmelodier och sina 
bröllopsceremonimelodier och sina lock
låtar i skogen. Liksom man börjar stu
dera historia och geografi varken i 
gamla Grekland, Tyskland eller ännu 
mindre bland Amerikas negrer, utan 
hemma kring knutarna, bör man också 
känna sitt musikaliska arv. Detta är 
f?om. en osorterad bergart, ur vilken 
några procent okända, ibland rentav 
ädla metaller kan utvinnas. Spelmän
nen äro som mer eller mindre högpro- 
centiga mineralstycken, ganska hög- 
procentiga i Orsa.

Resonnans har jag haft i Orsa. Det 
finnes ju landsändar med starkare och 
mångsidigare musikintresse också, t. ex.

Hälsingland, men det. finns också all
deles likgiltiga landsändar med publik 
som varken reagerar för allvar eller 
humor utan bara. slött glor, och där 
föreningens föreståndare menar, att 
det är lönlöst att försöka fostra folk, 
»det dåliga går väl över». En bekväm 
men feg åskådning. Jag har tyckt mig 
finna att Orsafolket tycker om ett kraf
tigt om ock hårt ord, bara det är träf
fande och rakt på sak och inte daltar 
med okulturen. Södra Dalarna i det 
fallet ljummare. Under min mer än 
10-åriga verksamhet från Abisko till 
Malmö har det inte hänt mer än en 
gång, och det va.r i Södra Dalarna, att 
en tidning tog mig i örat, emedan jag- 
tog en viss oljudsspecialist, regern Arm
strong, i örat och citerade vad Dagens 
Nyheters recensent skrev: »—  —  likt 
en berusad gorilla, svettig och dreglan
de skuttade omkring och utstötte sina 
illaluktande vrål». En tidning som

ömmar för okulturen i den formen är 
ju så unik, så den är löjlig. Låt oss i 
stället göra det tankeexperimentet att 
alla ledande tidningar uppträtt lika 
rakryggat, så hade kulturen gjort en 
stor vinst. Man skall inte skylla på 
ungdomen utan på ungdomens förle
dare. Jag har här endast velat tvinga 
fram några reflexioner och sätta kraf
ter i omlopp, och jag har haft många 
tacksamma tillfällen i Orsa, men det 
mesta återstår ändock.
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Läroverksadjunkt Giovanni Lindeberg:

T“Aet är inte alls svårt att förstå, att 
-L'' Orsaborna tagit illa vid sig över 
dr Fogelqvists målning. Jag måste be
känna, att jag frapperades då jag åter
såg den i Er tidning så där lösryckt.

Emellertid får man naturligtvis min
nas, att dr F. bara tagit Orsa som exem
pel på en dalasocken i Ovan Siljans- 
bygden. Och då kan jag instämma med 
honom. Jag har verkat som »folkbil- 
dare» i över 30 kommuner i Värmland 
under sex år. Överallt är publiken 
mera lättillgänglig än i det nordligare 
Dalarna. Jag vet faktiskt inte, om jag 
som föreläsare lyckats mer än i Idre. 
Under en 4-månaders sommarvistelse 
där gav jag varannan lördag musik- 
och litteraturaftnar med storartat re
sultat. Fulla hus —  och en rörande 
hedersgåva fram på höstsidan. Det var 
likt värmlandslynnet. Inte en folk
högskolekurs bara betalades utan över
betalades på samma sätt med gåvor för 
bord eller vägg. Idrebornas större till
gänglighet —  liksom Särnabornas — 
Skyller jag på det norska inslaget i 
folklynnet.

Men stelheten i de genuina dalasock
narna har inte bekommit mig så illa 
som dr F. Jag har utgått från gammal 
erfarenhet att den äktaste dalkarlen är 
sävlig, betänksam och håller på sitt. 
Rektor David Jakobson brukade små- 
skämta med Malungs pampar under vår 
folkhögskoletid däruppe om att inget 
annat dög i Malung —  än Malung! 
I det fallet ligger kanske Orsa ganska 
nära Malung? Jag vet inte.

Som ett kuriosum vill jag berätta, 
att jag ingenstans i landet i en ortstid
ning sett ett så missvisande referat av 
någon föreläsning som en gång i Orsa 
efter en Strindbergsföreläsning. Fatalt 
— men jag skriver det alls inte på 
O rsamentaliteten.

Med utmärkt högaktning 
Giovanni Lindberg.

Riksdagsman Anders Olsson:

J ag har talat i Orsa inte bara en utan 
ganska många gånger. Jag har ta

lat även i kommunalsalen. Någon gång 
har stämningen varit laddad, och an
dens svärd ha dansat i den tjocka luf
ten. Sockenpamparna ha minst av allt 
liknat några livlösa trägubbar, snarare 
tunga jättar med solvargsleenden och 
stora träklubbor. Någon gång har det 
varit glest och trist. Men ämnet var 
kanske tråkigt och behandlades efter 
sin inneboende natur. Det var förelä
sarens lika mycket som publikens fel, 
att det inte blev någon personlig kon
takt utan en glidflykt över de tomma 
bänkarna. Sådant har jag upplevat 
även ute i någon avlägsen by. Mina 
vackraste talarminnen från Orsa har 
jag från hembygdsgården. Där ha de 
orsaklädda skarorna levt med i hembyg
dens historia, och sockenlynnet har vi
sat sina allra pampigaste sidor. Det folk,

som i sin hembygdskärlek rest denna 
gård, kan taga Torsten Fogelqvists 
teckning av orsapubliken med ro. Den 
kan mycket väl vara riktig, men det är 
en tillfällig skiss, som saknar allmän
giltighet.

Mora den 23 nov. 1935.
Anders Olsson.

Lektor Laura Petri:

IVT ej, Torsten Fogelqvists karak-
'  täristik av Orsa. föreläsningspublik 

stämmer ej med min personliga erfaren
het. För det första har jag ej kunnat 
fröjdas åt en enda åhörare i förskinn 
och fårpäls, för det andra har jag ej 
hittat någon manlig nackstyvhet i Orsa, 
utan tvärtom en förtjusande kvinnlig 
vänlighet. Tiderna ha väl förändrats 
sedan Torsten Fogelqvists härnadståg i 
Orsa. På mitt minnes karta är Orsa 
prickat med snöyra och glada kvinno
skratt.

Laura Tetri.

Ingenjör Sven V. Berggren:

1\ A ed intresse och förvåning har jag 
läst dr Fogelqvists karakteristik 

över Orsa föreläsningspublik. Då emel
lertid min erfarenhet av denna publik 
begränsar sig till de senaste fem åren, 
kan jag ej bedöma hur förhållandena 
varit under Gustaf Vasas och Torsten 
Fogelqvists tid. Det förefaller som om 
dr Fogelqvist vid sittjfcesök i Orsa fått 
plöja hård stubbåker en kall och mulen 
höstdag, då jag däremot haft nöjet att 
deltaga i vårsådden under soligare ocR 
varmare förhållanden. När dr Fogel
qvist härnäst kommer till Orsa, kanske 
skörden av hans och många, andras ar
bete är mogen, så att han då får anled
ning att rucka något på sitt omdöme. 
Men man kan väl försöka att se glad ut 
även bakom plogen. Orsa-publiken har 
ej förefallit mig svårare än annan 
publik att komma i kontakt med, men 
om det är idrottsplatsens »heja, heja® 
eller bönemötenas bifallssuckar och stö
nanden, som hr F. saknat, så vill jag- 
till publikens heder säga att man i Orsa 
varit befriad från sådant. Det torde 
väl vara i Orsa som på andra, ställen, 
att publiken blir mer eller mindre på 
samma humör som föreläsaren.

Högaktningsfullt
S. V. Berggren.

Folkskolinspektör Karl Linge:
"TV en 19 november 1935 åhörde under- 

tecknad i Orsa kyrksal författaren 
Albert Vikstens föreläsning om »Skrock 
och verklighet vid kolmilan». Föreläs
ningen åhördes av omkring 85 perso
ner. Ett 60-tal av dem hade icke upp
nått mer än 40-årsåldern, och av åter
stoden torde icke mer än ett tiotal ha 
varit över 55 år. Jag såg inga Orsa- 
karlar i förskinn och fårpäls, men åhö
rarna, visade ett märkbart intresse fö:- 
talarens framställning och gåvo såväl.

under som efter föreläsningen sitt bilad 
tillkänna.

Själv torde jag ha hållit ett tiotal 
föreläsningar i Orsa.. De flesta av dem 
ha hållits med skioptikonbilder, och jag 
har då icke kunnat se hur »nyrakade 
och nackstyva de varit», men jag har 
en känsla av att de med intresse följt 
med framställningen och bilderna.

Det måste emellertid bli en väsent
lig stor skillnad i folklynne och folk- 
karaktär, om man jämför Dalarnas folk 
och särskilt de norra dalasocknarnas 
med de lätta och gladlynta värmlän
ningarna. Men även under den till 
synes sträva ytan kan man spåra såväl 
intresse som tacksamhet. Detta torde 
flera föreläsare ha. fått erfara såväl i 
Orsa. som annorstädes. Så var nog även 
förhållandet under en så framstående 
talares föreläsning som Torsten Fogel
qvists.

Karl Linge.

Läroverksadjunkt Carl Cederblad:

ästa Orsa Skoltidning!
Av Eder själv har jag det bästa 

intryck. Ni är ovanligt käckt redige
rad ! Må Ni leva!

Jag skulle emellertid trots allt inte 
svara på Eder provokation om hur jag 
som föreläsare funnit Orsapubliken, 
om inte jag verkligen hade vid ett till
fälle mottagit ett starkt intryck av den
samma. Vid senare besök har detta in
tryck på intet vis återupprepats, då 
tycker jag Orsapubliken har varit gles 
och till typen alldeles vanlig.

Men jag minns en gång —  det var 
någon gång i början av 1920-talet — 
då jag första, gången kom till Orsa. Ti
den för föreläsningen hade på något 
sätt ändrats, så att föreläsningen skulle 
komma omedelbart efter ett kommunal
fullmäktigesammanträde. Jag föreläste 
på den tiden mest naturvetenskapliga 
ämnen, och minns jag rätt, hade jag ta
lat över ett gammalt nummer, som inte 
är så dumt, som heter: »När stenkolet 
var levande», —  en vandring i sten- 
kolsskogens spökvärld, alltså. Jag glöm
mer emellertid aldrig, hur imponerad 
jag blev, när jag fick se Eder uppsätt
ning av kommunalfullmäktige. Nästan 
alla voro klädda i sockendräkt, där 
fanns också några utomordentligt ståt
liga. bondhustrur med bland fullmäkti
ge. Det är kanske romantik hos mig, 
som är Mälardaling, att bli så verkligt 
tagen utav synen av svensk allmoge, då 
den möter upp i den glans, som den 
gamla folkdräkten alltjämt ger. Men 
ett faktum var, att jag i den stunden 
stod gripen inför en befolkning, som fö 
reföll mig ovanligt högättad. Jag 
minns t. o. m. ett anlete, fast jag har 
sedan dess sett många hundratals före
läsningspubliker, ja, kanske halvtannat 
tusental. Det var ett kvinnoansikte, 
stort, grovt, med ålderns djupa, fåror i, 
men det lyste faktiskt så av kraft och 
intelligens och intressets liv, att det 
bryter igenom årens och glömskans 
töcken. Jag minns jag tyckte då —
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Hemvist för turister
>| —  utflyktsmål ®

för o r s a b o r  fl

B ra n d ts  V ilo h e m  o c h  p e n s io n a t
Rikstelefon 173.

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, 
inpackningar, saltingnidningar, massage 

m. m. Kvartslampa finnes. 
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackcrderingar till moderata priser.

Järn vägshotellet i Orsa
R E K O M M E N D E R A S .

Rikst. 17 och 115.

Lindängets Pensionat
REKOMMENDERAS.

MOR^EUS

Café & Matsalar
Gott och Billigt!

Nya Pensionatet
BROGÄRDEN

REKOMMENDERAS.
Tel. 42.

En sommardag i Fryksås
är ingenting mot en strålande vinterdag 

i Fryksås fina skidterräng.
TURISTSTUGAN
Tel. 255 a.

RUM. MAT. KAFFE.

FRELINS KONDITORI
Tel. 27.

Bad är hälsa
Badhuset i Holen
hålles öppet lördagar kl. 4—9 e. m.
Beställning av skolbad tel. Holen 25.

Badhuset i Hansjö
hålles öppet: fredagar 5—9 för damer, 

lördagar 4—9 för herrar.
Beställningar mottagas. Tel. 145 b.

Andelsägare erhålla badkort till 
nedsatt pris.

DAMER; Fredagar kl. 5—8 e. m. 
HERRAR; Lördagar kl. 4—8 e. m.

Slättbergs Badstuga
hålles öppen

Fredagar; 4—7 för damer oeh 7,30—9
för herrar.

Lördagar: 3—5 för damer oeh 6—9
för herrar.

och jag tycker så än —  att det ä.r inte 
så förfärligt viktigt att lära folk om 
stenkolsskogen —  det finns ämnen som 
går oss mycket djupare in på livet som 
människor och ansvariga medborgare i 
Sveriges land, men jag minns också att 
jag blev så glad och inspirerad, att jag 
efteråt sa till mig själv: Den här
gången har Carl Cederblad hållit en 
riktigt bra föreläsning.

Med hälsning! Jag har aldrig tid att 
komma till Orsa mer.

Eder Carl Cederblad.

Biblioteken i Orsa under
1935.

Bibliotekets namn Antal
band

Antal
länt.

Antal 
b( kl.

Skolbibliotek:
Torrvål ......................... 304 78 1294
Slättberg ................. 519 46 905
Stackmora ............... 480 78 960
Nederberga ................. 235 49 676
Ivalimora ..................... 125 44 1013
Torsmo ......................... 127 9 206
Kt. mm. mellanskolan 123 L 160 2265

Sockenbibliotek:
Kyrkbyn ..................... 895 195 2147
Hansjö ......................... 419 105 690
Kårgärde ................. 823 103 1028
Åberga ......................... 708 106 1140
Stattungbvn ............. 762 70 535

Studiecirkelbibliotek:
IO GT :s i kyrkbyn . . 2437 541 6400
IOGT: s i Mässbacken 484 77 810
ABF :s i kyrkbyn . . 266 ? 425

Summa 9815 1661 20494

1934 8745 1579 19056
ökning 1070 82 1438

Folkhögskolekursen i Orsa.
varom ABF:s lokalavdelning och Orsa 

Eöreläsningsförening i höstas utsände cir
kulär, kan nu anses definitivt säkrad genom 
det kommunala anslag, som beviljats. Ett 
flertal föreningar ha även anslagit medel 
som stipendier åt deltagare i kursen.

Kursen kommer att hållas på hösten, för
modligen i oktober—november, och inte på 
våren som man ursprungligen tänkt sig. 
Redan i mars kommer dock kursbestyrelsen 
-  - bestående av representanter från intres
serade föreningar — att samlas för att ut
välja ämnen oeh uppsätta program för kur
sen.

Kursen blir naturligtvis öppen för alla, 
både gammal och ung, och kommer att med
dela kunskaper i ett flertal aktuella och in
tressanta ämnen på ett 30-tal föreläsnings
timmar.

O R SA  FÖRELÄSNINGSFÖRENING
Återstående föreläsningar våren 1936 .
F. 21 febr. Professor E. Douis Backman: 

Dfen homöopatiska läkemetoden, dess ställ
ning till naturvetenskapen. (K  y r k- 
s a 1 en.)

Ti. 17 mars. Ribbingtrion: Konsert. ( Ky r -  
k a n.)

Ti. 31 mars. Fil. lic. Bengt Idestam-Alm- 
qvist: Hur en film kommer till. (Film.) 
( Ordenshus  et.)

Musikdirektör Nils Larson: Kurs i tal-
sång- och musikkultur. ( K y r k s a l e n . )

Permanentondulering 12:—
med den nya prisbelönta Realistic- 

apparaten.

Göta Liljas Damfrisering
Telefon 306.

! Billig M at!
F A L U K O R V  .............. 1 : 2 0 .

Å B E R G S
SPORTKALKAR

med styrratt, fotsteg och broms .. 8:75
Skolryggsäckar m. 1 ficka .......... 1 : 35
Skolväskor (attachéer) ___  1:10 0:95

Kudcistopp (Kapok) återigen in
kommet, samma pris .......... 1 : 50

Lumberjackor, för pojkar .. 2:95 2:65
Sportjackor, ylle, två fickor ___ 5 : 65
Flickklädningar, ylle, .......... från 4:85
Papeterikartonger, 25 ppr, 25 kuv. 0:95 
Papeterier (5 papper, 5 kuvert) .. 0:12 
Blyertspennor, 5 stycken .............  0:15

LEKSAKER M. M.
Centralboden,” Orsa.
Läm na E d e r  C yk e l

nu för renovering. Obs. Billigare pris nu 
än under sommarsäsongen. Ring så 

hämtas, även från byarna.
Harald Ericsson

CYKEL- & REPARATIONSVERKSTAD  
ORSA. - Tel. 156.

Erik Wesström
Utför

VÄRME-, VATTEN- och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag. 

Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstelefon 119.

Linneförrådet 
Husmors Stolthet
oblekt domestik
fintrådig, tät, bredd 70 cm. pir m. 0:45 
blekt bomullslärft
kraftig, mjuk, bredd 67 cm. pr m. 0: 65 
oblekt lakansväv, extra prima,
2 sk., bredd 142 om. pr m..........1:10
blekt lakansväv, extra prima 
2 sk., bredd 135 cm. pr m..........1: 30

KONSUM , Hansjö.

BILLIGA PRISER
ä SKIDOR och STAVAR.

Viktor Blomberg,
Hansjö. - Telefon 41.

Rakning och 
Klippning

utföres omsorgsfullt och billigt.

A. STEN BERG
T runna.
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S K I D O R
av And. Perssons välkända tillverkning. BIN DNIN GAR och S T A V A R  

av alla moderna slag. /V A L L O R  i största sortering.

Skidvallning utföres.

BIRGER OLSSONS JÄRNHANDEL Telefon Namnanrop

S e  M éF
Skidor, stavar, bindningar ooh skidvallor. 
LiFS KÖLQVALLA, samt allt för skid- 

sporten finner ni billigt och bra i

Lifs Sportaffär
T0l. 281. G R S A . Tel. 281.

Orsa Ringcentral
TELEFON 299.

Gfcs.! Den 1 mars är verkstaden flyttad 
till Berggrens verkstad vid södra järn

vägsövergången. Obs.!
Vtikanisering coh reguimmsring utförss 

omsorgsfullt.

BYGGNADSSNICKERIER, 
BUTIKSINREDNINGAR m. m.

Telefon 78.

P r y d  h e m m e t m e d  
B L O M M O R /

Rikhaltig sortering i årstidens 
blommor.

FRUKT, GRÖNSAKER M . M .

O. L IN D Q V IS T S
Frukt- &  Blomsterhandel. 

Tel. 92 och 120.

DALAMÅLNING I ANTIK STIL
utföres omsorgsfullt till 

humana priser.

Orsa Lackeringsverkstad
Tel. Verkst. 265. ORSA. Bost. 136 a.

Rusta dig därtill med äkta Orsa-stav 
och Bollnässkida plus en extra fin vaila.

Allt från

Nya Järnhandeln
Tel. 252. ORSA. Tel. 252.

II
Tel. 171 a ooh 117 b.

Välsorterat lager av 
hyvlade och ohyvlade

Trävaror
T i m m e r  uppköpes till dagspris.
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Målaremästaren

B. Karlsson
BY GGN ADSMÅLNING, 
MÖBELMÅLNING, 
TAPETSERING m. m.

RING TEL. 108.

P A P P E R SV A R O R
Skol- o-ch Skrivmateriel.

Orsa T o b a ks - & Pappershande!

Ett K A F F E
välsmakande och gott är vår 

SPECIALBLANDNING.
BENGTSSONS

ORSA. - Telefon 1CS.

UR
av alla slag repareras, rengöras och 
justeras. Välgjort arbete garanteras.

Urmakare B. H. Hansson,
SLÄTTBERG, O R SA .

OBS.! Intill folkskolan. OBS.!

NÄR DET GÄLLER

S P O S T K L 1 D E R
finner Ni alltid senaste nytt hos

BElGLIM ffiS, O rsa .
GYNNA ORSA SKOLTIDNINGS  

ANNQNSÖRER!

HOPFÄLLBAR SYPÅSE MED 
FÖTTER.

På bilderna bär bredvid se vi en sy
påse, som har många goda egenskaper.

För det första står den på egna ben, 
vilket sannerligen inte är så illa. För 
det andra är den otroligt rymlig och lätt 
att hålla ordning och reda i, och för 
det tredje är den lätt att göra. D. v. s. 
slöjdpojkarna få väl nöja sig med att 
göra trästommen och överlåta åt mor 
eller syster att sätta dit tygpåsen.

Någon vidlyftig arbetsbeskrivning be
hövs väl inte vad snickeriet angår. Kom 
bara ihåg, att påsen skall vara hopfäll- 
bar. Den tar då mindre plats, då man 
ställer bort den. Gör därför inte tap
parna i de båda kryssen stumma; lim
ma dem inte utan lägg brickor mot 
käppens ändar och dra i långa men 
smala träskruvar. Vidare är det vik
tigt, att ena långsidans båda ben gå in
nanför den andra sidans, annars blir 
inte påsen riktigt hopfällbar.

Tygpåsen är på bilderna markerad 
med rutade partier. På långsidorna 
vikes tyget runt om käpparna, på kort
sidorna spännes ett starkt snöre mellan 
käpparnas ändar, och över detta vikes 
tyget.

Falun 1936. Dala-Tidningens tr. 140

Vill man ha litet »inredning», så 
kan man med fördel montera en ficka 
längs vardera långsidans insida. Denna 
ficka bör då vara ungefär 1 dm. djup 
oeh nå upp till tygets överkant. Den 
ena fickan kan man t. ex. dela av i tre 
små fack för olika slag av småsaker, 
den andra bör vara odelad för att ge 
plats för långa stickor o. d. Fickornas 
överkant bör förses med rynkhuvud och 
gummiband. A. L. & C :o.
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