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ORSA SKOLTIDNING

BARN OCH FÖRÄLDRAR
En midsommarpredikan i Orsa kyrka anno 1943 av Kyrkoherde Axel Hambraeus

Johannes fader, prästen Zakarias, stod 
med sitt barn i sina armar. Och när han 
skådade in i barnets ögon, såg han in i 
framtiden.

I går kväll lekte jag med en skara barn 
kring Holens majstång. Sällan har jag 
haft så roligt. Det var så många små 
barnahänder, som höll i mina. Så många 
små barnaögon, som jag fick se in i. De 
små sträckte sina armar mot mig, då vi 
skulle ta varann i leken. Somliga så 
glittrande glada, andra blyga för den lån
ga farbrorn, andra så djupt allvarliga.

V i stora ha så lätt att se förbi barnen. 
Vi tycker väl, att vår vuxna värld är den 
riktiga och viktiga världen. När barnen 
blir stora, blir de också riktiga och v ik 
tiga människor.

Men Mästaren hade en annan syn på 
barnen. Han sade till de vuxna: Om I 
icke omvänden eder och bliven såsom 
b a rn . . .

Den som har eller haft barn, förstår 
vad han menar.

Att leva med ett litet barn är att leva 
sig in i en så underbar och fin värld. 
Att få gå med en liten barnahand i sin 
egen hand, att få lyfta upp och bära en 
sån där liten en, att få lyssna till ett 
barns små förtroenden, dess sorger, dess 
glädjeämnen, det kan alltsammans vara 
mycket viktigare än vad man annars på 
en hel dag kan uträtta.

Ibland kan barn komma med så under
liga tankar.

En far satt en gång och talade med sin 
lille pojke om stjärnorna. Den lille bör
jade förstå sanningen om solsystemet.

Far, sade den lille plötsligt, således är 
vår jord  en stjärna som de andra stjär
norna på himlen. Ja visst, sa’ far. Ja 
men, sa’ den lille, om det då står någon 
på en annan stjärna och ser på vår jord, 
så kanske han säger: Titta, där är en 
stjärna. Ja visst, sa’ far. Ja men far, 
sade då den lille, då är ju  vi i himlen då.

Om du har ett litet barn, så skall du 
ge dig tid med barnet. Den tid man ger 
åt ett barn är ingen förspilld tid. Låt 
gärna den roliga boken eller tidningen 
vara, låt gärna en annan människa vara, 
om ditt barn behöver dig.

Det var en pappa som satt och läste sin 
aftontidning. Han måste ju  följa med 
sin tid. Hans pojke kom och ville ha 
reda på någonting. Jag har inte tid, blev 
svaret. Gång på gång kom den lille igen. 
Men pappa hade alltjämt inte tid. Till 
slut tröttnade den lille på att pappa ald

(jiv barnen en bra bak!
Den som läser gör inle rackartyg.

AB. Bröderna Ohlséns Bokhandel

rig hade tid. Och så gick han ut på ga
tan och frågade. Där var det många, 
som hade tid med den lille.

Så gick den fadern miste om något av 
det dyrbaraste en far kan få: sitt barns 
intresse och förtroende.

Och barnet gick miste om något ovär
derligt: att ha sin far till kamrat och vän, 
till fostrare och vårdare och ledare in i 
livets många svårigheter och hemlighe
ter.

Ofta måste en far eller m or tigga —  
kanske förgäves —  om sitt barns förtro
ende, när barnet blir äldre. Ofta stå barn 
och föräldrar som främlingar för var
andra. Ingenting kan för båda parterna 
vara mera ödesdigert. Ingenting kan göra 
ett hem så fattigt, så tomt och kallt, som 
när människorna gå där utan att dela var
andras förtroenden. Det som möjligen 
tidigare blivit försummat, kan dock med 
god vilja repareras. Det är aldrig för 
sent att börja livet på nytt.

Därför vill jag säga till alla barn, sär
skilt till alla äldre barn, till alla ungdo
mar: Tag vara på edra föräldrar, medan 
ni äger dem. Ge dem något av er tid och 
edra intressen. Det finns en tid i unga 
människors liv, då vägarna leda utåt. En 
tid, då man anser det som en självklar 
sak, att man skall få bestämma över sig 
själv.

Den saken är dock inte så alldeles 
självklar.

Ett barn har av sina föräldrar fått livets 
stora gåva. Ett barn har av sina föräld
rar dag för dag, år för år, fått ta emot 
sitt dagliga bröd, kläder, hem, vård, fost
ran. Sådant förpliktar. Ett barn har 
ingen på jorden, som älskar mer än vad 
far och m or gör. Om man också inte 
förstår den kärleken, eller kanske rent av 
tycker att den är besvärlig, så är den i 
varje fall en verklighet.

Jag skulle vilja tala om för Er, unga, 
att far och mor alltid går och längtar, ja 
rent av hungrar efter sina barns genkär
lek och intresse. Inte så att de gör det 
för den skyldighets skull som ni har gent 
emot dem, utan för den kärleks skull som 
de ha till er. Man förstår knappast så
dant, förr än man själv blir far eller mor.

Den profet, efter vilken Johannes dö- 
parens fader hade sitt namn, Zakarja, sä
ger i sin bok på en av gamla testamen
tets sista rader: Han, d. v. s. Messias, 
skall vända fädernas hjärtan till barnen 
och barnens hjärtan till deras fäder.

Har ni tänkt på någon gång, att det 
ordet vid ett tillfälle gick i nästan bok - 
stavling uppfyllelse i Jesu liv. När han 
hängde på korset, sade han till sin moder 
Maria om Johannes, sin älsklingslärjunge: 
Se din son! Och han sade till Johannes: 
Se din moder! Jag skulle denna midsom
mardag, som tack vare vår text är en dag 
för föräldrar och barn, vilja rikta just det 
ordet till edra hjärtan: Du far eller mor, 
se ditt barn. Och du barn, se din far, se 
din mor!

Det tillkommer oss som kristna män
niskor att skapa kristna hem i den m e
ningen, att det blir ett djupt och vackert, 
varmt och öppet förhållande mellan för
äldrar och barn.

V i äldre behöver Er värld, den rika, 
vackra, blommande värld, som är ungdo
mens. V i äldre människor, om vi umgicks 
mer med barnen och de unga. Jag vet 
hem, där en far eller mor är sina barns 
bästa kamrat. Jag vet pojkar, som kan gå 
till sina mödrar och tala med dem om 
precis vad som helst. Jag minns, vad en 
pojke sade, när han en gång hade gjort 
det: A ldrig kunde jag tro, att mamma
skulle förstå mig så väl. Hon förstod mig 
nästan ännu bättre än pappa. Och ändå 
var den pojken omåttlig stram över sin 
pappa.

Livet blir rikt för en människa, när det 
blir rikt på förtroenden. Att gå och tiga 
för varann, stänga till sig för varann, det 
skapar olustighet och vantrivsel. Man 
blir bara allt mer och mer stel och hög
dragen och inbunden och otillgänglig. Det 
hjälper inte, om man är aldrig så trevlig 
bland andra, bland jämnåriga, bland kam
rater.

Det finns ett gammalt ordspråk som sä
ger: Barn gör i by som det hemma är 
vant. Den som varit en dålig son eller 
dotter hemma, blir oftast en dålig man 
eller hustru som vuxen. V i har en artig- 
hetsfernissa mot främmande utanpå, men 
när man inte är ” främmande” längre, går 
den fernissan av, och den gamla männi
skan kommer fram, den som aldrig lärt 
sig att samordna sig med andra eller un
derordna sig ett gemensamt hems lagar.

Det är särskilt en sak jag i detta sam
manhang vill visa på. Och det är hem
mets fester. Jag menar därmed de stun
der, då man är verkligen tillsammans. 
Det kan tyvärr inte bli så ofta. Men nå
got, som alltid skulle vara en fest i hem -

Forts. d sid. 7.
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Tobak och tobaksrökning.
För Orsa skoltidning av Dr Iwan Bolin.

Det kan icke nog ofta framhållas, hur 
skadlig tobaksrökningen är för hälsan. 
Särskilt gäller detta ungdomen, vars 
nervsystem ännu ej är fullt utvecklat och 
motståndskraftigt. Men ej blott nervsy
stemet lider av tobaken. Även hjärtat är 
oerhört känsligt liksom munnens och 
magens slemhinnor. Tyvärr lägger man 
dock ej genast märke till tobakens skad
liga verkningar, när man börjar röka. 
Tobaken är nämligen ett långsamt ver
kande gift, och det kan dröja t. o. m. år
tionden, innan en rökare erfar några obe
hagliga symtom av sin rökning. Men det 
är med tobaksrökningen som med vatten
droppen, som faller ned på berghällen. 
Man märker icke verkan av varje liten 
vattendroppe, men en vacker dag har det 
bildats en jättegryta i hällen. På samma 
sätt märker man icke till en början to 
baksrökningens nackdelar, men en vacker 
dag är hjärtat kanske ” sönderrökt” eller 
uppträda katarrer i halsens eller magens 
slemhinnor. Men det är icke bara häl
san, som blir lidande av tobaksrökningen. 
Även utseendet kan försämras. Huden 
blir gråaktig och glåmig och ögonen 
glanslösa.

Det är framför allt det i tobaksbladen 
förekommande nikotinet och de vid rök
ningen bildade varma förbrännings- 
ångorna, som äro skadliga. Nikotin är 
ett av våra allra farligaste gifter. Det är 
lika farligt som cyanväte, och endast 
några få centigram därav är nog för att 
döda en människa. Håller man en glas
stav fuktad med litet nikotin framför 
näbben på en liten fågel, dör fågeln van
ligen på grund av de nikotinångor, den 
inandas. Redan den mängd nikotin, som 
förekommer i en halv cigarr, kan vara 
nog för att döda en fullvuxen människa. 
Lyckligtvis för den rökande om än ej för 
övriga närvarande blåser han dock ut 
igen största delen av den inandade niko
tinmängden, och en del brinner dessutom 
upp. Vi förstå härav, hur skadligt det 
kan vara att vistas i rökiga lokaler. Det 
händer t. o. m. ibland, att en ung flicka 
kan bli nikotinförgiftad trots att hon ald
rig själv rökt en enda cigarrett, helt en
kelt på grund av att hon är stenograf hos 
en ivrig rökare. Barn och ungdom böra 
därför aldrig länge vistas eller sitta och 
läsa läxor i rum, där äldre personer röka. 
Nikotinet påverkar framför allt nervsy

stemet och därigenom hjärtat, matsmält
ningsorganen och vissa körtlar. En vid 
rökning ovan person får vanligen kvälj
ningar, när han röker. Salivavsöndrin- 
gen ökas liksom svettkörtlarnas verksam
het. För unga personer är tobaksröknin
gen som förut påpekats synnerligen skad
lig. Nervösa rubbningar, som ’ kunna 
framkallas genom rökning, kunna bli b e 
stående för livet. Som ett exempel på 
hur små mängder nikotin kunna påverka 
hjärtverksamheten kan nämnas, att om en 
blivande mor, som bär på sitt barn, rö 
ker en enda cigarrett, så kan läkaren ge
nast avlyssna och lägga märke till, att 
barnets hjärta klappar fortare än nor
malt. Talar man med en hjärtspecialist, 
så kan han anförtro en, hur beklämd han 
känner sig, när han måste konstatera, att 
hjärtat på en annars fullt frisk, medel
ålders människa är slut, är sönderrökt. 
En sådan läkare yttrade en gång: Tänk 
ändå, om 15—20-åringen visste, vad 40— 
50-åringen känner, då skulle han säkert 
tänka sig för många gånger, innan han 
börjar med en sådan fördärvbringande 
sysselsättning som att röka. Men när 
man är ung, tänker man vanligen ej så 
långt framåt och tror, att det hela ej är 
så farligt. Särskilt borde varje ung 
idrottsman veta, hur skadlig tobaksrök
ningen är för hans prestationsförmåga. En 
pojke, som röker, kan aldrig bli en riktigt 
prima idrottsman. Hans hjärta kommer 
ej att stoppa för de prestationer, som 
fordras för att verkligen nå toppresultat. 
Men nikotinet kan också påverka magen, 
och magspecialisten påpekar, att nikotinet 
har en tydlig inverkan på matsmältnings- 
kanalen och vid intensiv rökning t. o. m. 
kan misstänkas spela en viss roll vid upp
komsten av magsår.

Naturligtvis spelar det ej någon roll, 
om man någon gång då och då röker en 
cigarrett, särskilt om det sker efter ma
ten. Kroppen har då tillräcklig m ot
ståndskraft att kunna klara av den skad
liga påverkan. Men tyvärr är det endast 
få människor, som, om de börjat att röka, 
kunna nöja sig med en så liten mängd. 
De vänja sig vid rökningen, och så ökar 
lätt cigarretternas eller cigarrernas antal. 
En ung människa, som börjar röka, vet 
aldrig var hon kommer att sluta. Hur 
hon än kanske föresätter sig, att hon ald
rig skall missbruka tobaken, så en dag 
gör hon det ändå. Vill man vara på den

Q Bränd KALK och BIRGER LUNDHOLM
KAlKS™ SM JÖ L F.  d .  l a n d s f i s k a l

^  av  högsta k va lité e r t ill fö rd e l- Telefon 30
- J) ak tig aste  p rise r e rh å lla s  från

r  MED ö Rättegångar, Inkasseringar, Boutredning-
A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBBUK ar. Köp och försäljning av fastig-

Mässbacken Teleion 21 heter. Auktioner m. m.

D r I van B olin

säkra sidan, är det därför förståndigast 
att aldrig börja röka.

Men tobaksrökningen är även skadlig ur 
en annan synpunkt. De varma förbrän- 
ningsångorna, som bildas vid rökningen, 
innehålla en hel mängd mycket frätande, 
gasformiga kemiska ämnen, som när de 
andas in, skada halsens och magens slem
hinnor. Tyvärr märker man dock ej detta 
genast. Men så en vacker dag känner 
man sig skrovlig och dålig i halsen eller 
har magen kommit i olag. Att tobaks
rökningen kan vara skuld därtill, vill man 
dock i allmänhet ej tro. Man har ju  re
dan hållit på och rökt i så många år utan 
att märka någonting. I stället skyller 
man det på andra orsaker eller på åldern, 
som börjar ta ut sin rätt. Men trots allt 
är det kanske i alla fall tobaken, som har 
skuld till det hela.

Det har hänt mig ibland, när jag gått 
förbi en skola, att jag fått se ett par små 
bleka pojkar stå gömda bakom ett plank 
och helt förskräckta, som det tycks, röka 
var sin cigarrett. När jag kommit i när
heten, stoppa de nästan alltid ögonblick
ligen sina cigarretter i fickan och se obe
svärade ut. Jag har då många gånger 
haft lust att gå fram till dem och fråga 
dem, varför de gömma sina cigarretter 
för mig. Det är ju  icke jag, som blir 
sjuk, om de röka. Mig gör det således 
ingenting, utan det är de själva, som taga 
skada. Och jag skulle även vilja fråga 
dem, varför de icke gå inne på skolgården 
och röka. Där är det ju  mycket ljusare 
och trevligare. Naturligtvis förstår jag, 
skulle jag tillägga, att det är för att ni 
vilja gömma er för er lärare, så att han 
icke ser, vad ni göra. Men icke heller 
läraren blir ju  sjuk därav. Nej, det är 
fortfarande pojkarna själva, som bli sjuka 
av rökningen, det är deras hjärtan och

ir gamla cykel blir ny
om Ni låter oss renovera 
och ugnslackera den.

Orsa Cykel- Billjänsl
Tel. 156. Försäljare av Svalan o. Rambler
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magar, som kunna bii förstörda, och det 
skola de komma ihåg, att bakom vilket 
plank de än gå, så ha de alltid sitt hjärta 
och sin mage med sig, och det är precis 
lika farligt för dem själva att röka där 
som någon annanstans. Det är icke av 
kitslighet, som en lärare förbjuder sina 
elever att röka, det är för elevernas eget 
bästa, för att de skola hålla sig så friska 
och duktiga som möjligt.

Tobaken har även den egenskapen, att 
den dövar hungerkänslorna. Det är så 
många människor, framför allt unga flic
kor, som ej äta ordentligt på förm idda
garna. I stället för att äta ett ordentligt 
mål mitt under arbetstiden dricka de en 
kopp kaffe med litet bröd till och röka 
en cigarrett. Både kaffet och cigarretten 
döva hungerkänslan, och så känna de sig 
alldeles mätta och tro, att de ej behöva 
äta något mer. Men varken kaffet eller 
tobaken innehåller någon näring. Det 
lilla, de ätit till kaffet, räcker ofta ej på 
långt när till att ge dem tillräckligt med 
krafter till att utföra det dagliga arbetet. 
De bli trötta långt innan arbetstiden är 
slut, klena och lätt överansträngda. För 
att kroppen skall utföra ett visst arbete 
måste den tillföras en viss mängd bränsle 
i form  av föda. Mot den naturens ord
ning kan ingen obestraffat synda.

Ja, detta är ett långt syndaregister, 
som kommer tobaksrökningen till del. 
Man skulle tycka, att vetskapen om all 
den skadeverkan, som tobaksrökningen 
åstadkommer, skulle ha till följd, att alla 
läte bli att röka. Men tyvärr är det så, 
att den som är van vid sin cigarrett, fort
sätter att röka i förhoppning att kroppen 
nog ändå skall klara sig. Det är egentli
gen förvånansvärt, hur litet rädda de 
flesta människor tyckas vara om sin egen 
kropp. Sina materiella tillhörigheter tyc
kas de ofta akta mycket högre. Tänk 
t. ex. bara på en chaufför, som äger en 
bil, hur rädd han är om den. Han låter 
ej gärna någon annan köra den, och är 
den trasig, söker han upp den förnämsta 
montör. Han köper för bilen de bästa 
bränslen och den finaste smörjoljan. Sin 
kropp tycks han däremot på långt när ej 
vårda lika bra. Han är ej så noga med att 
den mat, han äter, är så hälsosam, blott 
den smakar bra. Han röker och dricker 
utan tanke på att det kan ha några skad
liga följder. Och ändå är hans bil för
säkrad och han kan få en ny och bättre 
sådan, om den går sönder. Sin egen kropp 
däremot kan han aldrig få igen, om det 
skulle hända något med den. Alla borde 
tänka på detta och därför åtminstone vara 
lika rädda om sin egen kropp, som chauf
fören är om sin bil.

Nirsgårdens 

Pensional c  L c . m n j  c  fCt .r/

Mal Rum

Tel e f on 447

13 bilder från luftskyddsövningen 
i Orsa den 25 maj 1943.
D e flesta orsabor hade ingen m öjlighet att se den stora luft
skyddsövningen den 25 m aj i år, och därför visar Orsa Skol
tidning här några  bilder från densamma till tröst för a lla  dem, 
som vid tillfä llet ifråga  dvaldes i underjordiska skyddsrum.

1. Kl. 6 p å  efterm iddagen g ick  första  
flyglarm et och a lla  ” obehöriga ’ ’ var som  
bortblåsta. In te underligt, att vi, som  3. sjuktransport-grupper, 
lyckats få passersedel i  form av en p rä k 
tig skottavla i hjärttrakten kände oss 
lyckliga .

2. Spänningen var stor. Polis och sjuk
vårdare, 4. gassanering spatrull, a lla  var beredda.

Fiberplattor och Plywood ständigt på lager.

Herbert Broberg, Skattungbyn
Tel. Skattungbyn 23

flttt inom \ärnt>ranschen finner Ni i största sortering hos

BIRGER OLSSONS JÄRNHANDEL
Orsa
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5. Snart föll de första språng- o. brand
bomberna. Brandvagnarna susade tju
tande efter gatorna,

6. och flinka brandm än klättrade upp
för husfasaderna med vattenslangar för  
att uppsöka eldhärden.

7. Inne p å  gårdarna var husbrandvak
ten i febril verksamhet.

8. Snart var dock hela kvarter övertän
da, vilket in te hindrade ett p å  samma 
gång lugnt och energiskt släckningsar
bete in  i det sista.

9. Sjukvårdarna fick heller in te ligga  
p å  latsidan. Från ett bombat skydds
rum hördes skärande nödrop,

10. och ur spillrorna om kring bombkrat
rarna drog man fram särade

11. och döda.

12. B e förra  om händertogs av snabbt 
tillskyndande am bulanspersoner.

13. N är sirenerna om sider blåste "faran  
över", tittade skyddsrum spubliken n yfi
ket fram ur källargluggarna, och p å  an
siktsuttrycken kunde m an se, att orsa- 
borna uthärdat bom banfallet med goda  
nerver och g la tt humör.

ERIK ANDERSSON
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
FörrSttar A u k t i o n e r ,  Bo
uppteckningar och Arvskiften.
O m b u d  fö r  S to ck h o lm s , G ö te b o rg s  m . fl. 
k ö p m a n n a fö re n in g a r . T E L .  40

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
Verkstad i Godtemplarhuset

Målarmästaren A ksel E. Roseen 
Tel. 25 3

Låt barnen få sina Öltskcskot
Köp dem i

SEGERS SKOAFFÄR
Orsa Tel. 232

V_Se. tiLL a tt

Lån jå-L’ dan nätta- våe= 

den. ^\iänd ^sdac ntad 

fäntu aenda tiLL

Nya Damtriseringen
Telefon 453

Edra kostymer, rockar, kappor Centraltvätten, Mora, svarar för 
och klänningar kemiskt tvättar att Edra lakan, handdukar, un- 
Ni bäst hos derkläder m. m. bli som de vore 
A.-B. Förenade Tvätt, Ulvsnnda ”hemtvättade”.

Ombud för båda dessa:

B E R G L I H D S ,
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Kring Barnens 
dag i Orsa 1913.

Redan i mars månad kallas Barnens- 
dagskommittén till sammanträde av den 
energiske ”generalen” , Harald Hedin. Som 
bekant brukar Barnens Dag hållas i 
augusti, men det gäller att i god tid börja med 
förberedelserna, så att allting går i lås. Kom
mitténs medlemmar har var och en sina upp
gifter. Generalen bär ansvaret för det hela, 
och det är också han, som har den viktiga 
uppgiften att tillskriva personer, som under 
Barnens Dag vill stå för den konstnärliga 
underhållningen. Några av medlemmarna 
har ansvaret för tombolan, andra ordnar med 
festtåget, somliga tar hem ballonger, pipor 
och skrikor och annat som för oljud, försö
ker få ihop gott-stånd, smörgåsstånd, fisk
damm o. s. v. Varje kommittémedlem skaf
far sig sedan medhjälpare, och det går alltid 
bra. Alla vill vara med och dra sitt strå till 
stacken, och ingen gör sura miner och för
söker dra sig undan, när man ber om hjälp. 
Men så går ju Barnens Dags inkomster till 
barnkolonin i Torsmo, där tjugofyra småt
tingar varje sommar under två månader får 
samla hälsa och krafter till kommande vin
ter. Det bästa inslaget i det festtåg, som bru
kar dra genom samhället under Barnens Dag, 
är väl skrindan med rundhylta och solbrän
da kolonibarn, som utgör en strålande re-, 
klam för koloniverksamheten!

För Barnens Dag i Orsa 1943 har genera
len haft underhandlingar med både Prins 
Wilhelm och Lennart Bernadotte. Båda två 
voro mycket välvilligt inställda, men kunde 
på grund av bristande tid inte komma i år. 
Kommittén hoppas på bättre lycka nästa år. 
Rune Lindström har också tillskrivits, och 
han kommer, såvida inte filminspelning läg
ger hinder i vägen. En som säkert lovat 
medverka är Orsas operasångerska Hanser 
Lina Göransson, vilket kommer att uppskat
tas av Orsapubliken.

I år blir det 5,000 lotter i den s. k. stora 
tombolan, där varje lott kostar 1 kr. Men 
så är också högsta vinsten en stuga, som är 
värd 1,500 kr. Den består av rum och kök 
och blir en idealisk .sommarstuga för den 
lycklige vinnaren. Vidare kan man vinna en 
fin fåtölj, konstverk, hörnskåp, handarbeten, 
keramiksaker m. m. Om någon skulle dra 
flera vinstlotter och på alla vinna borstar, 
så skall han eller hon vara glad ändå. Det 
är nämligen de blinda, som tillverkar dessa 
borstar och som alltså fått sälja dem till tom
bolan!

Så finns det ännu en tombola med 6,000 
lotter, där varje lott kostar 50 öre. Där kan 
man vinna ett kylskåp, en licensfri cykel av 
gammal god fredskvalité med ”riktiga” gum
miringar, matsilver, kokkärl o. s. v. Det är 
ett förfärligt knog att skaffa vinster till dessa 
tombolor, för ju mindre man köper, desto 
större blir behållningen. En hel del tillver
kas på syaftnar, men mycket måste också 
tiggas ihop. Henning Broberg, fru Bengtsson 
och fru Geete trollar och charmar, så hela 
högar av vinster strömmar in från höger och 
vänster, från firmor och enskilda. Det är 
verkligen roligt att arbeta för en fest, när alla 
människor är så hjälpsamma! Men snälla 
goda Ni, gå inte och betänk Er för länge, 
innan Ni beslutar Er för att lämna ett bidrag. 
Ofta lämnas vinster in för sent, så att det 
måste köpas sådana alldeles i onödan. Och 
om någon, som läser detta, ännu inte skänkt 
en vinst till tombolan, så gör det omedelbart! 
Lämna in den hos någon av de nyssnämnda!

Det kommer också att finnas amerikanska 
lotterier. En Orsadocka, en babydocka, som 
kan blunda och säga ”mamma” , en s. k. cam
pingväska, innehållande allt som behövs för 
en utflykt, och ett stort keramikfat kommer 
bl. a. att utlottas. Till allt detta har pengar 
skänkts av snälla Orsabor och andra intres
serade ,som villigt öppna plånboken ,när man 
kommit och tiggt. Om kristidsstyrelsen ger 
sitt tillstånd, kommer också en skinka att 
lottas ut, och att den blir begärlig, torde 
man kunna vara säker på. — Till alla dessa 
lotterier rullas lotterna för hand. Det är en 
detalj i de många förberedelserna, som tar 
en försvarlig tid. Där behövs hjälp av många 
flinka fingrar!

Veckan innan Barnensdagsfirandet börjar, 
brukar det ligga några stora brädhögar nere 
vid Ångbåtsudden ,men efter några dagar 
har det vuxit upp en hel stad med stånd av 
olika slag. Vilket arbete som ligger bakom 
detta, vet endast generalen och de andra lika 
otroligt energiska och initiativrika herrarna 
i kommittén. Heder åt dem!

Barnens Dag i Orsa 1943 börjar redan på 
kvällen fredagen den trettonde augusti. Mo
bergs nöjesfält slår då upp sina portar nere 
vid Ångbåtsudden. Där blir det tillfälle till 
att åka karusell och roa sej på andra mer 
eller mindre snurriga sätt. Vidare blir det 
skämttävlingar för barn, tombolan öppnas, 
och så blir det dans till musik av Christensen.

Klockan tolv lördagen den fjortonde blå
ses Barnens Dagsfestligheterna mera officiellt 
in av ridande härolder, och samtidigt börjar 
gårdsmusikanter och försäljerskor att härja 
på gårdarna. Var då lika frikostig som förr 
med att stoppa en slant i deras sparbössor! 
Samtidigt kommer den traditionella grisen 
att i triumf föras genom samhället. Då gäller 
det att gissa grisens namn! På lördagskväl
len blir det uppträdande av lokala förmågor 
på scenen nere vid festplatsen, varieté, gam
mal och modern dans på två banor, kaffeser
vering, försäljning av glace, varm korv, got- 
ter och smörgåsar. Så blir det fiskdamm för
stås. Den är ett uppskattat nöje, inte bara 
av barnen, utan t. o. m. grånade skolstyrelse
ledamöter ha ertappats med att ivrigt och 
med spänd förväntan ta in fångsten, när det 
nappat.

På söndagen går festtåget genom samhäl
let. Sedan blir det segelregatta ute på sjön, 
varvid seglare från * Mora lovat ställa upp i 
ädel tävlan med Orsaseglarna. Ja, det blir 
en hel del andra attraktioner också, men i 
skrivande stund är planerna beträffande 
dessa en smula svävande.

Så önskar vi, att så många som möjligt in
finna sig vid Ångbåtsudden under Barnens 
Dags-festligheterna, iförda gott humör och 
den som så hava kan, gott om pengar, som 
får rulla och bidraga till ett gott resultat. Vi 
hoppas också, att alla har den inställningen 
som gubben, som sa: ”Hur många fester det 
än är i Orsa, så nog längtar vi efter Barnens 
dag!” , M. W.

i S & L  & c h  b a , c L !

Mottot för herrarnas klädsel under de härliga sommar- och se
mesterdagarna är iä u  ach jti-ili llc,cU, varför de väljer en Bla- 
zer eller Sportkostym, i vars lediga snitt och modeller de finna 
den rätta trivseln.

Sommarbyxor, charmuseskjortor, underkläder m. m. finnes i 
god sortering.

Ni bör även skaffa Eder något klädsamt för bad och solning. 
Badbyxor av ylle eller silke i en modern färg. Badrockar m. m.

Spara mera - AL-ekipera! C J ttU C L
Manufaktur SI Herrekipering. Telefon 21
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ORSA SKOLTIDNING

Mormor filosoferar.

De bettör ä bi, de semmör birä.

Dö  ivi wém krippör, do läkiöm wi ö 
dånsödöm ino siugögovi, sö e siod ärli
ga iil. Men nu, ini a-döm skona sö ölda, 
ini a-döm govi sö ölda, ö ini a-döm när
var sö älda.

Rösta  på bästa 
ka rnevalsvagnen!

Se sista sidan!

Köp tSarnensdagsbtommant

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

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

Barn och föräldrar . . Forts. fr. sid. 2

met, är när vi där äta tillsammans. Våra 
måltider bli i denna jäktiga tid tyvärr 
alltför sällan rofyllda stunder. Detta är 
en punkt, där vi på allvar måste skapa en 
ny sed.

Det är inte måltidens rikedom eller 
kräslighet, som gör den till en fest. Man 
kan vara samlad till den enklaste måltid, 
som dock kan bli en sällsam högtidsstund. 
En måltid skall ha sin säregna helg. De 
gamle gjorde måltiden till helg genom att 
inleda den med bordsbön. Där är en 
helgport in till en glad och vacker sam
varo. I England klär man alltid om sig 
till middagen. Det skall varje människa 
göra på ett andligt sätt. Tala inte under 
måltiden om allt tråkigt som finns. Låt 
inte allt groll då komma fram. Låt pen
ningbekymren och tidens ondska och 
människors eländighet vara. Tala om nå
got vackert. Hjälp varann att hitta det i 
livet, som är soligt och rent. Tala väl 
om människorna och varandra, låt ljusa 
varma tankar komma fram och le mot 
varann. Det är underligt, hur en vänlig 
glimt i ett öga kan göra ett hjärta varmt. 
Och om någon ler mot dig, så le igen. Vi 
behöver öppna dessa själens fönster för 
varandra och språka med varann över de 
diken och gator, som så alltför lätt vill 
skilja oss åt.

Jesus älskade festen. Han är oss ett 
föredöme i den ro han gjorde sig med 
människorna. V i skall ge oss ro med 
människorna, med våra närmaste, med 
var och en som behöver oss. Och den 
söm hungrar mest efter vår kärlek kan 
vara en, som går vid vår sida på vardags- 
vägarna.

Livet är kort, och en dag ha vi varann 
ej mer. För sent öppnas då våra ögon och 
vi bli varse vad vi förlorat och vad vi 
försummat att ge.

Om det är någon som vill vara din vän 
under vandringen, om det är din far eller 
din m or eller ditt barn, så öppna din 
hjärtedörr och släpp in den människan. 
Vi ha inte råd att undvara det största vi 
kunna äga på denna jord: Ett hjärtas kär
lek.

C L u t  i n a l .

(Ur diktcykeln ” I våra fäders spår”

Idag är freden vår, 
men längre vi ej se, 
må vi i fädrens spår, 
vår kraft åt landet ge.
Vi vilja uti evighet 
med rättvis segertro, 
i trofast, vänsäll enighet 
som frie svenskar bo.

Och når till denna strand 
en kavles onda bud, 
med vapen uti hand, 
förlitande på Gud, 
vi skola vandra natt och dag 
den gamla väg som går 
mot Sveriges frihet, rätt och lag 
i våra fäders spår.

E. W. BACKLUND

då del gäller Porträttet
vänd Eder då till TEGMANS, där kan Ni välja 
en modern porträttfotografering eller de nu 
så populära serie-kartorna i 20-24-48  bilder.

framkallning, Kopiering och förstoringar utföras faekmässigt.

Ramar, Album, Ramlister finner Ni i största sortering hos

Tegmans Fotomagasin, Orsa, telefon 93
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ORSA SKOLTIDNING.

Skall jag låta  min pojke börja skolan ett år för tidigt?
Den frågan har jag nyss fått av en 

pappa. Och det var tredje eller fjärde 
gången jag fick samma fråga denna som
mar. Mina kolleger ha också berättat, att 
de blivit tillfrågade om samma sak av 
undrande mammor och pappor. Det kan 
därför vara skäl att något diskutera den
na sak.

Egentligen skulle kanske diskussionen 
vara onödig. Orsa folkskolestyrelse har 
nämligen för många år sedan beslutat, att 
inga underåriga barn få mottagas i första 
klassen. Jag antar, att det var skolorga- 
nisatoriska skäl ,som framtvingade detta 
beslut. Man kan ju  lätt förstå, att det 
skulle uppstå stora svårigheter, om ena 
året kommo en hel del underåriga till en 
förut överfull nybörjarklass och nästa år 
komme kanske inga. Man skulle aldrig 
på förhand kunna beräkna klassernas 
storlek och planera därefter.

Men även om det vore tillåtet och m öj
ligt att skicka barnen till skolan ett år 
tidigare än normalt, skulle jag avråda.. 
Och det skulle säkert de flesta orsalärare 
göra

Då föräldrarna uttala önskan, att deras 
barn skall få börja för tidigt, bruka de 
nästan jämt framhålla, att deras pojke 
eller flicka är så enastående begåvad och 
utvecklad. Nu är det nog så, att man lätt

vill tänka litet för högt om sina egna barn 
i det avseendet. I de flesta fall är det nog 
— dess bättre —  normalbegåvade barn. 
Att ett barn ” kan räkna till 30” eller 
rabbla upp några bokstäver, behöver 
nämligen inte alls vara tecken på någon 
ovanlig begåvning. Och även om de 
skulle verka att vara något före sina 
jämnåriga kamrater i utvecklingen och 
börja skolan för tidigt (som förr var m öj
ligt också i Orsa), brukar det ofta gå så, 
att de stanna av om ett par år och få det 
ganska arbetsamt och besvärligt, kanske 
t. o. m. blir kvarsittare. Jag har hört b e 
rättas om fall, då sådana barn klarat sig 
ända till Kommunala mellanskolan, men 
där ”kört fast” och måst gå om en klass. 
Hade dessa börjat skolan i normal tid, 
skulle de säkert orkat med skolarbetet 
bättre och kanske sluppit undan med ett 
års mindre skolgång.

Nu finns det naturligtvis också i säll
synta fall sådana barn, som verkligen är 
mera utvecklade både kroppsligt och 
själsligt än andra. Men låt dem ändå 
börja skolan i rätt tid! Unna dem frihe
ten så länge som möjligt! ” Ha de bara 
börjat skolan, så sitter dom fast tills dom 
får pension” , yttrade nyligen en person 
till mig. Och det ligger nog en hel del 
sanning i detta.

Även öm det bara gäller småskolans 
första klass, så fordras det allt en hel del 
kraft och energi av de små. Skolarbetet 
är säkerligen mera ansträngande för bar
nen än vi i allmänhet tro. Kommer så 
till det egentliga skolarbetet även långa 
skolvägar, räcka kanske inte krafterna 
till. Då behövs det mer än väl, att de 
” ha åldern inne” . Alla småskolans lärare 
kan betyga, att ett år betyder kolossalt 
mycket i utveckling på detta ålderssta
dium.

De föräldrar, som äro så ivriga att få 
in sina barn i skolan i förtid och nu äro 
mycket missnöjda med Orsa skolstyrelses 
ovan nämnda beslut, skulle jag till sist 
vilja upplysa om en sak: Om det visar sig, 
att ett barn är särdeles utvecklat och 
” före sin ålder” , är det ingenting som 
hindrar, att en klass överhoppas. Det är 
inte så ovanligt, att barn gå bara ett år i 
småskolan. Under min tid i Orsa har jag 
fått två sådana barn min klass. Och det 
har gått bra för dem. Men så har det 
också i båda fallen varit barn med stor 
ambition, som därtill varit mycket ut
vecklade både kroppsligt och intellektu
ellt. Enligt prov hade det ena barnet en 
intelligensålder, som var 2 år högre än 
levnadsåldern.

Hjalmar Hedman.

Bliv dr egen byggmästare
med del patentsökta

H edlnnds-system et
- ett monteringssystem i särklass.

Så enkelt är det:
Genom från hörn till hörn gåen
de dragbultar, vilka äro gängade 
i ändarna, sammanfogas vägg
blocken. I blockskarvarna äro po
rösa träfiberplattor anbragta, vilka 
garantera fullständig dragfrihet.

Högsta vinsten i Barnens Dags Tombola är en sportstuga från Hedlunds
Hedlunds-Hus har även en omfattande produktion av välplanerade V I L L OR .  Begär upplysningar genom 
huvudkontoret i Furudal, tel. 7 och 44.

Tillverkare: Hedlunds Trävaru Furudal
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FRÅ N  SKO LBÄ N KEN
GÄDDORNA.

En lördagseftermiddag då morfar kom 
hem, hade han två gäddor med sig. När 
jag tog av papperet på dem, såg jag, att 
en av dem levde litet. Då sade mamma, att 
jag skulle ta en balja och hälla vatten i 
den, och det gjorde jag. Sedan lade Arne 
i gäddan, som levde, och då började den 
sprattla och lyfta på stjärten. Så kom Lars- 
Evert och skulle titta, men när gäddan 
sprattlade, blev han lite rädd för den. Så 
satt Arne, Lisabet, Karl-Einar och Lars- 
Evert och tittade länge på den. Sedan 
skulle mamma rensa dem, då frågade Arne 
och jag om vi fick rensa dem, och det fick 
vi. Arne gick och tog en kniv åt sig och 
en åt mig, mamma tog fram ett papper, 
som vi fick vara och rensa på. Först fjä l
lade vi dem, så skar vi av dem huvudet och 
skar upp magen på dem. Arne rensade 
den som varit levande, och jag den som 
var död. På söndag fick vi dem till middag.

Dagny Spännar. Klass 3.

EN HARJAKT I SKOLAN.

Förra året kom det en stövare till Slätt- 
berg. Vi togo honom till Stenbergs skola. 
Vi fingo ha hunden inne i skolan, och på 
rasterna gingo vi i skogen och jagade.

En frukostrast gick Sven Laggar, Erik 
Forsgren och jag till skogen för att jaga. 
När vi kom till skogen, fick hunden se har- 
spår. Spåren ledde till en barlya, och när 
hunden kom dit, sprang haren ur sin lya 
och då började det väldiga drevet. Hun
den var bara en halv meter efter haren. 
Vi sprang efter drevet, men vi hann inte 
långt, förrän det ringde, och då måste 
vi in.

När vi kom till skolan, talade vi om det 
för skolkamraterna och lärarinnan. Nästa 
rast hörde vi hur det skällde nere vid ån, 
men vi fingo inte gå dit, det var så kort 
rast.

När skolan var slut, hörde vi inget skall. 
När vi hade åkt en stund, så kom hunden 
och hade blod på näsan. Vi förstodo då, 
att hunden hade ibitit ihjäl haren.

Lennart Jemth, 
Klass 5.

PÅ UPPTÄCKTSFÄRD TILL HÄLLBERG.

En söndag for Göte, Sven Skoglund och 
jag till Hällberg. När vi hade kommit en 
en bit ovanför grinden i Hornberga, läm
nade vi cyklarna. Och sen var det bara 
att gå. När vi kom till Hällvasslan, tittade 
vi på kartan. Då såg vi en stig där. Men 
när vi hade gått en bit, såg vi, att vi gick 
fel väg. Vi skulle gå mer åt öster. Då 
var det bara att gå åt öster. Sedan gick vi 
och pratade och gav oss var sitt namn. 
Göte skulle heta André, Sven Nordensköld 
och jag Nansen. När vi kom in i Häll- 
bergs fäbodar, gjorde vi upp eld, och 
så satte vi oss och åt. Den söndagen var 
det dimmigt. När vi kom upp på klacken, 
var det ganska dålig utsikt. Däruppe 
blåste det, så det bet i skinnet. På hem
vägen gick vi och pulsade i snö, och blöta 
var vi.

Börje Eriksson, 
Klass 5.

Vid en geografiskrivning gavs på en 
fråga om Färöarna följande svar: ” Klim a
tet är bördigt, och korna går i Golfström
men och betar året runt.”

Q Iv  h c ip n e w  

skor som passa 
deras fotter.

Koop. fören. Ovan Siljan
0 r s a

ORSA— HAMRA.

Ibland brukar jag få åka buss mellan 
Orsia och Hamra. Då det är mycket folk 
på -bussen, får jag hjälpa pappa med att 
lasta paket och springa ärenden. Jag tyc
ker det är roligt. En gång var det så 
mycket folk att jag nästan inte fick plats i 
bussen. Ovanför Höghed såg jag en gång 
en tjäderhöna, som låg och ruvade på några 
ägg. Det var i våras. En gång såg vi en 
älg, han v-ar bara några meter ifrån bus
sen. Jag tyckte, att det vär tur, att jag 
var inne i bussen då. Det var en stor älg. 
Jag skall -bli chaufför, när jag blir stor.

Åke Helin, 
Klass 2.

DESS WI OKUM SPARK.

Jen sund-ag djiek i börta Karen, do add o 
genje börti Linda. Do djiek ik dit. Börti 
Linda a dem jenå kullu, söm jetter Inga- 
Britt. Se for wi ajt ö okum spark. Wi 
forum runt Staekmora jen göng, se for wi 
-börti meri, se for wi börti Linda. Do wild 
Inga-Britt ajt ö åka mera. Lind Sven -sa-d, 
att wi stouldum wa ajtä länjä. Do for wi 
uppi W-as-sulböckan. Se ok wi nid evur. Se 
ok wi runt Staekmora jen göng til. Do wild 
Inga-Britt emat. Börti -Linda fick wi kaffe, 
se djiek wi em-at, fär sundasskoln ibirdus um 
jen tåjma. I figd Kari emot ettur sundas- 
skolkort. Se djicik wi e-mat a  wöss.

Ulla Brand, 
Klass 4.

I går.

I går skuld i borta Låva mi jenå skajd, 
men do addan sårt fingor. Do fråged Ivar, 
mint i skuld fi onum bort 6 ta litä wid, 
”mäss wi im ajt 6 sprättåkum litä. Inå wi 
forum, ska i in ö jå—tå.”

Då Ivar add jek, djing wi ajt ö riktuden 
Brunte. Se sätt Ivar o Brunte silåre och sät 
för Brunte wi skakla. Wi okum fort ela 
wäjen. Dä wi komum mitt nida Rosar, såg 
wi Birger, Ingemar, Britta, Putte, Helge, 
Lille-bror, Hasse 6 Stig. Dem add gart ypp 
jens rämu 6 wa dar 6 okä. Bara wi addum 
läst o twer kubik, for wi em. Dä wi foröm 
em, okum wi int fort. An dajn add i role.

Lars Johansson. Klass 4.

”Billigt” ur blir dyrt ur
om reparationerna blir många. Köp 
först som sist ett fullgott ur, det 

blir billigast i längden.

d  11 (1  - tiLL faclm .ctein .en !

Köp uret hos

Urmakare Gust. Helgeson

KvalHeisvadio
finns ännu av märkena

Jelefunken, Hiarconiphone
Radioreparationer

Hans Peterson, Orsa
Tel. 242

Våmhus Handelsförenings
Aktiebolag Speeeri- & Diversehandel 

Våmhus T e l e f o n  1

Ortens förnämsta 
i n k ö p s k ä l l a

Parliförsäljning av handgjorda spånkorgar
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ORSA SKOLTIDNING.

TROLLFAMILJEN I RENSKOGEN. NÄR JAG VAR TILL LADUBERGET. NÄR DE SLAKTADE ÄLGEN.

Det var en gång ett troll, som bodde i 
renskogen. Trollet hette Rullbuska, därför 
att hennes hår stod rakt ut. Rullbuska 
hade en dotter, hon såg precis ut som hon 
själv. Nu var det så, att folket i byn inte 
tyckte om att ha troll i skogen, och därför 
gjorde de allt för att få bort trollfamiljen. 
Men det var inte så gott. För trollen ville 
bo Kvar där, för det var så fin skog.

En gång, när sexårige Sven var ute och 
plockade blåbär, kom Tutti, Rullbuskens 
flicka. När hon såg Sven, blev hon så 
glad, för han skulle bli mat till middag. 
När Sven såg Tutti, blev han så rädd, att 
han knappt vågade andas. Men Tutti sa: 
” Kom och lek med mig ett tag, jag  har så 
långsamt!” Nu tyckte Sven att hon inte 
alls såg elak ut, så han följde Tutti hem. 
Men vad där såg ruskigt ut. Där låg av
gnagda människohuvuden och allt möjligt. 
När trollmor såg Sven, blev hon också glad. 
” Du passar ju bra till middag” , sa hon. 
” För jätten kommer till oss och äter i dag” . 
Nu var goda råd dyra för Sven. Vad skul
le han ta sig till? Jätten skulle ju  komma 
snart. Jo, fönstret stod öppet, och han kun
de hoppa ut. När jätten knackade på, gick 
Tutti och trollmor och öppnade. Då passa
de Sven på att hoppa ut genom fönstret. 
När trollmor såg, att Sven smet, rusade 
hon efter honom. Men Sven hade så stort 
försprång, så att han hann ut ur skogen, 
och då hade trollmor ingen makt över Sven. 
Och tjutande vände hon tillbaka.

Birgit Persson. Klass 4.

En dag var jag och faster till pappa i 
Laduberget. När vi hade gått en bit på 
vägen, mötte vi hästar. De kom och nosade 
på oss, och vart vi gick, så följde de med 
oss. Vi schasade iväg dem, så att de inte 
skulle följa  med oss. Men så sprang de sin 
väg och kom inte tillbaka mer. Då vi kom 
fram, var det två vildkattor där i skogen, 
som fräste så hemskt. Pappa tänkte, att 
han skulle skjuta dem, men när han gick 
in efter bössan, sprang vildkattorna in un
der en lada. Det bodde många skogsarbe
tare i kojan, där pappa bodde. När kloc
kan blev tre, gick vi hem.

Tore Hedlund. Klass 5.

DÖ WI OKUM O SMOTJÅKA.

Inga ö ik wammum ajt ö okum o smotjå- 
ka jen ätturmiddag. W i forum hörte Fri- 
danböckan. Ä wa sö skarp skårå, sö ä wa 
sömmum ajs Föst göndjun stird ik. Dö wi 
kåmun längst nidi böckan, walt wi åv, ö 
tjåkan ok i  weg löngt. börtevör åkra. Se 
fik wi 'kajt ättur an. Ä wa do tur, att ä 
wa jen motböokä, äldust äd wi fändje kajt 
ända ajto lånswäjön ättur an. Nästa göng 
stird Inga, ö ed djik bra:. Se bitust wi 
uim ö okum Dö ä birdo ö bi stjemt, ok wi 
ema Inga ö wärmd wös.

Karin Andersson, 
Klass 4.

S k o d o n
för alla väder och årstider. 

Största sortering hos

A B . Orsa Skomagasin
Orsa Tel. 37

Firma BERTIL JONSSON
O LJO N S B Y N  - T E L . O R SA  346 

Rekommenneras !

Glas, porslin, specerier och manufaktur

Mor sade en dag, att jag  skulle gå upp 
till granngården med litet mjöl. Jag gick 
bort till herbret, tog en halv säck, som jag 
trodde var mjöl och gick upp till grann
gården. Men då skrattade de åt mig och 
sade, att det var bara en liten kruka. Jag 
påstod, att jag  inte sett någon kruka. I 
granngården var Leif och hans mor. De 
skulle bort och slakta en älg. Då följde jag 
förstås med, för jag hade aldrig sett en älg 
förr. Så gingo vi dit. Uppe vid sågen 
kom Lasse springande. Vi sade, att han 
skulle följa  med. Vi voro snart framme. 
Älgen låg mitt på golvet inne i stugan. De 
hade flått benen på älgen. Så frågade 
Lasse, om vi fick var sitt ben. ” Vad ska 
ni med dem?”  frågade Kalle, som var slak
tare. ” Ingenting” , sade Lars. Så fick vi 
var sitt ben, och så gick vi hem.

Bo Eld, 
Klass 4.

Morbror Eriks gris.
Morbror Erik har en svart gris, som brukar 

äta med hunden. När det åker folk på vä
gen, så springer grisen efter. En gång följde 
han med mej en liten bit, men sedan sprang 
han hem igen. Han är ute och äter gräs om 
dagarna.

Margot Wallberg. Klass 2.

$YLTI9lll«@STfDCN MM IK K H
De nödvändiga ingredienserna köper Ni fördelaktigast hos oss.

ATAMON, pulver och flytande PERGAMENTPAPPER

BENZOESYRAT NATRON CELLÖPHANPAPPER
CITRONSYRA HARTS
SALICYLSYRA BUTELJLACK
VINSYRA PARAFFIN
KORK, alla storlekar ETIKETTER

Orsa Färghande1, Y. Ferneman, tel. 340

1 0
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Georg Lindberg, klass 3. 1

Georg Lindberg, klass 3.



ORSA SKOLTIDNING

TECKNING: Eldsvådan på Viborg av 
Helmer Olsson, klass 4.

Vävning och spinning.
En dag i våras gick faster till Hellborgs 

och lånade de s. k. kotorna. Då hon kom 
hem, nystade hon upp varpgarnet på dem. 
Därefter gick hon till Hellborgs och varpade. 
Dagen efter ställde faster i ordning för väv
ningen. Faster började nu väva. Då hon 
vävt ett stycke, fick jag lära mig, och nu 
fortsatte dag. Vi skulle väva skj orttyg åt 
pappa. Ibland vävde faster och ibland jag. 
Väven var inte färdig så snart. Men till sist 
var den det, då togs den ur vävstolen och 
rullades ihop till en fin rulle.

En vinterdag, då snön yrde, och det var 
fult väder, tog faster ner spinnrocken och 
kardorna. Faster började karda och spinna. 
Jag ville också lära mig spinna. Faster sade, 
att det kunde jag inte. Men jag gick ändå 
upp på vinden efter ett par trasiga strump- 
skaft. Dem klippte jag i bitar cirka sju cm. 
långa och tre cm. breda. Sedan rev jag upp 
dem, så att jag fick små korta trådar. Jag 
kardade dem och lade upp dem i fina strän
gar. Så spann jag, och faster tyckte, att det 
gick ovanligt bra för mig. Faster spann om 
dagarna, medan jag kardade. Jag spann på 
kvällarna. Då jag spunnit några nystan, stic
kade jag grytlappar av garnet.

Karin Eriksson. Klass 4.

DÖSS M O M O  W A  L ITN .

Jen kwäld to ik suckdjerå mimi ö djick 
inna momo. I frågud na, um ö wild berätta 
litä um ur é we döss o wa litn. Först bird
0 saj åv ur dem a we kläddur. Pöjkär a 
aft knibrackor ö stjimpo. Kullor a aft 
löngan tjossla. Nävurskona a dem aft. 
Um wittra a dem a ft kasunga. Fletor add 
dem öllur. Börti skolam såt dem o löng- 
bämkuma. Se a dem aft griffultavlor ö 
skrivad uppo. Dem a we iring 60 stitjä. 
Dem a we fro Wönsgärd, Holem, Stembjar, 
Twörrwål ö Måggos. Döss dem a gändji 
börti skolån, a dem fändji ta jena rajs- 
knippu smisi. Börti skolam fing dem ta 
ackjån ö ack sund å uppo jenum stubba ö 
legg e undur benka. Dem a birto klucka 
niä um morgon ö slutad tri um dåjn. Men 
do a dem birto först i oktober ö slutt först
1 maj.

Trajtaldrika, trajskålär ö trajstjedär a 
dem aft ö jeti mi. Döss dem .a sku sil 
m jötji a dem aft silduka. Döss dem skuld 
djer tvagor riekt dem upp smour grånur 
ö törkud. Se add dem åv börnoler. Se 
bånd dem ijop ö sett ö jett skaft. Gråttå- 
gor köllust dem. Döss dem skuld skar ja

Spar böfeslian!
Köp cykelbelysningen hos oss.

Orsa Cykel- SI Biltjänst
Telefon 156

fiH hålla sig ung
trots silverstänk i håret, är särskilt för da
merna ett bekymmer, som med nu tillgäng
liga vetenskapliga medel lätt och diskret 
kan avhjälpas. Konsultera oss vid behov av 
iärgning, blondering och toning samt all 
annan hårvård. V i garantera ett gott och 
hållbart resultat.

Ericsons Damirisering, tel. 208

TECKNING: Fäbodvall av 
Beit Grund.

När katten fick ungar.
En dag var katten borta, och vi visste inte, 

var den var. Men så skulle pappa gå på hö- 
skullen och ta hö åt hästen, och då fick han 
se katten. Den hade fått fem stycken katt
ungar. Då tyckte pappa, att det var för 
många, så att han slog ihjäl fyra. På kvällen 
tog jag in katten och kattungen och bäddade 
en låda åt dem i köket. Om morgonen, när 
jag kom in, var katten och kattungen borta. 
Fönstret hade stått öppet. Katten hade hop
pat ut genom fönstret och släpat ungen med 
sej upp på höskullen igen. Då tyckte pappa, 
att vi inte skulle ha kvar den sista ungen 
heller, så han slog ihjäl den också. Katten 
gick och sörjde ungen flera dagar.

Birgit Masser. Klass 3.

fånns ingur rotböstur. Do fing dem ell 
wattn nido gov ö ta jen sop ö kaj ta runt 
gov ö gnukå. Se fing dem ta upp wattn 
mi sopstjifflen. Ö se to dem jenå trasu ö 
törkud.

Djeter ö tackor add nästan werenda 
gard. Dö dem läst tackor ö djeter sö war 
e sö hemst fullt. Ja, momo brukur sajo mi 
att wi am e bra mot wen dem a -aft.

Britta Friberg, 
Klass 5.

c Å C u  b e l t c h v e e i  e n  y i e a REGNKAPPA

Kupongfria damregnkappor: 52:—, 6 3 :- ,  6 8 :- ,  7 5 :-  

Kupongbelagda (12 TB): 42:—, 45:—, 4 9 :- ,  5 4 :-

Herregnkappor (1 5 T B): 4 8 :- ,  5 3 :- ,  63:-, 68:-
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ORSA SKOLTIDNING.

MIN KATT.

Jag har en katt, som heter Pelle Svans
lös. Den fick jag  av tant Tegnian. Mamma, 
pappa och jag  blev en dag bjudna till Teg- 
mans på kaffe och se på film. Deras katt 
heter Snurre. Den hade nyss fått ungar, 
och de hade skjutit ihjäl alla utom en, och 
den skulle skjutas nästa dag. Men då frå
gade jag, om jag fick den, och det fick jag.

Nu är Pelle ett år gammal. En dag i 
somras kom Pelle hem och blödde i tassar
na, och vänstra framtassen lyfte han, när 
han gick. Han hade blivit skuren av en lie. 
Då lade vi Pelle i en låda, och pappa och 
jag for till veterinären. Han sa’ , att vi inte 
behövde skjuta honom. Han bedövade kat
ten med en spruta och klippte bort en 
trampdyna, som hängde lös. Sedan dess är 
Pelle lite halt. Men detta kommer nog att 
växa bort.

Bengt Göransson, Klass 4.

I Hättberg.

En dag åkte Birgit, Edit och jag till en fä
bod, som heter Hättberg. Yi hade så roligt 
där.

När vi kom fram, var det ingen hemma. 
De var borta och plockade blåbär, fingo vi 
veta sedan. Vi var så hungriga, så vi måste 
ta oss lite mjölk och smörgås. När vi hade 
varit där ett tag, så kom de hem och hade 
en korg full med blåbär. Då fick vi blåbär 
och grädde. Det smakade så gott.

Ingrid Byrén. Klass 2.

Möbel t yg
för omkiädsel av möbler.

Inga kuponger — licens ordnas i affären.

CARL A. PETTERSSON
Möbelaffär, Orsa

EN FRILUFTSDAG I SKOLAN.
När vi ha friluftsdagar i skolan, få  vi 

vara ute tre timmar efter frukost. Vi ha 
en friluftsdag i månaden, men ibland kan 
det vara flera.

En friluftsdag voro vi ute på skolgården 
och vägen och övade trafiklekar samt hade 
orienteringsövningar i skogen. Först strec
kade fröken upp en plats på skolgården, 
där vi skulle få lära oss hur vi skulle mötas 
på rätt sida. Om det var någon, som möt
tes på fel sida, blåste fröken i sin vissel
pipa, och den fick sätta sig ner. Likaså om 
man rörde vid någon av de sittande, fick 
man även sätta sig ner. Den,- som hade 
klarat sig längst, var segraren och fick ett 
band. Så höllo vi på tills någon fått tre 
band. Den hade vunnit.

Sedan gingo vi ut på vägen. Roland hade 
under rasten gjort två käppar. I den ena 
käppen hade fröken satt en grön flagga, 
och i den andra en röd. Fröken sade, att 
när hon visade den gröna flaggan, fingo 
vi gå, men när hon satte upp den röda var 
det stopp. Den som inte såg upp vad det 
var för flagga fick gå tre steg tillbaka. Nu 
gick fröken ungefär femtio meter ifrån 
oss. Där ritade hon en linje över vägen, 
som vi skulle gå till. Vi barn startade nere 
vid grinden. Den, som först hunnit upp till 
linjen, hade vunnit.

När vi lekt färdigt trafiklekarna, fingo 
vi ha orienteringsövning. Fröken hade 
snitslat upp en bana i skogen, som vi skulle

Itär skotan börjar . . .
Rutiga klänningstyger 
K o f t o r ,  S t r u m p o r ,  
B y x o r ,  Slipowers,  
Tröjor, Mössor . . .
är något som varje skol
barn behöver. Kom och se 
vårt urval av kläder.

Emma Olsson
Orsa Tel. 125

Manufaktur, Konfektion, Garn, Sybehör

Våra lamm.
Tackan skulle få lamm. Vi hade nyss klippt 

henne. Då var jag sjuk, så jag låg till sängs. 
När jag vaknade, sa mamma, att tackan hade 
fått två lamm. Dagen därpå var jag frisk. 
Jag gick ut i ladugården, och såg de små 
lammen. Ett var svart och lite vitt på huvu
det. Det andra var vitt och lite svart på 
öronen. Jag klappade dem och lyfte på dem. 
De var så små och söta.

Anna-Greta Liljedahl. Klass 2.

gå efter. Efter banan sutto blå och gula 
lappar, som vi skulle räkna, samt tre bok
stäver, som vi skulle 'bilda ord av. Vid 
starten hade fröken gjort ett ”tittställe” . 
Där skulle vi hitta sex föremål.

Vi i femte klassen fingo ha en mindre 
kamrat med oss. Henry och Arnold var en 
patrull. Roland var ensam. Han fick gå 
sist och ta ner snitslarna. Jan och jag star
tade först. Jag hade en bok, där jag skulle 
anteckna hur många gula och blå lappar 
det fanns och skriva upp bokstäverna. Det 
var bokstäverna o, k och b. Av dem bil
dade vi fyra ord, nämligen bok, ok, ko och 
bo. Vi gingo på sex minuter. När vi kom- 
mo fram till målet, fingo vi titta på ” titt
stället” . Vi hittade alla föremålen. Det 
var en grankvist, en blå papperslapp, en 
hårnål, en lingonkvist, en grå papperslapp 
och ett häftstift. Sedan gingo vi hem till 
skolan. Jan och jag fingo 23 poäng.

Det var en rolig friluftsdag.
Rut Larsson. Klass 5.

'scLea. Charkuterivaror
Teleion 48 
Filialen 233

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

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

Vulkanisering av cykeldäck.

1 2
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ORSA SKOLTIDNING

SARA OCH KATTUNGARNA.
Vi har en katt, som heter Sara. En dag 

när jag kom hem från skolan, sa Maggie, 
att pappa hade släppt ut Sara på morgo
nen. Så hade hon inte kommit tillbaka. 
Vi var så rädda, att vi hade tappat henne. 
Så var jag in och åt. Då kom Maggie in. 
Hon sa, att Sara var ute. Jag blev så glad. 
Jag gick genast ut och smekte henne. Då 
var hon så smal, så vi såg, att hon fått 
ungar. Maggie sa, att vi skulle följa  efter 
Sara. Vi var på vinden och letade. Då 
hörde vi kattungarna skrika. Två dagar 
därefter, när jag kom hem från skolan, frå
gade Maggie, om jag inte märkte något. 
Då låg Sara på soffan med tre kattungar. 
Jag blev så glad.

Sara är så förståndig. Hon kan sitta fint 
och tacka, och allt man säger åt henne, 
förstår hon.

Margot Öhrn. Klass 2.

Våra kaniner.
Min bror och jag har trettiofem kaniner. 

Vi har två honor, som heter Sessan och Fina. 
Sessan är min, och Fina rår Lars om. Båda 
är vita. Men deras ungar är det alla möjliga 
färger på. En del är vita med svarta fläckar 
på. De är sötast, tycker jag. Honorna fick vi 
i våras. De har fått alla ungarna.

Vi har också en katt, men han rör aldrig 
kaninerna. Kaninerna brukar få mat tre 
gånger om dagen, då får de hö, småpotatis 
och lite bröd ibland. När Lars och jag inte 
gick i skolan, gav vi dem mat, men nu bru
kar pappa och mamma ge dem. Ibland går 
vi efter enris och tallris.

Vi hade en hane en gång, som jämt sprang 
ute. Han gnagde sönder både trä och nät. 
När han var ute, sprang han under Jämtas 
lada. Han var så omöjlig ,så vi fick lov att 
slakta den.

En gång hände det, att luckan på kanin
buren stod öppen. Då gick jag och mamma 
ut och skulle ha in kaninerna. Vi höll på 
länge, och ändå fick vi inte tag på dem. Nu 
gick vi tillbaka till kaninburen, och då fick 
vi se, att kaninerna hade hoppat in själva.

Kerstin Morin. Klass 4.

När jag var i Norge.
En stor dag var det för mig, då mor och 

far sade, att vi skulle fara till Norge. Dagen 
därpå foro vi.

Vi satte oss på tåget här i Orsa. Det dröjde 
två dagar, innan vi kommo fram till Oslo. I 
Oslo stannade vi i två dagar. Första dagen 
voro vi och sågo på det stora universitetet, 
och just den dagen togo de studentexamen. 
Sedan vi hade varit och sett på det, foro vi 
en tur på Oslo-fjorden. Men när vi voro 
på väg hem, kom det en orkan, så jag blev 
sjösjuk, men vi voro snart i land, så det gick 
bra. Sedan var det natt, så vi hyrde på ett 
hotell och gingo och lade oss.

HANS PETERSONS 
BILSKOLA

Teleion 242, Orsa

’SUan 4 om fet te 4 a [tat

Indianer och vita.

I sommar tänker Sune, Lennart, Ivar, Erik 
och jag leka indianer. Vi ska ha en koja. 
Där ska vi leka krig. Jag har redan gjort 
stridsyxan. De andra få ha svärd. Lennart, 
Ivar och Erik få vara fiender åt oss. Vi ska 
binda varandra vid ett träd och dansa om
kring. Och tjuta indiantjut: Huii! Huiiii!

Bo Sturk. Klass 2.

Bygga koja i skogen.

Hans-Erik, Odd och jag var på gården och 
lekte. Odd sade till mig: ”Ska vi gå ut i 
skogen och bygga en koja?” ”Ja” , sa jag och 
Hans-Erik. Vi sprang och tog bräder och så 
gick vi ut i skogen och byggde en koja. Men 
så tog bräderna slut, så vi gingo därifrån. När 
vi kom dit igen fanns det inga bräder där. 
Det var nog tjuvar, som hade varit i farten. 
Det var fult av dem.

Rolf Beckman. Klass 2.

Dagen därefter skulle vi åka vidare. Vi 
åkte på Bergenbanan, och vi foro igenom så 
hemskt många tunnlar. Så voro vi i Bergen, 
där vi stannade i tre dagar. Samma dag jag 
kom dit, mötte jag Maj-Lis, Ragnhild och 
Ulla. Jag pratade med dem en stund, och 
så bestämde vi, att vi skulle träffas vid ham
nen på kvällen. Mamma, pappa och jag voro 
och hyrde ett rum. Så gick jag ner,till ham
nen. Då var där också Nils, Walter, Bernt och 
Åke, och vi sågo, när båtarna kommo in i 
hamnen med fisk.

På kvällen beslöto vi åtta, att vi skulle åka 
i bil till Hardangerfjorden dagen därpå. Da
gen därpå foro vi. Det var så fint väder, men 
det blåste litet. Vi filmade och hade så ro
ligt. Vi voro där en hel dag, sedan foro vi 
till Bergen igen. De andra stannade där, men 
pappa, mamma och jag foro till Trondhjem. 
Där voro vi och sågo på domkyrkan. Dagen 
därpå foro vi hem. Järnvägen gick alldeles 
nära Glommen. Vi åkte över Oslo och Korn
sjö, och sedan foro vi direkt till Karlstad. Där 
stannade vi hos morbror och moster. Den 
Norge-resan glömmer jag aldrig.

Gerd-Britt Ericsson. Klass 5.

J / # /  o

K___ ' L a t ’  a c l i  v__ v c i c i n

tillfredsställa alla krav på ett 
b ra  k a f f e  i olika prislägen.

C. Jcjhansson, Fali
Falun

un A.-B.
Orsa
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ORSA SKOLTIDNING.

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

Tel. 241 ORSA

PERMANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

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

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott M åltidsdricka
från

Sioråbro Bryggeri, tel. 189

LINDANGETS PENSIONAT
Teleion Holen 1

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

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Sigge Sundström.

CBestall P e r ma n e i i l n i  nejen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

Det bästa M A T B R Ö D E T
får Ni från

C. G . Nyströms Bageri
Telefon 3 8 Orsa

Lindqvist Eitr. Blomsterhandel
-  John A. Levenius -

Tel. Aifären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

M e d  lem

Årstidens blommor i god 

sortering.

Låt reparera S K O D O N E N  hos

E. A o r l i n  g
Omsorgsfullt arbete -  Moderata priser

F re lin s  Konditori
Telefon 27
Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk,
Platsförsäljning för
Plytvood, Wallboard och Masonite
BEGRAVNINGSBYRÅ

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

HUGOS KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  
------- T e le fo n  318---- 1—

John P e tte r s s o n s
Sadelmakeri, Tapelserareverkslad
Telefon 164

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

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

M iL t-u b U tu t B. KARLSSON
Byggnadsmålning
Mö b e l må l n i ng

JZlnj tel. 108  Tapetsering m. m.

Gummiskodon och Cykeldäck
re p a re ra s !

RI NGCENTRALEN
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs
T R U N N A  - O RSA

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

(J. Vi l ohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

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

Kvartslampa finnes.

Allmänheten inbjudes till alla ovan
stående bad och behandlingar. 

Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor, möbler. 
Plywood och Wallboard.

Kallholsfo  rs »Snickerifabrik:
Tel. 37 M ä ssb a c k e n  Tel. 37

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

T a pe ts e r i ng
Rums- och Byggnadsmål ni ng
Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

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

Skotepamiioner
utföras omsorgsfullt av

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

Elektr iska
spisar, plattor, bakugnar, 
varmvattensberedare. 
Radio, Armatur, Kylskåp

Mora-Orsa E lek trisk a  A.-B.

ROB. THOLLANDERS 
Bokbinderi, Orsa

Billiga priser!
Damgarnityr, tunna kup.-fri 5:-. 4:50, 4:25 
D:o charmuse . . . . .  . 10:75
D:o Nattlinnen, charmuse . 15:75
Dambyxor, charm, vida ben 4:95 4:65 3:95 
Dam sockor, vita o. kul. kup.-fri 2:65, 2:95 
Damblusar, vita och röda . . . 7:75

Vita, beige sommarmössor kup.-fri 4:-

H errskjortor med kort ärm 12:—, 9:50 
lång ärm 14:—.

H ERRPARAPLYER, DAMPARA
PLYER, BARNPARAPLYER. 

Herrnattskjortor, Dambaddräkter, Sol
dräkter m. m.

Kuddstopp och Dun, Rullgardiner, 
Dörrmattor.

Leksaker i stor sortering!

Centralboden
Basar & Kortvaruaffär. Orsa Tel. 298

Konserveringsglas
m a cL  y ie im c i  e ln .c j.c ie .

H ellsén s, tel. 106
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ORSA SKOLTIDNING

Program för Ramens dag
i Orsa 13, 14, 15 augusti 1943.

Fredagen den 13 aug.
Kl 20.00. Det storslagna nöjes

fältet med karuseller, skjutba
nor, varieté m. m. öppnas. 
Modern och gammal dans på 
”Polketten” till musik av Chris- 
tensens kapell.
Barnens dags tombolor med 
värdefulla vinster öppnas.

Lördagen den 11 aug.
Kl 13.00. Ridande härolder blå

sa in festligheterna.
Zoppo’s och Zizkas världsbe
römda zigenarensemble spelar 
o. sjunger på samhället, kram
försäljning. Barnens dags tom
bolor öppnas på samhället.

Kl 16.00. Friluftskonsert i Tings
husparken av Falu stads Folk
skolors gossorkester. (l:a pris
tagare i Radiotjänsts ungdoms- 
tävlan 1942.)

Kl 19.30 öppnas nöjesfältet å Ang- 
båtsudden. Dans på tre dans
banor. För gamla dansmusiken 
svarar Orsa Spelmanslag och 
det världsberömda sjömanska- 
pellet ”Skepp o hoj”. Moderna 
dansmusiken av Accordion.
A friluftsscenen uppträder Zop- 
po’s o. Zizkas zigenarensemble.

Söndagen den 13 aug.
Kl 13.00. Karnevalståg genom 

samhället. (Publiken deltager 
i omröstningen om bästa vagn. 
Läs om tävlingen på sidan 16!)

Kl 14.30. Konsert av Falu stads 
Folkskolors Gossorkester. 
Segelregatta med deltagare fr. 
Mora, Orsa m. fl. platser. 
Skämttävlingar för barn.

Kl 18.00. Sång av operasånger
skan Hanser Lina Göransson. 
Cabaré Hotschpotsch 
Barnens dags diné 1943. 
Varieté ”Svarta Katten” med 
förstklassigt varietéprogram 
ger föreställningar varje dag 
under festen.
Förstklassiga serveringar. 
Dans å alla dansbanorna till 
musik av Orsa Spelmanslag, 
”Skepp o hoj”, Vikens dansor- 
kester.

Försäljare:

Hedins Färghandel, Orsa
Telefon 155

Flaggorna i topp 
på Barnens Dag!

Ingen Orsabo utan 
Barnensdagsblomma!

Allt fö r  konservering
Konserve ring sapparater 
Burkar, Ringar etc.
Stor sortering!

Nya Järnhandeln, tel. 252

Sy handarbeten!
MA T E L A S E  RYA korsslyngsbroderier 
samt många andra lätla trevliga arbeien 

iinnas i stor sortering.

Hanna Månsson & C:o
Telefon 4

Orsa Motor- & Mek. Verkstad
Bilreparationer, Biltillbehör

Reservdelar

Tel. 28

Våra getter.
Vi har en get, som heter Sippa. Hon har 

två killingar. En dag satte vi in en låda i 
ladugården. I denna brukar våra getter hop
pa. Vi har också ett litet lamm, det brukar 
också hoppa i lådan. En dag var både lam
met och killingarna ute och åt grönt gräs. 
Men då de hade varit ute ett tag, så ville de 
in. När de kom in började de hoppa, så de 
ramlade omkull.

Astrid Nyman. Klass 2.

Pepparkaksbaket.
Till en jul bakade mamma och Martins 

mamma pepparkakor. De gräddade i stora 
ugnen, där de brukar grädda tunnbröd. På 
dagen hade de bakat tunnbröd. På kvällen 
skulle de baka pepparkakor. Då sade mam
morna, att Martin och jag skulle få äta så 
mycket pepparkakor vi orkade. Vi åto deg 
och pepparkakor om vartannat. Sedan skulle 
vi hjälpa Martins mamma att bära hem plå
tarna. När Martin kom hem, drack han en 
mugg mjölk. Sedan mådde han så illa. Efter 
detta ville han inte ha pepparkakor på länge, 
men vi andra klarade oss.

Birgit Hellström. Klass 2.

Rösta på bästa karnevatsvagnen 

före kl 18 Söndagen den 15 ang.
Använd denna kupong!
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OBSA SKOLTIDNING.

Vilken är den bästa 

vagnen i karnevalståget?

P r i s t ä v l i n g .

Orsa skoltidning utlyser även i år en pris
tävling i anslutning till Barnens dags festtåg. 
Det gäller för deltagarna i tävlingen, d. v. s. 
åskådarna av festtåget, att genom omröstning 
välja ut den bästa vagnen. Därvid bör na
turligtvis hänsyn tagas både till idén, som 
ligger till grund för utsmyckningen, och ut
förandet av denna.

Alla vagnar i festtåget förses med nummer 
och härnedan finnes en kupong för anteck
ning av din mening. Efter festtågets slut har 
du alltså endast att på nedanstående kupong 
anteckna vilket vagnnummer, som var bäst, 
och sedan lägga denna kupong hopviken en 
gång i en brevlåda vid festplatsen på Ång- 
båtsudden. Brevlådan är märkt Orsa Skol
tidnings pristävling. Denna brevlåda tömmes 
söndagen den 15 aug. kl. 19, varefter pris
nämnden sammanträder omedelbart. Den, 
som iordningställt den vagn, vilken får de 
flesta rösterna, erhåller en present å 25 kr. 
skänkt av Barnens dag. Vidare utgår ett 
andra pris å 15 kr. och ett tredje pris å 10 
kr. Den först öppnade rösten på den vin
nande vagnen erhåller också pris, nämligen 
10 kr. För att kunna tagas med i omröst
ningen fordras att den röstande tydligt anger 
namn och adress enligt kupongen. Resultatet 
tillkännages på festplatsen så snart som möj
ligt på söndagskvällen.

Flaggorna i lopp
på Barnens Dag! En n yh et Barnens Dag 1943

O ö r  som  O r s a  Q jO Z /ic/r in\g! 

Tryck hos

B e c k m a n s  T r y c k e r i

detta år blir en Barnens-dagsblom- 
ma, som kommer att säljas till för
mån för barnkoloniverksamheten. 
Det blir i år en prästkrage. Den 
kostar 25 öre och säljes utom under 
festdagarna även i socknens affärer. 
Köp den!

anordnas för att ge orsabarn tillfälle till 
stärkande kolonivistelse med allt vad det 
innebär av regelbundna vanor, god kost, 
glatt kamratliv, sol och luft.

Var därför lojal mot dem, som med er
sättande av tid och bekvämlighet satt sig 
i spetsen för detta arbete och deltag i

B a r n e n s  Dag!

vJ Z öv  O  u*.sa v---- 5  la L t i c L n - ln c j . !

L^)ä\sta vac^kh i  3  a.eneei\S U)ctCf<s l ' i '  n ir\ 't< fstn(J

Namn

Texta namn Fullständig adress
och adress!

Sedeln nedlägges dubbelvikt i brevlåda, som finnes uppsatt å sportstugan.

Orsa Skoltidning
(N:o 54 — 7 augusti 1943) 
utgives av Orsa Lärareförening.

R edaktör:
Hjalmar Hedman, Orsa.
Telefon 479. 

Redaktionskom m itté;
Hanna Belin,
Erik Bjarling,
Daisy Holton,
Axel Rosén.
Postgiro nr 13 65 58.

Hella nummer ulges i samarbete med Bar
nens Ilag och den ekonomiska behållningen 
delas lika mellan denna lesl och skoltid
ningens slipendiefond.

Upplaga 1.700 ex. Beckmans Tryckeri, Orsa, 1943 Pris 50 öre.


