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Undertecknad har under den gångna 
sommaren deltagit i Sparfrämjandets 
sjätte kurs i ekonomisk fostran.

Vid kursen, som hölls på Uppsala uni
versitet och hade över 160 deltagare 
från samtliga de fem nordiska länderna, 
har en rad föredrag hållits, vilka berört 
både skolans och hemmets uppgifter, 
när det gäller de ungas ekonomiska 
fostran. Kursen har också behandlat 
frågor av allmän ekonomisk karaktär. 
Bl.a. höll professor Arthur Montgomery 
ett föredrag om ”Vårt ekonomiska läge” , 
i vilket han framhöll, att vårt lands eko
nomi i många avseenden förbättrats be
tydligt och att den angelägnaste upp
giften för närvarande är att försöka 
avskaffa de detaljregleringar, som för 
närvarande är hörnstenarna i vår eko
nomiska politik. ” Samhället och hem
mets ekonomi” belystes av cand.oecon. 
fru Grethe Philip, och alla de problem, 
som berör skolans ekonomiundervisning, 
bl. a. av överlärare Bror A. Sjögren, 
skolsparkonsulent Fritz Andersson och 
folkskollärare Nils Broström. I alla des
sa föredrag hävdades det ur olika syn
vinklar, att dagens och morgondagens 
skola bör ge lärjungarna en konkret bild 
av det samhälle, där de lever sitt liv 
och som de som ansvariga medborgare 
i framtiden skall dana. En vidgad eko
nomisk fostran skall hjälpa skolan att 
lösa denna viktiga uppgift på ett effek
tivt sätt vid sidan av det rent teoretiska 
bildningsarbetet.

När det gäller att lära barn och ung
dom att förnuftigt handskas med pengar 
och att ge de unga goda vanor i fråga 
om pengars användning, måste emeller
tid ett samarbete ske mellan hem och 
skola. Utan föräldrarnas aktiva med
verkan är det svårt att fostra barnen 
och ungdomen till ett sunt ekonomiskt 
tänkande och handlande.

Även den ökade snaskkonsumtionen 
diskuterades på kursen och man uttala
de som sin mening, att statliga och 
kommunala myndigheter borde för
hindra inrättandet av ” gottkiosker” i 
skolornas närhet. Den oerhörda snask
konsumtionen, som för närvarande äger 
rum i vårt land, är en fara både för 
barnens ekonomi och för deras tänder.

Det finns ingen möjlighet att närmare 
referera de olika föreläsningarna. Detta 
tillåter inte utrymmet. Men jag ska för
söka att i detta och kommande nummer 
av O. S. ta upp en del problem, som 
angår både hemmen och skolan. Först 
vill jag då stanna för frågan om ”vecko
peng” .

Ska Olle och Stina ha regelbundna 
fickpengar varje vecka?

Vi ska först göra klart för oss, vad 
vi vill och vad vi mena med ekonomisk 
fostran. Det finns kanske fortfarande

människor, som tror, att ekonomisk 
fostran av barn endast består i sam
landet av slantar i en sparbössa. Visst 
bör barnen lära sig att spara. Men detta 
ska komma som en följd av den eko
nomiska klarsyn, vid ska ge barnen och 
de unga. Det viktiga är, att barnen lär 
sig förstå ekonomiska värden, lär sig 
att planera, att köpa, sälja, hushålla, 
lär sig att man måste dra in på ett håll 
för att få pengar till ett nytt ändamål. 
Att lära barnen detta utan praktisk 
övning är omöjligt, lika omöjligt som 
att plugga fysik utan experiment.

Och därmed kanske vi kan vara 
överens, att fickpengar är nödvändiga. 
De regelbundna fickpengarna ska näm
ligen vara övningsslantar. Men ska 
veckoslanten fylla den uppgiften, får 
det inte bli så, att barnen när som helst 
kan få en extra slant dessutom. Om ett 
barn har en krona i veckan i fickpengar 
och vill köpa en sak, som kostar fem 
kronor, bör det alltså få lära sig att 
spara ihop till en femma. Det blir att 
dra in på biobesök, glasspinnar och 
annat.

Det har blivit allt vanligare med regel
bundna fickpengar de senaste åren. Men 
ändå kan jag väl föreställa mig, att 
många föräldrar i vår socken, då de 
läser det här, ska tänka: ” Inte har vi 
råd att ge barnen regelbundna fick
pengar. Det skulle bli mycket pengar 
det” . Jag är inte så säker på det, även 
om undantagsfall kan finnas. Men det 
verkar faktiskt som om praktiskt taget 
alla barn i skolorna hade gott om pengar 
i våra dagar. Och dessa pengar måste 
väl till största delen komma från hem
men. När barnen kommer och tjatar åt 
sig en slant då och då, än av far, än 
av mor, blir det inte så litet det heller. 
Det kanske bara gäller att fördela be

loppet jämt på varje vecka. Då slipper 
föräldrarna också allt tjat och tiggeri 
mellan ” avlöningsdagarna” . Och jag vet 
åtminstone ett fall, där det blev mycket 
billigare för far med veckoslant å 1:25 
än med en slant då och då, när det 
passade.

Jag har vid ett tillfälle mött invänd
ningen, att det skulle vara odemokra
tiskt att ge barnen veckopengar. Ett 
sådant resonemang förstår jag verkligen 
inte. Om det bleve så, att a l l a  barn 
finge en slant varje vecka och denna 
slant bleve ungefär lika stor för alla, 
skulle väl detta vara i allra högsta grad 
demokratiskt. Däremot är det inte bra 
nu. Det är inte ovanligt, att somliga 
barn har stora summor med sig och 
visar för kamraterna. Det är vissa barn, 
som tycks få hur mycket pengar som 
helst till snask och bio och dåliga detek
tivmagasin. Andra barn åter få endast 
en liten slant då och då. Man skulle då 
vänta, att det är barnen till föräldrarna 
med de största inkomsterna, som kom
mer med de största beloppen på fickan. 
Så är det emellertid inte. Snarare år 
regeln den motsatta. Det är en iakt
tagelse, som gjorts i hela vårt land och 
även i våra nordiska grannländer, att 
det är barnen från de hem, där man har 
de mindre inkomsterna, som har mest 
pengar att strö ut. Sålunda berättade en 
lärare om en pojke, som alltid rörde sig 
med mycket pengar och köpte massor 
av snask och annat. Pojken var från 
ett ganska fattigt hem, och läraren bör
jade misstänka, att pojken fick pengarna 
på oärligt sätt. Han talade därför med 
pojkens far om saken. Och det visade 
sig då, att pojken fått den ena sedeln 
efter den andra av fadern.

Hur stora veckopengar ska vi då ge 
barnen? Att här uppställa en bestämd 
regel är naturligtvis svårt. En elev i 
samrealskolan har naturligtvis större 
behov än en elev i första småskolklas- 
sen. Och därför bör det vara så att 
” lönen” växer med ” tjänsteåren” . Vec
koslanten ska inte vara för liten, men 
ännu värre är, om den är för stor. Jag 
känner en familj, som ger sina två barn 
10 öre pr levnadsår och vecka. D.v.s. 
fyraåringen får 40 öre och sjuåringen 
70 öre. En tioåring skulle alltså få en 
krona och en trettonåring 1:30. Jag tyc
ker dessa belopp är ganska bra avvägda. 
I varje fall anser jag, att beloppen för 
barn i småskolan bör ligga mellan 50 
öre och en krona, i klasserna 3— 4 mel
lan 75 öre och 1:25 och i klasserna 5—6 
mellan en krona och 1:50. Sedan får 
stegringen kanske bli litet större.

Om man går in för att ge barnen vec
kopengar efter de här skisserade rikt
linjerna, ska säkert de flesta föräldrar 
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Våra barn och filmen
Doktor Gunnar Klackenberg, 
chef för Statens Biografbyrå, 
höll vid Målsmännens Riksför
bunds årsmöte följande före
drag, tidigare publicerat i tid
skriften Barn i hem, skola och 
samhälle.

Att barn springer mycket på bio är vi 
nog alla eniga om. En gallupundersök- 
ning, föranstaltad av Diakonistyrelsen 
förra året, visade, att en fjärdedel av 
alla stockholmsbarnen och en femtedel 
av landsortsstädernas barn gick på bio 
varje söndag. 60 % av stadsbarnen hade 
redan vid 3— 4 årsåldern stiftat bekant
skap med bion. De barn, som efter fyll
da fem iår inte fått gå, utgjorde undan
tagen. En relativt sträng ransonering 
tycktes dock förekomma hela förskole
åldern, efter 10 år var denna ransone
ring obefintlig. Barn i förskoleåldern 
bör nog endast i undantagsfall se film, 
och de minsta har naturligtvis inte alls 
där att göra.

När man nu känner, i vilken omfatt
ning barn går på bio, är det ju av största 
vikt, att det som visade dem, är åtmin
stone av någorlunda hygglig kvalitet. 
Föräldrarnas syn på denna kvalitet 
sökte man också klarlägga genom nyss
nämnda undersökning. En del hade väl 
sett, men en större del hade inte sett 
några av de filmer, som deras barn fått 
ta del av. Något annat än skiftande om
dömen kom man helt naturligt inte fram 
till. Filmens olika motiv värderas från 
skilda individuella utgångspunkter.

Om vi anser, att filmen kan ha en 
mäktig påverkningskraft på barnens 
själsliv, så borde man åtminstone sträva 
efter att den icke motverkar det ideal, 
som vi alla har för vår fostran, näm
ligen att få lyckliga, trygga, arbetsdug- 
liga, reflekterande samarbetsmänniskor. 
Man kan gott säga, att de nuvarande 
barnprogrammen, frånsett några få ut
valda, inte ens ur denna begränsade 
synpunkt fyller måttet.

Den åldersgräns, som här i Sverige 
gäller för barnförbud, är 15 år. Vi har 
alltså bara en åldersgräns. Men under 
de första femton åren förändras mog
naden, förmågan att förstå och över
blicka intrycken och påverkan för olika 
situationer mycket. En pojke, som ännu 
är i sagoåldern, kanske skrämmes av 
de vilda ritter, som är äventyrsålderns 
stora tjusning och spänning. För dem 
som inte kan läsa de snabbt växlande 
texterna blir mycket obegripligt. Det 
finns således en alldeles naturlig ålders
skillnad i avseende på intresseriktning, 
möjligheter att bli skrämd och ta skad
liga intryck. Pojkar och flickor ha inte 
samma intressen i alla åldrar, flickornas 
sagoålder sträcker sig betydligt högre 
upp.

En provkarta på vad filmcensuren gallrat bort 
ur barnfilmer.
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Förutom dessa ålders- och könsskill
nader kan vi aldrig komma förbi den 
individuella känslighet, som samman
hänger med arv och varje barns speciel
la uppväxtmiljö. Vi vet numera rätt 
mycket om hur upplevelser under de ti
digare barnaåren forma barnens själs
liv i olika riktningar, hur man genom 
ett oklokt handlande kan skapa en 
ångestberedskap hos barnen, som är en 
belastning' för senare år. Själva upp
levelserna har man kanske glömt, rät
tare sagt förträngt, trängt undan i 
någon själslivets undangömda vrå, där 
de lever kvar och verkar som en irrite
rande' tagg och ger anledning till en 
överkänslighet inför vissa bestämda si
tuationer, som lämnar andra oberörda. 
En sådan situation kan filmupplevelsen 
vara. -.

.Man här gjort vissa psykologiska ex
periment, som klart visar, hur barn i 
olika åldrar och vuxna reagera olika. 
Man mätte på elektrisk väg med sinn
rika apparater de förändringar, som in
träffa i kroppen i samband med starka 
känsloupplevelser inför vissa utvalda 
filmer. Känslorna av såväl lust som 
olust och ångest har ju förr varit svårt 
att få någon objektiv registrering av, 
man har varit tvungen gå efter försöks
personernas egna uttalanden av vad de 
känt, och det är en metod, som är för
enad med många felkällor, då med
vetandet om vad man bör känna, om
givningens önskemål, suggestioner i- 
bland grumlar bilden. Man bör istället 
under själva upplevelsen söka få fatt på 
hur barnen reagera. Detta kan ske på 
olika sätt. Man kan mäta deras motori
ska oro, hjärtats takt, hur blodkärlen 
fungerar, hur barnen rodnar och blek
nar, hur andningen påverkas o. s. v. 
I Danmark har man genom fotografe
ring av ansiktsuttryck och hållning 
under filmförevisningen sökt faststäl
la reaktionerna.

I U. S. A. utsattes barn i 7— 11-års- 
åldern, barn i puberteten och vuxna för 
samma filmsituationer. Förutom nyss 
antydda individuella skillnader i de tre

olika grupperna försökspatienter, kons
taterades säkra gruppolikheter. De tra
giska scenerna och skrämmande mo
menten tog 7— 11-åringen djupast in
tryck av .därnäst och strax därefter 
pubertetsungdomen, medan de vuxna 
tog det mera lugnt. Kärleksscener och 
amorösa äventyr gick 7— 11-åringarna 
tämligen spårlöst förbi, däremot reage
rade 14— 17-åringarna med sitt labila, 
stormande känsloliv starkt, och mindre, 
men mera än de yngre barnen, de vuxna. 
Vi behöver alltså vara mindre rädda för 
det hel- och halvnakna, när det gäller 
de yngre skolåldrarna än för skräm
mande faromoment och perversa situa
tioner. I de tecknade filmerna utgör 
dessa ofta en styggelse. Barn fäster sig 
mycket mera vid de enstaka skräm
mande situationerna än det lyckliga slu
tet. Det är de känsloladdade upplevelser
na som bli de starkaste minnena.

Om ångesten är en betydande kompo
nent i de känslorna, är det till uppenbar 
skada. Bakom de flesta neuroser, och 
de är inte få, ligger ångesten på lur. 
Hos barnen kommer den naknare fram, 
hos de vuxna mera förträngt. Allt det 
som i onödan är ägnat att öka ängslan 
och osäkerheten bör man skydda barnen 
ifrån. Det är inte de trygga och lugna 
barnen, som ställa till besvär i hem och 
skola. De klara sig i verklighetsanpass
ningen ganska gott och tåla de törnar 
som livet ger. Nej, det är ångesten och 
osäkerheten som den viktigaste neuros- 
skapande faktorn, som vi måste söka 
eliminerna. Där ha vi en gemensam 
grundval skulle jag tro, ett mål, om 
vilket ingen tvekan kan råda. Det lig
ger på det rent sjukdomsförebyggande 
planet och inte på det moraliska och till 
det kan ett bättre filmurval och film- 
och föräldracensur i sin begränsade 
mån bidra.

För att inte bli missförstådd kanske 
det är bäst att inskjuta, att jag inga
lunda tror, att filmen är en dominerande 
neurosskapande faktor. Orsakerna till 
barnens psykiska rubbningar ligger van
ligen i otrygghetsförhållanden långt ti

digare, i driftskollisioner i hemmet, 
svårigheter att anpassa biologiska drif
ter efter kulturens krav, ibland kanske 
vi inte vet orsakerna utan skyller på 
arv. Nej, filmen har i sin nuvarande 
gestaltning ett begränsat inflytande och 
är kanske mest betydelsefull som ut
lösare, impulsgivare till tendenser, som 
redan finnas. Den kan utlösa det, som 
ligger latent, frammana icke önskvärda 
beteenden och på det sättet bidra till 
försämring.

Det har från lärarhåll gjorts gällande, 
att de flitigaste biobesökerna bland bar
nen är de mest oroliga, ryckiga och 
nervösa barnen, och dessa lärare ville i 
biospringandet och upplevelserna där
ifrån se den väsentligaste orsaken till 
dessa besvär. De mena också att filmen 
förmår skapa tanklättja och omdömes- 
lättja och tendens till ökad passitivi- 
tet. Filmen skulle sålunda på en gång 
både skapa oro och passivitet. Och det 
skulle väl inte i och för sig vara omöj
ligt att en viss påverkan skulle kunna 
ge så konträrt motsatta resultat. Men 
jag tror ändå inte tydningen täcker 
mer än en mycket liten del av det 
verkliga förhållandet-

Den mest enträgne biobesökare jag nå
gonsin träffat på, det var en, som, så länge 
pengarna räckte, varje kväll sprang på två 
föreställningar. Han var 16 år och fick sin 
veckoavlöning på fredagskvällen. Frame- 
mot onsdagen nästa vecka var pengarna 
slut, han lämnade också en del därhemma. 
Han jagades från föreställning till föreställ
ning av ett inre behov. Det var nu inte för 
biospringet han kom till psykisk under
sökning utan det var därför att han slagit 
sin mor och syster, den ena med en stek
panna i huvudet. Man visste att han var 
betydligt efterbliven, han var nyss utskriven 
från sinnesslöanstalt och man ville se, hur 
han kunde anpassa sig ute i livet. Film hade 
han knappast någonsin sett. Det var en ny 
värld full av ljus och lockande möjligheter, 
som yppade sig för denne pojke, svältfödd 
på roande sysselsättning. Där fick hans 
fantasi näring, även en efterbliven har be- 
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Berglinds äro måna om att alltid ge sina kunder endast det bästa, och där
för föra vi också endast de bästa fabrikat med välkända kvalitetsmärken.

Som Orsäs specialaffär i herrkläder tro vi oss kunna erbjuda Eder platsens 
största sortering i såväl modeller som storlekar.

feefiglUtds
--------- O R S A --------
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Det tycks ha blivit tradition, att Skol
tidningens redaktion varje höst skall 
fara på upptäcktsfärd till någon avläg
sen vrå av socknen och sedan presentera 
den i tidningens höstnummer. I år for 
vi till Myggsjö.

Myggsjö är en liten hy uppe i Finn
marken, ungefär 6 mil från Kyrkbyn. 
Ända tills för några få år sedan har där 
funnits bara två gårdar och ett skolhus.

Finnarna, som först bröt bygd där 
uppe, valds sina boplatser med mycken 
omsorg. Jag vet inte, om de fäste sär
skilt stort avseende vid skönheten, men 
där de slog sig ner, måste finnas inte 
bara den viltrika storskogen utan också 
givande fiskevatten, och vidare måste 
odlingen ligga så högt, att den var 
skyddad för frosten. Detta gör att de

flesta finnmarksbyarna ligger mycket 
vackert. Så också Myggsjö.

I norr och öster omramas byn av de 
höga bergen Raitamäki och Akkamäki, 
båda över 600 meter. Och söderut öpp
nar sig över ändlösa skogar en utsikt,

Gamla kyrkogården.

som lyses upp och får liv av glittrande 
sjöar och tjärnar, närmast de tre Kvarn
tjärnarna.

När vi kommer upp till Myggsjö, har 
Karl Köpman skaffat sig en än vidare 
utsikt än vanligt. Han sitter uppe på 
taket av en gammal bod, som skall få 
nytt spåntak.

”Inte finns det väl något att berätta 
om Myggsjö” , säger han. ” Inget annat 
än att här är otroligt snöigt och kallt 
på vintern. Fast —  på sommarn går det 
ju an” , tillägger han efter en stund.

Köpmans-gården ligger mitt i den 
starkt sluttande byn. Högst upp ligger 
Bäckmans-gården med sina stort till
tagna men nu mycket förfallna uthus, 
som vittna om att den en gång varit en 
” stor” gård, som fött många djur. Nu

ÖVERTYGA ER OM
att vi har det Ni söker åt barnen . . .

Firm a B a rn k lä d e r, tel. 219

N
Trevliga kappor och klän
ningar, skiddräkter o. skid- 
jackor i manchester och 
vindtyg, jumpers, koftor o. 
blusar.
Trenchcoats och rockar, 
kostymer, skid- och golf
byxor, skjortor, tröjor.

Till småttingarna: 

Akpåsar, overaller, söta 
kostymer i olika färger och 
kvalitéer.

Obs! Platsens enda 
specialaffär!

V_______________ J

5

Skolan i Myggsjö. Köpmans g år den.

MYGGSJÖ



ORSA SKOLTIDNING

har emellertid skogen återerövrat åt
skilligt av vad mänsklig odlarmöda för
värvat. Längre ned på ” täkten” ligger 
Emma Köpmans nybyggda, rödmålade 
gård.

Skolan står numera öde och tom. 
Skolsalen användes som samlingssal, 
när någon av socknens präster kommer 
dit upp och håller gudstjänst ibland. I 
lärarbostaden på ett rum och kök bor 
vintertid skogshuggare. Det var inte 
bara Myggsjö-barn, som gick där i sko
lan utan också barn från de en hel eller 
en halv mil avlägsna ” grannställena” 
Harabacken, Loberget, Älvho, Laxsjön 
och Lusbo. För dessa långväga barn 
fanns uppe på vinden en sovkammare 
och vid sidan av skolsalen ett kök, där 
de hade sitt lilla skolhushåll, oftast med 
hjälp av någon äldre syster. Elevantalet 
växlade från 5—6 upp till 12 i alla sex 
klasserna sammanlagt. Det var inte in
tagning vartannat år som på andra håll, 
utan alla sex klasserna läste samtidigt.

Nedanför skolan ligger gamla kyrko
gården, en liten fyrkant omgärdad av 
en stenmur och med en hög ”portal” 
över grinden. Det är över 50 år sedan 
man började begrava på den nya kyrko
gården längst nere i byn. Kyrkogården 
skulle liksom skolan räcka för de ovan
nämnda grannställena också. Myggsjö 
var huvudorten i denna del av Finnmar
ken.

Bäckmans-gården.

Karl Köpman.

När vi hälsar på hos Emma Köpman, 
kommer dottern och hennes båda barn 
just hem från Kyrkbyn. Lill-pojken är 
så ivrig att berätta för mormor vad

Slitstarka barnskar 
för hösten.

Segers Skoaffär, telefon 232

Ny frisyr till hösten?

DAMFRISERSNGEN
(Ann-Britf Marcuson) tel. 453

o m b e s ö r je r cien.

tandläkaren sa och vad tandläkaren 
gjorde och att visa de leksaker han fått 
köpa nere i bygden. Att gå i butiker är 
inte vardagsnöje här uppe. Närmaste af
fär finns i Älvho, dit det är 12 kilome
ters väg. Numera kommer dock en bu- 
tiksbuss hi't upp varje vecka.

Från de andra gårdarna kommer 
snart flera barn för att se på nyförvär
ven. Men det är bara små barn, under 
skolåldern. De, som äro 7 år eller mer, 
finns inte hemma i Myggsjö under ter
minerna.

Från de första finnarnas tid finns 
inte mycket kvar i Myggsjö. Det enda är 
en fallfärdig gammal finnbastu och res
terna av några skvaltkvarnar utmed 
Kvarnbäcken.

Myggsjö har också varit fäbod. Det 
var Våmhusbor, som gick med sina kor 
över Fryksås och Näckådalen ända till 
Myggsjö. ”Jag minns hur vi brukade gå 
till Dyvernäs och möta dem varje vår” , 
säger Emma Köpman.

Till Dyvernäs kom också vi på hem
vägen. Efter en avstickare upp till Mora 
sockens nordligaste utposter Ulvsjön 
och Kräkelbäcken for vi så den nybygg
da vägen väster om Emåsjön ned till 
Dyvernäs och utmed Unån hem.

D. H.

På trappan hos Emma Köpman.

cJlCi eecLa JtCl att Ni nu kan köpa
soffor, fåtö ljer, bord, linneskåp, m attor, 
sängkläder, arm atur m. m. hos firma 
Stoppmöbler i Orsa.

Kom in och se vår utställning i Slotts
gården. Vi ha mycket a tt välja på och 
priset skall säkert passa Eder.

lem cz
Tapetserare C. Samuelsson 
Orsa (Slottsgården) Tel. 679

t&yi Lee
Omstoppning, Nytillverkning, Bilklädslar 

R e e l l t  a r b e t e  a v  f a c k m ä n !
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OKSA SKOLTIDNING

Farste -  men ikke sidste 
besng i Fryksås . . .

Der er skont i Dalarne, en storslået 
natur med S0er og skove, med elve og 
fosser. Der er dybde, bredde og höjde, 
farver og spil —  ja, et register så stort, 
at en beskeden dansker helt taber sit 
hjerte.

Jeg kunne skri ve fr em og tilbage om 
den storslåede natur, men andre har 
gjort det for mig —  og bedre.

Omgivelserne smitter af, og befolk
ningen i Dalarne har et sarprag. Den 
er udvalgt, har format og en sikkerhed, 
der bunder i gammel tradition og selv- 
standighet. En Dalkarl siger du til 
Kongen og foier sig lige med de bedste.

Hertil kommer en hjertelighed og 
venlighed, som man ellers ikke er för
vant med i Sverige — ja, skal jeg vare 
arlig, og det bor man jo vare, så er 
det netop det slående ved Dalarne, at 
man her modes på en hel anden fod end 
i byerne.

Jeg har de bitreste erfaringer f. eks. 
fra svenske hoteller. Nu er der måske 
ikke så meget at sige til det, når der 
er tale om en dansker, for vi har jo ra- 
seret slemt i de senere år (jfr. tilnavnet 
” grashopper” ), og vi horer ikke til de 
valutastarke turister. Men selv med det- 
te forbehold må jeg sige, at den be
handling, man får, og den surhed, man 
moder hos hotelfolk i Stockholm og på 
stadshotellerne landet over, er forfar- 
dende, og ofte var det ikke bedre på 
kontorer, i forretninger, benzinstationer 
o. s. v.

Men ikke i Dalarne. Dér synes at her- 
ske en hel anden ånd. Ingen holder på 
vardigheden, men alle har den som en 
naturlig gave. Folk har rejsning, uden 
derfor at vare uvenlige eller stive. Mås
ke stämmer det fra den storslåede na
tur. Måske ligger noget i forskellighe- 
den mel lem den selvstandige mand og 
funktionaren. Måske stämmer det fra, 
at mennesker er friere på landet og i 
f  jeldet end i byen. Måske er det slagts- 
arv. Hvad ved jeg. Men forskel er der, 
og den er så stor, at jeg fremover vil 
beromme Dalarne -— og ved forste lej- 
lighed vende tilbage til Fryksås, hvor 
vi havde det så godt.

Poul Nissen.

r

VISA
sjungen av fyra Orsa-kullor vid invigningen 
av bystugan i Oljonsbyn. M el.: Vårvindar 

friska.

Welliuviigör Ni 
a inwignindji
Kelinger, kaller, ungdomön mi
K are ö Britta
ölt wen dem jetta
öllör i Ni welkumigör jot
Kun int i tro, wa glador wi im
a bistugön uppi Oljonsbim
Djera arä tv eri
upp a wös beri
Ö nu sö stånd o jån

Jå sku wi metas 
wördi ska fletas
Bissmån ska stjick jen budkafla ajt 
Frågor ska driftas 
wendas ö liftas
Kånstji jen rogard, kaller sku rajt. 
Oljonsbikallär ordning wil a 
Skoga ö dajtji, sköta dem a 
Ja roli e bi 
wi immint firi 
Bistugo nu wi åm
Aksjon wi skum a 
ö ed just i da
Nu sku Ni rövo öllt Ni wil a 
Ja klubba ska gö 
um Ni sku fo nö 
passikör nu ö bjodi jet bö 
Kaffe Ni fo, jen riktigån skwett 
Ed ska just bi jen god ettörrett 
Nej, indjön fo gö 
Nu Em. ajta nö 
Minne fro bistugön
Nu tvend wi um bla
Jett tack sku Ni a
Dem sö we mi, ö gart e sö bra
Oljonsbikalla
munna ö falla
Kullor ö pöjker öllörijop
musklär Ni strekt, ö nevå Ni rekt
uppös Ni int nöga sinö a strekt
Nu måst wi ta ja
Ed mo wi saja
Sturvärk Ni nu a gart.

KERSTIN LIDBERG.

V ____________________________________________________ J

I utvidgade och nyrenoverade 
lokaler stå vi till Eder tjänst!

Specialavdelningar för 
Modeartiklar,
Garn- och handarbeten

Kom in och se höstens nyheter!

ALBERT AN DERSSON
Mode £ Handarbetsaffär 
Tel. 4, Orsa
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ORSA SKOLTIDNING

FRÅN SKOLBÄNKEN
Resan till Älvho.

En dag steg jag och Laila på rälsbussen, 
som gick till Älvho. Den gick kl. 8.35. Vi 
fick bra platser. Mitt emot oss satt det en 
gubbe, som inte såg riktigt nykter ut. På 
de andra bänkarna satt det två par. När 
vi kom till Tallhed, såg vi var tåget spå
rat ur. Framför var det en djup försänk
ning.

När vi kom till Emådalen, steg paren av. 
Då flyttade vi till de bänkar, där de sut
tit, för den gamla gubben såg så äcklig ut. 
Om en stund var vi framme vid Älvho. 
Där möttes vi av Gerd och Siv. Men det 
gjorde detsamma, om vi hadé kommit utan 
att- de hade fått reda på det, för där kom 
de fram til! tåget jämt. Det kallade de att 
gå fram.

Stationen låg på en hög kulle. Det var 
två km. hem till Gerd. De hade älven all
deles nedanför sig. Vi var och tittade på 
hoarna. De var så vackra. Det var, som om 
berget hade spruckit i två stora sprickor.

När vi kommit tillbaka igen, började vi 
språka om när vi skulle åka hem. Vi me
nade, att vi skulle åka hem på sex-bussen. 
Men de hade tagit för givet, att vi skulle 
stanna över natten. Vi gick och ringde 
hem och talade om det. Jag, Laila och 
Gerd låg i kammaren.

När vi vaknade på morgonen, gick vi till 
ett ställe, där det var en hängbro över äl
ven. När vi kom till stugan igen, gick vi 
fram till tåget. Det bara regnade. Om vi 
kommit några dagar tidigare, hade vi fått 
gå i vatten, innan vi kommit in.

Tiden gick så fort. Snart skulle vi åka 
hem. Vi åkte kl. sex. Jag blev så bussjuk, 
att jag höll på att kräkas. När vi steg av 
vid stationen, gungade marken under mig.

Anitr, Granath. Klass 6.

Väl mött igen, och tack för bidra
gen till höstnumret! Sommarlovet 
har givit er mycket trevligt att be
rätta om. Nu är det höst, men jag är 
säker på att ni åven nu upplever en 
hel del, som kan vara värt att berät
ta om i både ord och bild.

I våra hem samlar vi förråd på 
hösten. I källaren står saftflaskor 
och bärburkar på hyllorna. Potatis 
och morötter ligger i lårarna. Samla 
förråd du också av allt som du upp
lever! Tänk på det och minns, så har 
du ett förråd i minnets skattkamma
re. Det kan vara bra att ha, bl. a. 
när du sitter i skolan och ska skriva 
uppsats.

Nästa skoltidning kommer ju i 
adventstiden, och den brukar inne- 
hodla en del om julen, men höstmin
nena är lika välkomna. Samla flitigt 
på dem, och berätta om dem i Orsa 
Skoltidning! Och glöm inte att be
rätta även i bild!

A. KO CKS
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 !

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJ0L
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhällas frän

A.-B. SKAITUNGBYNS KALKBBUK
Mässbacken Telefon 50021

Sing-Sang i Sjanghaj.

Den fem-åriga kinesen Sing-Sang skulle 
följa sin mor in till staden Sjanghai. Sing, 
som mor kallade honom, hade aldrig varit 
i en stad.

Det första Sing fick se, när han kom in 
i staden, var en bärtaxi. Den bars av fyra 
kineser. Sing frågade mor, om han också 
fick åka i en bärtaxi. Mor sa, att det var 
alldeles för dyrt. ”Hur mycket kostar 
det?” sa Sing. ”Det vet jag inte” , sa mor. 
”Hur kan mor veta, att det är dyrt då?” 
Då blev mor svarslös.

Rätt vad det var, fick Sing syn på de 
väldiga skyskraporna. Och Sing iväg i en 
sådan fart, att mor inte hann mer än blin
ka, förrän han var försvunnen. Sing tittade 
in genom en dörr. ”Usch, där säljer de ju 
bara tyger!” sa Sing. Han tittade in ge
nom nästa dörr. ”Där, där säljer de såda
na där leksaker!” ropade Sing. Mor, som 
hade fått syn på Sing, sprang efter ho
nom. När mor kom in i affären, stod Sing 
där och pratade med damen innanför dis
ken. Mor hade lovat honom och småsysko
nen att köpa leksaker. Åt Sing köpte hon 
en stor bil. Åt Nanking en docka med klä
der och en vagga. Och åt Liang köpte de 
ett tåg. Och åt far och sig själva köpte de 
bland annat ett Kina-schack. Sing sa åt 
mor, att han var gräsligt hungrig. Då gick 
han och mor för att äta. Men de hann inte 
långt, förrän mor såg någonting hon måste 
köpa hem. Sing undrade, vad det var. Jo, 
ris, som de skulle ha till middag.

När de hade ätit måste de fara hem. Så 
bar det iväg hemåt.

Och alla var nöjda med vad de fått.

Lissla Zetterberg. Klass 6.

Kumi manngrånt in a wöss mäss mårknådem i!

AUG. LARSSON,

c i n  Le ec i
sö N i sku gö in dö N i sku tjep klädi ö tig a mårk- 

nådem. W i åm fendji em sö mitji nitt ö fint a v itte 

rem: Kappor ö kasunga ( —- pälsar) a kullumå ö

kelingömå. Rucka ö kostimå a pöjkömå ö kallömå. 

A  skolkrippömå finns ed öllo möjligo plagg sö i 

tjänligo tä bruka mäss dem gö i skolåm.

E görnt beskriva ö rekkön upp ö llt vi åm ernå. 

N i bi tvundjigör tä kum in ö sjo ö prova ö keno 

wa bra ed passör ö ur fint tig ed i.

E lärnt jåpa fast ed låt litä skritsåmt, men dö ed 

ifrågan um bra ö welgarra modella, finå kvalitea, 

färga ö menstör sö a wi nug åv dedå besta sö gör 

tä fo tag i fro ajtånettör.

ORSA . Tel. 21
M A N U F A K T U R  - D A M K A P P O R  - HERREKIPERING
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.ORSA SKOLTIDNING

En dag som springpojke.
På morgonen, när jag kommer till affä

ren, säger Jan, att jag ska öppna. Ibland 
öppnar han själv. Det första jag och Jan 
gör, är att vi putsar fönstren i kyldisken 
och bulldisken. Vi får också göra ren vå
gen. Då klockan blivit ungefär en kvart 
över elva, får jag gå opp på vägen och 
hämta bröd. Klockan tolv får jag åka hem 
och äta. Jag får vara hemma till klockan 
blir en kvart över ett. Ibland på middags
rasten sparkar vi boll.

En dag, när jag kom till affären, skulle 
vi städa packboden. Vi skulle sopa och 
plocka reda på lådorna. Och vi skulle sätta 
upp blomkrukorna på en hylla.

Då vi gjort det, skulle vi sopa. Jag 
gjorde en stapel för hög, så den ramlade 
och två blomkrukor gick sönder. Det blev 
så mycket skräp, när vi sopade, att jag 
fick lov att åka flera gånger med kärran. 
Och det dammade, så vi knappast kunde 
vara i packboden. Då vi hade sopat, skulle 
vi flytta ägglådorna. Snart var det gjort. 
Då klockan var sex, fick jag fara hem.

Tore Jonsson. Klass 6.

Ett minne från sommarlovet.
I sommar har jag varit uppe i ett brand

torn. En onsdag skulle jag gå ner till Un- 
torp och hämta mat. Det gick bra både 
fram och tillbaka. Jag märkte ingenting 
på hela vägen.

På natten blev det åskväder, och på 
morgonen, när jag kom upp i tornet, kän
de jag, att det luktade rök. Då fick jag se, 
att det rökte i fönsterbrädet. Åskan hade 
slagit ner i telefonen. Jag måste gå ner 
till Untorp. När jag kom ner i berget, fick 
jag se något som blänkte. När jag kom 
närmare, såg jag, att det var en gammal 
tjärstubbe, som en björn hade varit och 
ätit myror i. Sedan tordes vi inte gå ut 
på kvällarna. Vi kunde inte gå och fiska 
mer heller. Men jag måste ju gå ner till 
Untorp.

Birgei Andersson. Klass 6.

E R I K  A N D E R S S O N
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förrättar A u k t i o n e r ,  B o 
u p p teckn in ga r  och A rvskiften . 
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 4 0

TECKNING: Vi åker förbi Gamla Uppsala av 
Hans-Erik Ångman, klass C

En dag i Furuvik.
En dag i somras var pappa och hans 

skolklass ut på skolresa till Furuvik. Jag 
fick också följa med. Vi reste tidigt på 
morgonen med tåg. När vi kom fram, gick 
vi direkt till furuviksparken. Där var det 
så mycket att se, tyckte jag.

Av alla djuren där tyckte jag, att apor
na och björnarna var roligast. Björnarna 
stod nästan hela tiden och. tiggde mat av 
dem, som stod och tittade på dem.

I en damm såg jag bl. a. en svart svan.
När vi tittat på kameler, hjortar, lamor, 

fåglar, ormar och många andra djur, gick 
vi ut på en klippa vid havet och åt. En 
pojke tittade beundrande ut över havet och 
sa: ”Tänk, vad Siljan ändå.är stor!”

När vi ätit, gick vi in på nöjesfältet. 
Efter en stund märkte jag, att jag hade 
tappat mössan. Jag letade efter den men 
kunde inte hitta den. Då gick jag till

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

Bil- & Flygskolor
Telefon 242, Orsa

<=>lclozua,

io m ge zemltat.

När Anita och jag bodde ensamma 
hemma, två dagar.

När Anitas mamma var på BB, bodde 
vi ensamma i två dagar. De andra dagarna 
bodde hon hos en tant. Anita skulle vara 
hemma och ge katten mat. Det var första 
veckan i augusti. På fredagen kom Anita 
till mig och bad, att jag skulle sova hos 
henne. Det gjorde jag.

På kvällen bäddade vi soffan. Därpå 
städade vi, sä det var snyggt och fint. 
Klockorna hade stannat, så vi hade inte 
reda på, hur mycket klockan var, men det 
gjorde detsamma. När vi skulle lägga oss, 
häde jag bara ett lakan och Anita ett, och 
så hade vi var sitt täcke. Jag använde la
kanet som underlakan, och Anita tog sitt 
till överlakan. Det var så svårt att ligga 
med ett lakan. Vi hittade inte flera lakan, 
så det blev så den gången.

På morgonen ringde Anita hem till oss 
och frågade, hur mycket klockan var. Den 
var halv sex. Jag tog och ställde i ordning 
klockan, så den gick. Sedan lade vi oss 
igen. När klockan var halv nio, steg vi 
upp. Vi skulle koka kaffe. Anita kokade 
kaffet. Hon lade på för lite kaffe, så det 
blev för svagt. Det smakade ingenting. På 
dagen städade vi och gjorde en tårta. När 
det blev kväll, lade vi oss att sova. På 
morgonen skulle Anita till BB och hämta 
sin mamma. Karin Lindå. Klass 6.

spöktåget, där jag hade åkt, och tittade 
i alla vagnarna, men inte där heller låg 
den. Då gick farbrorn, som skötte om 
spöktåget, in i det, och där hittade han 
mössan.

Efter en stund gick pappa och jag bort 
till vildgaltarna. Men de var inte ute i in
hägnaden utan i sina små hus. Ett sådant 
hus låg alldeles intill staketet, och på bak
sidan var en lucka. Pappa öppnade luckan 
och så tittade vi in på vildgaltarna, som 
låg och halvsov.

På eftermiddagen åkte vi in till Gävle 
och tittade på hamnen. Därifrån reste vi 
hem. Inga Rosén. Klass 5.

För hårets rationella vård
mnd Ed&i Ull

L I L J A S  D A M F R I S E R I N G
Telefon 306

För höstrengöringen:
Allt i rengöringsmedel: Skur- och Dammdukar, Panel- 
och Skurborstar, Golvmoppar och Golvdammborstar.

För fönsterinsättningen:
Prima Fönstervadd, Tätningslister, Fönsterremsor vita och 
i färger, Glansett, American Blue fönsterputs m. fl. 
Fönstertvål

Hedins Färghandel, tel. 155, Orsa

Se till att Eder cykel
får den rätta skötseln. Lämna in 
den till fackmannen. Renovering, 
lackering, vinterförvaring.

B. S. BALTER
Cykel- & Rep.-verkstad
Tel. 711
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ORSA SKOLTIDNING

Vår skolresa till Göteborg.
En fredag skulle vi fara till Göteborg. 

Vi åkte tåg hela dagen. På kvällen, när vi 
kom fram, fick vi gå och äta. Sedan be
gav vi oss till ett vandrarhem, där vi äm
nade bo. Flickorna fick ligga uppe och 
pojkarna nere. Första kvällen var vi tröt
ta, så vi lade oss tidigt.

Kl. 6 på lördagsmorgonen var vi till 
hamnen och såg fiskauktionen. Sedan be
såg vi alla fartyg och fiskebåtar. Vi tit
tade på ” Saga” också. Egentligen skulle 
”Gripsholm” komma in, men den kom inte 
förrän kl. 5 på kvällen. Den var så ståt
lig, när den kom ute på havet. Strax innan 
hade vi varit på Sjöfartsmuseet, och sett 
akvariet. Vi åkte också Spårvägens rund
tur med buss. I Slottskogen stannade vi. 
Där ät vi middag på Björngårdsvillan.

Nästa dag, på söndagen, åkte vi med en 
båt, som heter ”Paddan” . Därefter var vi 
på Naturhistoriska museet. På eftermid
dagen begav vi oss till Trädgårdsförening
en. Där fanns de vackra palm- och orkidé
husen. På kvällen var vi på Liseberg. Vi 
åkte ”Blå tåget” och gick igenom ”Lustiga 
Huset” . Det var några pojkar i vår klass, 
som åkte berg- och dalbana 5 gånger, men 
jag vågade inte någon gång. Vi for till 
hotellet sent på kvällen, och då var vi alla 
trötta.

På måndagen var vi till öckerö. Kl. 10 
pä förmiddagen reste vi dit med en båt, 
som hette öckerö. Där plockade vi snäc
kor i stora påsar. Vi fick så god mat där, 
och vi var glada, att det inte var makrill, 
som vi fått varje dag förut. En gammal 
kyrkogård och en kyrka såg vi också På 
en tavla där stod, hur många som omkom
mit på sjön. När vi kom till sta’n igen, 
var vi i affärer och handlade.

Nästa dag for vi hem igen efter en rolig 
skolresa, som vi då säkert aldrig glömmer.

May Agneryd. Kl. 7.

När jag höll på att drunkna.
Första gången jag badade i sommar var 

i Tyngen. Omkring 50 meter ifrån land 
når man botten. Längre ut är det 3—4 
meter djupt. Nu var det så, att jag sim
made för långt ut i sjön. När jag så skulle 
ställa mig på botten, sjönk jag som en 
blyklump. Men botten kände jag inte, hur 
djupt jag kom. Då blev jag så rädd, att 
jag glömde hur det var att simma. Bar
bro, min moster, var också med och ba
dade. Hon simmade ut efter mig och drog 
mig i land. Jag var nästan rädd, fast jag 
kommit på land också.

Anita Skoglund, Klass 5.

TECKNING: "T-ford”  av 
Torsten Löfgren, klass 6

En sommardag.
En dag under sommarlovet for vi till 

Tallhed. Då följde Bengt och Göran. När 
vi kom dit, lekte vi. Sen skulle vi bort och 
fiska. Då följde pappa, mamma, Margare
ta, Bengt, Göran och jag. Vi hade 2 met
spön. Den tjärnen, som vi fiskade i, hette 
Gardtjärn. Den är tvärdjup och gyttjig, 
så det går inte att bada där. Pappa och 
Bengt gick längst ut. Bengt fick först upp 
en mört och pappa en mört och en abborre. 
Sen gick Bengt baklänges och såg sig inte 
för utan ramlade i. Men pappa drog upp 
honom. Vi fick hänga upp kläderna på 
tork. När de hade torkat, gick vi hem.

Sven-Erik Lilja. Klass 4.

Elhande! fordrar kvalité!
Vänd Eder däriör med lörlroende till 
specialaffären då det gäller inköp av

Armatur
Spisar
Motorer
Kaminer
El. våffeljärn
och miniatyrkök

MOBA-OB/A ELEKTB.A.B.
Orsa, Icleion 192

En sommardag i Funäsdalen.
En dag, när jag var i Funäsdalen, beslöt 

Inez och jag att gå upp på Funäsdalsber- 
get. Vi tog några smörgåsar med oss, ifall 
vi skulle bli hungriga. Men innan vi gick, 
måste vi hjälpa till litet. Så kom vi då 
iväg. Det var ganska drygt att gå. När 
vi gått en bit, kom vi till en liten glänta. 
Därifrån kunde man se hela byn. Vi vilade 
där ett tag. Sedan fortsatte vi.

Så var vi då äntligen uppe. Där oppe 
på berget träffade vi på två turister. De 
började fråga Inez om allt möjligt. Så sade 
den ena av dem så här: ”Det här, vad är 
det, är det ett berg eller ett fjäll?” ”Ett 
berg” , sade den andra. ”För på ett fjäll 
växer det inte några träd, men det gör det 
på ett berg.” ”Ja men det växer ju inget 
här heller” , sa den första, och pekade på 
det ställe hon stod på. Det växte inte nå
got där heller, men runt omkring växte 
det. Inez och jag var så fulla i skratt, så 
vi måste gå längre bort och skratta ut. 
Men där var det fullt av stygga flugor, 
som flög omkring. Så vi gick omkring en 
kulle, så vi kom på bergets högsta topp. 
Där vilade vi oss litet. Sedan gick vi till
baks och skulle äta smörgåsarna. Då kom 
en regnskur, men det blev bara litet sol
regn. När regnet slutat, började vi äta. 
Sedan gick vi ner igen. På nervägen ploc
kade vi blåbär och satte på ett grässtrå.

Götr, Liljeholm. Klass 6.

Otur i fiske.
Några dagar efter examen åkte Rune, 

Per-Olov, Kjell och jag till Hällsjön för att 
fiska. När vi var framme, lade vi undan 
ryggsäckarna och gick ner till sjön. Där låg 
det två ekor. De var fulla med vatten. Vi 
drog upp dem på land och hällde ur allt 
vatten. Därpå åkte vi ut och vittjade en 
mjärde, som Lars pappa hade där. Det 
var fyrtiofem abborrar. Per-Olov skulle 
dela. De andra fick tio var, och jag fick 
fjorton fiskar. Därpå åkte vi iland med 
ekan, och letade på klykor att sätta fisken 
på. När vi kom hem, rensade vi fisken och 
saltade den. Därpå lade vi oss för att sova, 
men det var svårt, för de andra pojkarna 
skrattade.

Rune vaknade först och väckte oss an
dra. Då var klockan tre på natten. Vi gick 
ut för att vittja mjärden. Men den hittade 
vi aldrig. Vi letade flera timmar. Klockan 
var sex, när jag åkte från Hällsjön, och 
klockan sju var jag hemma. När de andra 
åkte, var klockan halv sju, och de kom 
hem åtta.

Sven-Olov' Norm. Klass 6.

Arets modeller ao
A G Å - r a d S ®

demonstreras och 
försäljes av

C ykel- åt Biltjänst
Orsa, tel. 156, 490

l\(>(]ä'i

ÅBERGS

Charkuterwaror

Specerier,
Glas ocli Porslin,
Frukt bäst från

Valters Livsmedel
Telefon 106

10



ORSA SKOLTIDNING

En rolig dag.
En dag under sommarlovet fick jag ett 

telefonbud. Det var expediten i Konsum i 
Aberga, som ringde och undrade, om jag 
ville vara där i dag. Han var inte riktigt 
kry, så han måste vara hemma.

”Det är ju klart som smör i solsken, att 
jag kommer dit, så fort jag ätit. Var lig
ger nyckeln till dörren?” frågade jag. 
”Ja, den får du komma hit och hämta, så 
får jag tala om vad du skall göra mer” , 
sade expediten. ”Ja, det skall jag göra. 
Adjö då!” ”Adjö med dig!” sa han.

När jag i all hast talat om för mor den 
nyheten och ätit, hoppade jag på cykeln 
och susade iväg.

Hemma hos expediten fick jag nyckeln 
och order om att skicka iväg tomlådor på 
bussen. ”Posten skall du hämta. Och skic
ka iväg pengarna, som ligger på bordet i 
kontoret! Efteråt skall du städa och torka 
golvet!” ”Skall ske, chefen” , sa jag, och så 
gick jag.

Min första kund var Karin Lindå. ”Hej
san, står du i affär?” sade hon. ”Javisst, 
fröken Lindå! Vad får det lov att vara?” 
svarade jag. ”Jo, jag ska ha 1 kg strö
socker, 5 kg vetemjöl, 10 öre jäst, 1 burk 
bakpulver.” ”Det var mycket. Ska du ba
ka?” ”Ja” , sade Karin. ”Här är mjöl och 
socker, jäst och bakpulver. Ska det vara 
något mera?” frågade jag. —■ ”Nej, jo 
visst, jag ska ha en strömming åt Kurre.” 
— ”Jaha, var så god”, sade jag. ” Ska det 
vara något mer?” — ”Nej tack, nu räc
ker det.” "Hm, det här blir 7.48,” . — 
Rrrrriiiinng! ”Oj då, det ringde, du får väl 
vänta en stund.” —  ”Kooperativa! — Ja, 
god dag! — 6 sockerdricka! Jaha, vart
skall det skickas ? — Till fru Masser. —• 
Tack och adjö!” — ”Karin, vill du Karin 
springa till fru Masser med sockerdricka, 
så skall du få 50 öre.” ”Ja, det kan jag 
väl” , sade Karin. Så gick hon. ”Det kos
tar 1.50” , skrek jag efter henne.

När Karin var borta, kom det många 
kunder. Jag tyckte det var så roligt att 
väga upp mjöl m. m. och att slå in pengar 
i kassaapparaten. Karin blev borta länge,

Lägret.
Efter skolan åkte jag på läger till Mora. 

Där var jag en vecka. Vi blev uppdelade i 
grupper. Var grupp fick sitt namn. Den 
grupp jag var med i hette Kyrkvaktare. 
Andra hette Skattsökare, Husfolk och Väg
visare. Vi fick mat fyra gånger om dan. 
En dag hade vi lägerbål. Vi lekte var 
kväll, hade bibelstudium och tyst timme.

Mona Karlsson. Klass 5.

men när jag kom hem från posten, kom 
hon. ”Du förstår, de var så envisa och 
skulle ge mig sockerdricka. ”Här har du 
pengarna”, sade hon och gav mig 2 kr. 
”Det här är för mycket” , sade jag. ”Men 
jag skulle få dricks, sa de’\ svarade Ka
rin. Jag gav henne en 50-öring, som jag 
lovat. Så betalade hon och gick. Tiden 
gick också, och snart var klockan sex. När 
jag städat och gjort i ordning, stängde jag 
och gick till chefen. Han gav mig 6 kr. i 
lön och därtill beröm och tack.

När jag kom hem, blev man inte lite hä
pen över att jag fått så mycket pengar. 
Det roligaste jag varit med om på länge, 
var just den dagen.

Britta Elings. Klass 6.

På fisketur.
En söndag cyklade Axel Gran till Enån 

för att fånga kvidd. Han tog en flaska 
med inåtbuktande botten och slog hål i 
bottnen på flaskan.

När han kom till Enån, lade han flaskan 
i det grunda vattnet och lät kvidden sim
ma in i hålet i flaskans botten.

Om en stund drog han upp flaskan, och 
den var full med kvidd. Han fraktade hem 
kvidden i en kruka.

Sonja, Axel och jag cyklade till sjön och 
lånade Lovars eka och stötte ut från land.

Ungefär en halvtimme senare var vi ute 
vid Gretar och kastade ut det så kallade 
ankaret. Så fort vi slängt ut reven, fick 
jag napp. Flötet åkte under vattenytan. 
Jag drog opp, och på kroken satt en stor 
abborre. Axel bröt nacken av den.

Jag satte på en ny kvidd och slängde ut 
reven och kroken. Om en stund fick Axel 
tre abborrar efter varann. Just när vi 
skulle' fara hem, fick jag en till. Sedan 
for vi hem.

Bengt Samilda. Klass 6.

När vi ramlade i vattnet.
En söndag kom Gunnel och Kerstin till 

mig och frågade, om vi inte kunde ro ut 
till en holme. Vi tog vår eka och rodde ut. 
Gunnel och Kerstin gick före och satte- sig 
på ett par stockar, som låg alldeles invid 
stranden. Jag kom efter, sedan jag hade 
dragit opp ekan. När jag skulle sätta mig, 
snavade jag, och stockarna började rulla 
ned i vattnet, så att vi alla tre ramlade i. 
Dess bättre var det inte djupt, så vi blev 
inte så våta. Vi åkte hem, så fort vi kun
de, för att våra strumpor och skor skulle 
torka. Vi satte oss på gräsmattan. När 
Gunnel skulle sätta sig, hamnade hon mitt 
i en brännässelhog och brände sig på be
nen. Hon fick en salva och strök på.

När skorna och strumporna var torra, 
åkte de hem.

Lalla Larsson. Klass 6.

Vid köp av radio
kan M med förtroende vända Eder till oss. Vi ha följande märken i lager: Skor för

CONCERTON, DUX, LUXOR, MARCONI, NORNAN, PHILIPS, vinterbruk!
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice. Stor sortering!

Orsa Cykel- & Sportaffär
Telefon 281, bosladen 383 AB Orsa Skomagasin
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg T e le fo n  37

Sök 0j fö rsä k rin g  v»^r (n*tv»v»er/ Begär a lltid
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i BROBERGS
Orsa Erk. Sjukkassa
Telefon 271 Exp. Socialvårdshuset. v ä lk ä n d a

Sjukpenning för ett och samma sjukdomsfall i 2 år, 2h av läkarvård, fri la- c h ark u te r iv a ro r !
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet.
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Gummistövlar
Tre Torn

Wikners Eftr.
H o I e n

Beställ
julklappsförstoringen

/ tid! Varför inte redan nu?

O rder till jul måste vara 
inlämnade före den 1 dec.

Höstens rikhaltiga sortering i 
A L B U M  finner Ni hos oss.

TEGMANS Foto
Orsa, telefon 93

FOTORAMAR
bör Ni köpa hos oss. Vackra, moderna 
ramar till priser i absolut  särklass!

HUGIN
DAMMSUGARE

S-märkt. 2 års garanti. Tystgående 
ASEA-motor. -  En dammsugare i topp
klass till ett pris som är utan jämförelse. 
Pris 175:-.

Handarbetsväska
med sidofickor. Äkta galon. Kr. 9:50.

Shoppingväskor
Äkta galon. Från kr. 18:-.

V a r u h u s e t
O r s a

Ett sommarminne.
I somras hade vi främmande från Karl

stad. Min farbror Bernhard hade kommit. 
Det var så roligt. Han tyckte det var så 
roligt att komma bort från staden en tid. 
Att fiska tyckte han mycket om, och det 
tyckte min farbror Sture också, och där
för var vi ute och fiskade varenda dag. 
Jag fick också vara med.

En dag var vi till Djupsjön. Det var så 
varmt, och solen sken. Vi åt blåbär efter 
vägen. När vi kom fram, började vi fiska. 
Men vi hann inte fiska någonting, förrän 
min morbror Bengt kom, och då skulle vi 
ro över Djupsjön och gå till Gesjön. När 
vi gått en bit, började det regna, men vi 
hade regnrockar med oss, så vi blev inte 
så våta.

När vi kom fram, hade det slutat regna. 
Morbror Bengt och farbror Sture sköt ut 
ekan, för de skulle ut och ta upp nät. Far
bror Bernhard och jag stannade vid land 
för att meta. Jag stod och tittade efter 
ekan, tills den var utom synhåll. Sen bör
jade jag också meta. Farbror Bernhard 
fick sex fiskar och jag fick fyra stycken. 
Om en stund kom farbror Sture och mor
bror Bengt tillbaka, och de hade minst 150 
fiskar. Sedan gjorde vi upp eld och kokade 
kaffe och åt bullar och smörgås till. Och 
så rodde vi ut och skulle meta. Jag fick 
ro, och de andra metade. Men vi åkte 
snart i land, ty det var så kallt, och inte 
fick vi någon mer fisk heller, så vi beslöt 
oss för att gå hem. Det var otäckt att gå 
bland våta träd, för det droppade ur dem. 
Och när vi nästan var framme vid ekan i 
Djupsjön, började det regna, så det var 
sjöar överallt. Så rodde vi över, och det 
regnade fortfarande. Och vägen hem var 
som en bäck. Det regnade hela tiden, så 
när vi kom hem, var vi alldeles genom
våta. Laila Sellberg. Klass 6.

En fisketur.
En dag for jag och en pojke, som heter 

Tage, ut och fiskade. Vi skulle fara,, då 
klockan var sju på morgonen, för vi skulle 
till Åränget. Det ligger vid Dödbyn.

När vi kommit på Bäckerheden, såg vi 
en tjädertupp, som låg och pudrade sig vid 
vägkanten. Vi stannade på 25 meters av
stånd och tittade på den. När vi sett på 
den ett tag, flög den. Sedan fortsatte vi 
fram till Dödbyn. Där ställde vi cyklarna 
vid vägkanten och gick sedan till Åränget. 
Det var en kilometer dit. När vi äntligen 
kommit fram, var vi så trötta i -benen, att 
vi satte oss på varsin stubbe. När vi vilat 
ett tag, satte vi ut ståndkrokarna och två 
nät. Sedan åkte vi hem.

Nästa dag åkte vi dit, då klockan var 
nio. När vi kom fram, var klockan tio. Då 
sade Tage, att vi skulle dra upp näten, och 
det gjorde vi. Det var mycket spännande, 
när vi drog upp det första nätet, för det 
var två stora abborrar i det. Sedan gick 
vi till det andra nätet. Där hade vi ingen 
fisk. Sedan gick vi till ståndkrokarna. På 
den första vi drog upp, satt det en liten 
kvidd. Den kastade vi ut igen. Sedan drog 
vi upp alla de andra. Vi fick fyra abborrar 
och två gäddor. Sedan rullade vi upp nä
ten. När vi hade gjort det, åkte vi hem.

Lars Jemth. Klass 7.

På bärplockning i Bössfallet.
En lördag skulle Konrad, pappa och jag 

åka till Bössfallet och plocka blåbär. Jag 
åkte med pappa på motorcykel, och Kon
rad åkte på sin lättviktare. Vi åkte förbi 
Kyrkbyn och Born. Det var många mil, 
innan vi kom fram. Pappa hade ett met
spö med sig, för han tänkte fiska i Emån. 
Vi hade kaffe och smörgåsar med oss.

När vi kom fram, fick vi gå en bit in i 
skogen, innan vi hittade några bär. Vi gick 
över ån på en bro. Då vi kommit en bit 
in i skogen, fick vi se en koja. Men vi såg 
inga människor där, så vi tänkte, att de 
åkt hem över söndagen. Vi fick gå oppför 
ett litet berg. När vi kommit ganska högt, 
hittade vi blåbär. Vi ställde ifrån oss kon- 
tarna och började plocka. Det var stora 
blåbär, så bärplockarna blev snart fulla. 
Vi plockade var sina sex bärplockare, och 
sedan åt vi smörgåsar. Det smakade gott 
med mat i skogen.

Då vi ätit, plockade vi litet till bär, så 
att konten blev nästan full. Vi gick ner till 
ån, där pappa skulle fiska. Han fick bara 
en laxöring. Så gick vi ut till vägen och 
åkte hem. Då jag kom hem, var jag så 
stel i benen, att jag nästan inte kunde gå. 
Vi hade varit borta i 5% timme. Den lilla 
laxöringen, som vi fick, gav vi till en hund, 
som heter Vakt.

Näs Inger Hansson. Klass 7.

En verkligt rolig dag.
I går, när klockan var fyra, kom Sonja 

Säbb och Sonja Grahn till mig. De sa, att 
vi skulle åka ner till Märta och se, om 
hon var hemma. Jag sprang upp efter cy
keln, men då fick jag se, att kedjan var 
av. Jag sa till Sonjorna: ”Jag åker på cy
keln ändå” . När jag kom ner till vägen, 
frågade Sonja Säbb om vi skulle lånbyta 
cykel. Ja, sa jag. När vi kom till Lissel- 
hedsvägen satte Sonja sig på cykeln och 
åkte utför med en väldig fart. Bakom åkte 
jag och Sonja Grahn och skrattade, så vi 
höll på att köra ner i det branta diket, 
som var på sidan om vägen.

Äntligen var vi hos Märta. Då frågade 
Sonja, om vi skulle åka. ner till Löva och 
bada. ”Ja, det kan vi väl” , sa vi. Märta 
gick in och tog jackan, och sen åkte vi. 
Nere vid Löva var inga människor, så vi 
var alldeles ensamma. ”Titta, där står en 
eka” , sa jag till Märta och Sonja. Årorna 
var inte i ekan, men Märta visste var de 
var ,så hon gick efter dem.,När hon kom 
med årorna, sköt vi ut ekan. Vi hade ett 
väldigt sjå att staka ut oss. Ut kom vi i 
alla fall. Vi höll oss inne vid land, och det 
var tur, för när vi hade stakat ett tag, 
kände vi, hur båten började sjunka. Snart 
var vj nere vid bottnen. Vi började skratta, 
så att folket, som bor uppe på backen, 
kom ut och undrade, vad det var. Men de 
trodde, att vi höll på att bada och knuf
fade varandra, så vi skrattade för det. 
Men det gjorde vi ju inte. Vi steg ur bå
ten, som ännu var på bottnen men som 
flöt upp, när vi kom ur. Sen sköt vi in bå
ten och knöt fast repet omkring en träd
stam. När vi hade gjort det, åkte vi hem.

Inger Bruks. Klass 5.
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Våra barn och filmen. Forts, fr. sid. 4.

bov av det. Han kunde utan bakslag identi
fiera sig med de starka och framgångsrika, 
de stora slagskämparna och mördarna, som 
spredo skräck omkring sig. Han hade hela 
sitt liv av en ”förstående” omvärld kallats 
"Lill-fånet" ,han hade fått stryk då och då 
både hemma och i skolan. Då han var 
mindre klyftig än kamraterna och måste 
söka hävda sig på något vis, vara främst 
i något, svor han, var uppkäftig och slog ut 
fönsterrutor. Han blev driftkucku och stryk
pojke, och under detta framväxte ett hat 
mot omgivningen, han den utstötte ville ta 
hämnd och plåga som han hade blivit plå
gad. Han uppgav spontant att han kände 
sig upphetsad, när han såg barn pryglas 
både i verkligheten och på film, och om en 
ung kvinna blev misshandlad eller torterad 
fick han lätt orgastisk utlösning. Han 
namngav vissa barnförbjudna filmer såsom 
dem han funnit bäst, där sådana situatio
ner förekommit. Han hade genom en oklok, 
orättvis och grym omvärld gjorts till sadist, 
som än så länge huvudsakligen höll sig till 
filmens bravader, och så länge var det ju 
oskyldigt. Han skulle kunnat utveckla sig 
till något vida farligare. Filmen var för 
honom en driftsregulator. Det var inte där
för att han var bortskämd med bio han 
sprang dit så mycket, det var disharmonien 
i hans själ, som drev honom, och de möjlig
heter filmen gav att tillfälligt undfly var
dagens sanning: hans isolering och minder- 
värde.

I detta sammanhang vill jag beröra 
några andra undersökningar, som är 
gjorda, det gäller sambandet mellan 
barnens sömn och filmpåverkan. Man 
anser, att man kan få ett mått på hur 
pass stärkande och kraftåterskänkande 
nattsömnen hos barn är genom att stu
dera lugnet resp. oron under sömnen. 
Redan normalt rör man sig många 
gånger under natten. Efter upphetsande 
upplevelser blir sömnen mycket oro
ligare, man slappar inte av musklerna 
tillräckligt, man drömmer mycket och 
hemskt, får nattskräck och mardröm
mar. Man känner sig inte utvilad nästa 
morgon. Genom att i sängbotten fästa 
en s.k. hypnograf (=sömnskrivare) kan 
man på elektrisk väg få ett barns nor
mala sömnrörlighet registrerad, den 
växlar med åldern och även andra fak
torer. Genom att jämföra individens 
normala sömnlugnkurvor med vad som 
framkom efter filmpåverkan men i för- 
övrigt likartade förhållanden, fick man 
då en uppfattning om filmens effekt på 
sömnens förlopp. De barn, som under
söktes, var mellan 8 och 18 år. Resul
taten redovisades i massor av kurvor 
och tabeller gjorda av tränade veten
skapsmän. Man jämförde effekten av 
filmen med den effekt man fick på söm
nen efter att ha gett barnen kaffe på 
kvällen och effekten av att på annat sätt 
hålla barnen vakna tre av nattens ordi
narie nio sömntimmar. Sammanfatt
ningsvis kan man säga, att efter att ha 
gått på bio några kvällar i följd, var 
nattsömnen genomsnittligt störd lika 
mycket eller mer som om de hållits 
vakna i 3 timmar. De yngre barnen

blev retliga och råkade lätt i gräl och 
gjorde saker, som de annars inte bru
kade. Svaga, nervösa barn gav de allra 
största förändringarna. I nyssnämnda 
svenska Gallup-undersökning hade för
äldrarna hos ungefär vart 10: de barn 
tyckt sig märka orolig sömn och natt
skräck efter biobesöken. De allra flesta 
robusta och sunda barn klarar dock av 
de filmintryck de nu få någorlunda bra. 
Det beror väl delvis på barnens egen 
läggning och delvis på att vi ha en 
censur.

När det gäller det långa loppets på
verkan, d.v.s. ett ideligt matande med 
filmer, som tagna var för sig inte skulle 
betyda så mycket, men som samman
tagna genom sin upprepning skapar 
vissa föreställningar om sättet att leva, 
att uppföra sig, roa sig och detta ofta 
på ett förljuget och schablonmässigt 
sätt ,då rör man sig på ett kanske vik
tigare men ännu otillräckligt utforskat 
område. Man har dock genom att upp
repade gånger visa filmer med likartad 
utpräglad tendens kunnat ändra barnens 
inställning till sociala problem. Vid 
prövning flera månader efteråt kvarstod 
till stor del de ändrade uppfattningar
na. Det gällde inställningen till främ
mande folk, till lämpligheten av straff 
i vissa situationer, pacifism o. s. v. Vad 
det vapnet betyder i en diktaturmakts 
händer eller som följd av enkelriktad 
Hollywcodproduktion kan var och en 
tänka sig.

Ett problem som heller inte fått sin 
slutgiltiga lösning är i vilken utsträck
ning filmen betyder något för brottslig
heten. Där har motsatta uppfattningar 
kommit till tals, och mer kanske man 
inte kan säga. Det kände engelske ung- 
domskriminologen Cyril Burt avvisar 
närmast tanken på att brottsliga idéer 
och uppslag skulle manas fram av att 
se kriminalfilm. I några större ameri
kanska undersökningar, som dock är 
gjorda genom att direkt fråga ut brotts
lingarna själva, vilket givetvis är en 
dålig och otillförlitlig metod, göres 
emellertid gällande, att 10— 20 % av de 
dömda skyllde på filmen. Det är en all
mänmänsklig svaghet att skylla på 
något, som ligger nära tillhands, men 
orsakerna ligga djupare. Jag tror man 
måste se det på det sättet, som jag 
redan förut antydde, att filmen kan, 
när förutsättningarna redan finns, tjä
na som en starter, en utlösare.

För några år sedan gick det en film 
”Lågor i dunklet” , som handlade om en 
pyroman. På väg hem från föreställ
ningen gick en yngling i en landskom
mun och tuttade på. Han menade han 
blev så upphetsad och ville se det brinna 
som på filmen. Men vid undersökningen 
framgick att han var psykiskt rubbad 
och hade varit det redan innan. Poppe- 
filmen ”Pengar” , där Poppe på skämt 
anbringar en snara kring halsen på sig, 
fick en efterföljare i Karlskrona, som 
gjorde det så klumpigt, att han höll på 
att bli hängd.

Vi följer med uppmärksamhet alla in
rapporterade fall av filmskador och där

ORSR  

Telefon 154

✓  ✓
e t t s %  A r

en av de modeller ur 

höstens nya mode, som 

nu finnes rikt represen

terat hos oss.
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filmen göres ansvarig för kriminella 
handlingar. Någon starkare beviskraft 
har hittills inrapporterade fall inte haft.

Alltför länge har matinéprogrammen 
tämligen ensidigt dominerats av scablon- 
mässiga vilda-västernfilmer. Det ideali
serar skjutandet och är ofta våldsamt 
falskt sentimentala. De är ofta råa utan 
känsla för människovärdet. Boven är 
nattsvart och hjälten ädelmodig i en 
onyanserad äcklighet. Det värdefulla i 
de filmerna ligger alltså inte i innehållet 
utan i vissa moment av utförandet.

Till bra barnfilmer kan man i allmän
het räkna djurfilmerna. Men stora djur 
kan verka skrämmande på mindre barn. 
Bra brukar i allmänhet också vara do
kumentärfilmerna med från verkligheten 
upptagna bilder från egna och främ
mande länder, kulturer, djurliv o.s.v. 
Historiska och biografiska filmer hör 
också till de övervägande för barn bra 
filmerna. Och så naturligtvis filmer, där 
barnen själva är med och spela, där 
känner de igen sig på ett särskilt sätt. 
De tecknade filmerna är på både gott 
och ont. I allmänhet tror jag de går för 
fort för de mindre barnen, de hinner 
inte fatta vad som händer mer än styck
vis. För barn i sagoåldern, den yngre 
skolåldern, bör filmerna ha ett sakta 
tempo och intrigen vara enkel, inte för 
mycket tal eller text, mera då pantomi
mer och utförda rörelser. Romantik 
och äventyr för de äldre, verklighet 
och sagor för de yngre. Inga moraliska 
pekpinnar eller tillrättalagda uppfost- 
ringspredikningar, moralen och upp
fostran skall ligga mer omärkligt i fil
mens tendens. Sen skall vi komma ihåg, 
att vi får vara försiktiga att med ut
gångspunkt från våra egna sympatier 
för en film dra den slutsatsen att barnen 
prompt därför skall tycka om den.

Man skall inte tro, att den film, som 
av Statens biografbyrå (filmcensuren) 
fått stämpeln barntillåten, därmed av 
censorerna är ansedd som positivt lämp

lig för barn. Med nuvarande bestämmel
ser anser de sig ej ha rätt att förbjuda 
mer än sådana, som bedömes direkt 
skadliga. Många smaklösa alster måste 
tyvärr av den anledningen få passera.

Föräldrarna bör mera beakta barnens 
individuella känslighet och läggning. 
Detta är något, som ett generellt cen
surförfarande icke kan göra. Vi måste 
ta hänsyn främst till genomsnittsbarnen, 
men censuren klarar aldrig sin mental
hygieniska uppgift utan hjälp och 
bistånd från föräldrarna å ena sidan 
och filmproducenterna-biografägarna å 
andra. Föräldrarna borde ta mera aktiv 
del i och intressera sig för vilka filmer 
deras barn springer på. De bör ju bäst 
känna till vad deras telning reagerar 
särskilt starkt för, och framförallt det 
mål, de har för hans uppfostran. Men 
det kräver tid och är tråkigt och förenat 
med praktiska svårigheter att själva gå 
och se all film, som kan ifrågakomma. 
Därför har vi nu fått i vissa tidningar 
här i Stockholm särskilda redogörelser 
för lagom hyggliga barnfilmer, uttagna 
av en särskild jury, där också barn är 
representerade och fäller sitt omdöme. 
Denna kvinnoorganisationernas barn
filmkommitté, som tagit detta lovvärda 
initiativ, tar till utgångspunkt barnens 
intressen, deras behov av förströelse och 
liv och omväxling. Detta ger åtminstone 
ytterligare en instans, om censuren nu 
kan räknas som den första, som är av
sedd att skydda mot skadlig påverkan 
av barnens själsliv.

e—
Kva!itets- 

£  märke för 
bröd.

C .Q / T h ié & jo itv

Hemtrevnaden börjar med

T A P E T E R N A
Vare sig Ni är hyresgäst eller värd 
vill Ni ha moderna, hållbara tapeter, 
som göra en våning trivsam i många 
år. Se våra provkartor -  smakfulla 
mönster och läckra färger från början 
till slut.

Landels ledande fabriker äro 
representerade genom oss.

Orsa Färghandel
Y. FERNEMAN Tei. 340

Min lekkamrat.
En dag mötte jag min farmors brorsdot

ter Kerstin. Hon frågade mig, om jag ville 
ha en get av henne. Jäg sade, att jag skul
le fråga pappa först, så jag åkte till pap
pa, som höll på att hässja hö. Pappa frå
gade vad jag ville, och jag sade, att jag 
hade blivit erbjuden en killing, och att jag 
gärna ville ha en sådan. Jag blev så glad 
så, när pappa sade, att jag fick den, men 
först skulle jag åka och fråga, när jag 
fick hämta den. Kerstin skulle komma med 
den på kvällen. Pappa gjorde i ordning en 
kätte åt killingen, och på kvällen kom 
Kerstin med den. Den lilla killingen var så 
rädd, att jag fick lov att sitta hos den. 
Jag måste ta en pall och sätta mig hos 
henne, ha henne i knät och ge henne bröd. 
Till slut lugnade hon sig, så att jag kunde 
gå ut ur kätten.

Nästa dag tog jag ut Sussi, som hon fick 
heta. Jag sprang med henne ute på går
den och hon hoppade och sprang och hade 
roligt. Först längtade hon, men nu har det 
gått över, och vi har så roligt tillsammans. 
Nu följer hon bara efter mig. Men kom
mer det någon okänd in på gården så 
gömmer hon sig bakom mig. Ibland är hon 
så besvärlig så. Hon ska bara äta upp fina 
blommor. Men jag tycker att det är roligt 
att ha en get i alla fall.

Kerstin Andersson. Klass 5.

Höskörden.
En sommarmorgon for jag till min vän 

Per-Olov, och vi skulle följa med och slå. 
Per-Olovs pappa hade tagit cykel, och vi 
skulle få ta hästen. När vi hade kommit 
upp till arbetsplatsen, fick vi köra höräf- 
san. När vi hade kört några stackar till 
hässjan, gick vi och vilade. Om en stund 
hörde vi, hur det dånade inne från skogen. 
Per-Olovs mamma och farmor kastade sig 
ned på backen, och höet började lyftas. Då 
såg vi, att det var en virvelvind. Då den 
slutade, fick jag och Per-Olov gå och räfsa 
ihop höet, som hade dragits upp av vir
veln.

Bertil Elisson. Klass 6.

Orsa Marknad 1950
Sportjackor,
Sockor, Strumpor, 
Kragskyddare,
Kappor, Ulstrar,
Jumpers,
Handskar, Vantar,
Handväskor,
Klänningstyger,
Flaneller m. m.

Emma Olssons Eftr.
Bergstrand § C:0 

Telefon 125
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Frelins Konditori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Värme», Vallen-, Avloppsledningar
utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

Tapetsering
Rums- oeh B yggnad sm ålning

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

Målarmäst. \äs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden flyttad till Stätlberg
t

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

Telefon 275

Onsct̂ Jl PERMANENTNIM
utföres av

Guily Lövberg
Telefon Holen 49

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

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Goll dricka
frän

Sioråbro Bryggeri, tel. 189

L i n d ä n g e t s  Pe nsionat

Re k o mme n d e r a s !

Tel. H o len  1

(Beställ permanentningen
i god fid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS 

Telefon 66

Ska Olle och Stina . . .  Forts, fr. sid. 2.
finna, att årskostnaden blir väsentligt 
mindre, än vad ” en slant då och då” nu 
går till.

De slantar barnen få, ska de helt få 
bestämma över. Det ska inte vara ett 
tvång att spara. Man bör förstås ge råd, 
hur de kan använda pengarna. Men 
rådgivningen får inte bli tjat. Sök få 
dem att uppställa sparmål, som åtmin
stone i början ska ligga så nära, att de 
mycket snart —  endast efter några 
veckor —  uppnår målet. Det kan vara 
en god bok, en färglåda eller någon an
nan trevlig och nyttig sak. När barnet 
uppnått sina första sparmål, bör man 
också påvisa, hur länge man kan ha 
glädje av en sådan sak; cm pengarna 
bara gått till snask, hade fröjden inte 
blivit lång- Nu menar jag visst, att 
barnen också ska unna sig några god
saker. Men har man kommit så långt, 
att barnen blivit intresserade för att 
frivilligt spara en del av veckoslan- 
ten, hälften, tredjedelen, fjärdedelen 
eller ändå mindre, till något värde
fullt, så är redan detta en aktmngs- 
värd prestation.

Vi ska i ett senare nummer tala vidare 
om sparande och sparmål m.m. Men låt 
oss nu till att börja med gå in för regel
bundna veckoslantar!

Hjalmar Hedman.

X Stockholm.
Jag har varit i Stockholm en vecka 1 

sommar. Där var roligt.
Vi tittade på Stadshuset både invändigt 

och utvändigt, men det var finare inuti. Vi 
fick samlas 1 Blå hallen. Därefter kom en 
farbror och följde oss genom alla salarna. 
Det vackraste av allt var Gyllene salen. 
Där var flera miljoner guldbitar insatta i 
väggarna. Så var det målningar på väg
garna också.

En söndag var vi till Skansen. Där var 
mycket att se. Isbjörnar, björnar, älgar, 
vargar, kronhjort och många andra djur.

En annan dag åkte vi under Stockholms 
broar.

Jag blev bekant med hela kvarteret. Jag 
nämner några flickor, som jag blev bekant 
med: Jane, Marianne, Birgitta och Inger.

Det var roligt i Stockholm utom på 
spårvagnar. Det var något som var hemskt 
att åka i, tyckte jag.

Inga-Lilj. Masser. Klass 5.

Gummiverkstad
Bilringar, Snökedjor , 

Batterier, Bensin 
och ol jor .

Orsa Ringcentra!
Alf Andersson 

Tel. 299, bost. 555

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN -  TEL. ORSA 346

C !Q e la m rn e rtcLe .t!C i\S  !

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor m. m.
Lager av Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfo fS  <SaLckerLfafcrllc
Tel. 37 Mässbacken

HUGOS KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  

---------T eIe f o n 318---------

fohn Petterssons
Sadelinakeri, 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 l

Skoreparalioner
uiföras omsorgsfullt av

M. Wi ks t r ö m
G:a Grewgården (mitt emot Missionskyrkan)

Lindhs Matsalar
Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

Stenbergs ^^ett^tuetLn^
TRUNNA -  ORSA 

Telefon 690

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

{ P j t a n  JLu  Vilohem o. Pensionat

Rikstelefon 173
Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, in
packningar, saltingnidningar, massage m. m. 

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk,
Auktoriserad försäljare för 
Masoniie, Wallboard och Plywood

BEGRAVNI NGSBYRÅ

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA
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Skolnytt.
Ny överlärare.

Till ord. distriktsöverlärare fr. o. m. den 
1 juli 1950—30 juni 1955 har utsetts vik. 
överläraren Hj. Hedman, Orsa.
Ny skola i Sörmedsjön

beräknas vara färdig' till nästa läsårs 
början. Arbetet kommer att pågå som vin
terarbete. Det är nu endast klassrums- 
byggnaden som får uppföras. Konstigt nog 
beviljades ej tillstånd till byggnaden med 
barnbespisningslokal och skolkökslokaler. 
Barnantalet i. skolorna

läsåret 1950—1951 är ungefär detsamma 
som föregående år. Parallellklassen i sam- 
realskolans första klass har gjort, att an
talet elever i 7:e klassen i folkskolan bli
vit mindre än förut beräknats. På läsårets 
första dag var barnantalet i de olika klas
serna: första 124, andra 121, tredje 99,
fjärde 112, femte 111, sjätte 125, sjunde 
70. Hela antalet alltså 762.

Kyrkbyns skolområde har förstås det 
stöfsta barnantalet, 232 st., i Hansjö un
dervisas 166 barn, i Nederberga 35, i Torr- 
vål 46 och i alla andra skolor är antalet 
mellan 50 och 60.
Lovdagar

under höstterminen blir den 2, 30 och 31 
oktober och den 25 november.
Ny::, lärare.

I Kallmora har folkskollärarinnan Hut 
Hasmats tillträtt ordinarie tjänst fr. o. m. 
den 1 juli. Hon har förut tjänstgjort i 
Transtrands skoldistrikt. — I Kyrkbyn 
tjänstgör folkskollärarinnan Martha Hed
lund såsom timlärare på den efter fröken 
Åkerlund ledigblivna tjänsten. — Vi hälsa 
båda välkomna till Orsa.
Smådalens skola

har nu återupptagit undervisningen så
som enskild skola. Som lärarinna tjänst
gör småskollärarinnan Helena Kings, Fär- 
näs, som också hälsas välkommen till 
denna tjänst. Det är 6 barn från Noppi- 
koski, Kvarnberg, Rosentorp och Emåda- 
len, som nu kan få komma till sin mamma 
efter skolans slut och slipper vara inac
korderade.
Undervisning i engelska

förekommer fr. o. m. detta läsår i 
Kyrkbyn och Hansjö. Vidare fortsätter 
som förut försöksundervisning i ämnet i 
Skattungbyn, där den kombinerade radio- 
och korrespondensundervisningen användes.

När vi badade.
När vi var i Vansbro, åkte Håkan och 

jag ner och badade i en bassäng bredvid 
Dalälven. Där klädde vi av oss och sprang 
i bassängen. Vi badade och hade så roligt. 
Om en stund fick Håkan för sig, att vi 
skulle dyka ifrån bryggan. Vi gick upp på 
bryggan, och Håkan sa, att vi skulle se, 
vem som dök längst. När Håkan kom upp 
på bryggan efter dykningen, frågade han, 
varför inte jag dök. Jag sa, att jag inte 
tordes. Då blev han arg och knuffade i 
mig. Jag sam under vattnet, tills jag kom 
under bryggan. Där ställde jag mig och 
såg Håkan dyka ner i vattnet för att leta 
efter mig. Han trodde, att jag hade drunk
nat. Ingvar Lindblom. Klass 5.

När jätten hälsade på indianerna.

En dag kom Elsa och Inger. De tyckte, 
att vi skulle leka indianer och vita. Då 
samlade vi ihop flera flickor och pojkar. 
Sen gick vi till Lillå-skogen, och där bygg
de vi en koja, och vi gjorde förtjusande 
fint där. När leken började, fick flickorna 
vara vita och pojkarna indianer. Vi bör
jade genast springa åt var sitt håll. Jag 
och Elsa var ilag. Vi sprang och sprang. 
Till slut kom vi att få syn på ett berg med 
en håla i, och dit gick jag och Elsa in. Vi 
gick och gick men kom aldrig till något 
slut, och det var alldeles kolsvart där inne. 
Men när vi gått länge, fick vi se två ly
sande ögon, stora som tallrikar, som kom 
närmare och närmare. Sen fick vi se, att 
det var en jätte. Då blev vi så rädda, att 
vi började nypa varandra i armarna. Men 
jätten sade, att han inte var något farlig, 
utan han var sn snäll gammal jätte. Sen 
fick han följa med till lagret, och när vi 
kom dit, blev alla så gräsligt förvånade. 
Men vi talade om, vem det var Då satte 
vi oss allihopa i en rund ring på marken, 
och jätten satt i mitten. Han berättade om 
alla sina upplevelser. En gång hade han 
också varit en liten vanlig gosse. Men en 
dag, när han hade varit olydig, hade han 
gått ut i skogen och tjurat. Men då kom 
en farlig trollkarl och förvandlade honom 
till en jätte.

När han hade berättat färdigt, försvann 
han alldeles. Då gick allihopa hem efter 
den händelserika dagen.

Birgitta Jonsson. Klass 6.
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Stipendiefonden.
Hederslistan

över stipendiater, som blivit färdiga 
med sina kurser, utökas denna gång med 
två:

den åttionde: Ulla Mårten, Skattung
byn (Handelsräkning);

den åttloförsta: Erik Pålar, Lindorna
(Praktisk matematik).

Dessa båda har också av styrelsen för 
Orsa Skoltidnings Stipendiefond beviljats 
nya stipendier i form av kurser vid Her- 
mods Korrespondensinstitut:

Ulla Mårten: Grundkurs i svenska.
Erik Pålar: Praktisk fysik.
När nu en ny studiesäsong har börjat 

är det säkert många, som i likhet med de 
ovanstående skulle vilja använda sin fritid 
till fortsatt utbildning. Pojkar och flickor 
i Orsa, som vill ha närmare upplysningar 
om lämpliga kurser m. m., kan vända sig 
till närmaste lärare eller direkt till folk
skollärare S. Lilja, Kårgärde, Orsa (Tel. 
Holen 64).

En dag som affärsbiträde.
Ett av affärsbiträdena hade blivit sjuk. 

Då frågade de mig, om jag ville stå i af
fären en dag. Och det ville jag. Jag gick 
dit klockan nio, och det var en del små
saker som jag skulle ordna med, innan jag 
öppnade. Jag tittade på klockan i ett. Den 
närmade sig nio mer och mer. Äntligen 
var den nio. Jag rusade bort och öppnade.

Snart var affären full med folk. Det 
var lördag, så det var därför det var så 
mycket folk. Nästan alla skulle ha kaffet 
malet. Så var det en, som skulle ha sju 
hekto köttfärs. Jag vägde och tyckte, att 
det var sju hekto. När det gått en stund, 
kom han tillbaka. Då trodde jag, att han 
hade glömt något. Men då han sa, att han 
hade fått för lite köttfärs, blev jag så 
rädd, så jag helst ville gå. ”Jag skulle ha 
sju hekto,” sa han,” men jag fick bara 
fem.” Då fick jag bråttom a.tt väga till 
två hekto till, men den här gången såg 
jag efter riktigt, så att det inte var för 
lite.

Sedan var det en liten flicka, som kom 
och skulle handla. Hon hade uppskrivet på 
en lapp, vad hon skulle ha. Lappen gav 
hon mig. Hon skulle ha potatismjöl och 
kanel. Kanel tror jag inte fanns, för jag 
hittade då ingen. Hon hade en femma med 
sig. Det blev två och trettio. ” Sedan skul
le jag ha karameller för det här, som blev 
över.” — ”Ska du ha karameller för allt- 
ihopa?” sa jag. ”Ja” , sa hon. ”Men då är 
det bäst, att du går hem och frågar mam
ma först” , sa jag. Då sprang hon hem och 
frågade, för hon bodde inte långt där
ifrån. Sedan kom hon tillbaka med femtio 
öre och skulle ha en chokladkaka.

Nu var klockan sex, och jag skulle 
stänga. Sedan städade jag litet och sopa
de golvet. Och så var jag klar. Det hade 
varit en rolig dag.

Harriet Hansson. Klass 6.

Pris 35 öre.

/
Upplaga 2000 ex. B eck m an s Trj^ckeri, O rsa , 1950

TECKNING: Jätten berättar av 
Inger Hultman, klass 6


