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OBSA SKOLTIDNING

Något om skolmateriel och sparsamhet.
För Orsa Skoltidning av folkskolinspeklör Torsten Helger.

När folkskolans hundraårsminne nyli
gen firades, anordnades på många plat
ser utställningar med gamla skolmöbler 
och föremål av olika slag. Både skollo
kaler och skolmateriel är ju numera 
mycket bättre. Men det finns fortfa
rande många skolsalar i vårt land, såväl 
i städerna som på landsbygden, som läm
nar åtskilligt övrigt att önska, och som 
jämförelsevis lätt skulle kunna avsevärt 
förbättras. På många ställen är det 
gamla uttjänta dubbla skolbänkar, som 
först borde utrangeras, inte precis där
för att de är gamla, men därför att de 
är så olämpliga. Barnen få inte nog 
plats för en naturlig skrivställning, utan 
sitter krokigt eller snett eller vridet. 
Sådana skrivställningar kan varaktigt 
förändra ryggradens hållning och åstad
komma framtida men. En lämplig och 
effektiv arbetsställning är något väsent
ligt, som skolan skall lära eleverna. 
Lämpliga skolbänkar bidrar också till 
trevnad och arbetslust i skolan. Ocb nog 
borde väl först och främst de flerklas- 
siga läraravdelningarna få förmånen av 
goda arbetsplatser för barnen. En plan
mässig nyanskaffning av skolbänkar att 
genomföras under inte alltför många år 
är ett starkt kännbart behov.

En norsk läkare framställde i höstas i 
en karikatyr, som ju har till uppgift att 
skärpa vissa särdrag, svensk undervis
ning i högre skolor i ungefär följande 
ordalag: ”Eleverne gjör et godt arbeide. 
Deres ögne står på stilk och deres arme 
skjelver i en evig hitlerhilsen mot kate- 
deret” . Efter som folkskolundervis- 
ningen i inte ringa grad efterliknar de 
högre skolornas undervisning, så träf
far karakteristiken i viss mån också 
folkskolan. Här skall inte nu diskuteras 
hur långt man kan eller bör gå ifråga 
om s. k. arbetsskolemetodik, men nog är 
bristen på uppslagsböcker och s. k. bred- 
vidläsningsböcker orsaken till, att den 
mera utpräglade klassundervisningen 
alltjämt dominerar så starkt. Behovet 
av ett rikhaltigt klasshibliotek i varje 
läraravdelning, med uppslagsböcker, 
facklitteratur för skilda ämnen och 
lämplig skönlitteratur, är väl oomtvistat 
men långt ifrån tillgodosett. Med klass- 
bibliotekens hjälp är det möjligt att i 
större utsträckning och på flera lämp
liga sätt ge mera begåvade och intresse
rade lärjungar den extra sysselsättning, 
som deras utveckling kräver. I flerklas- 
siga läraravdelningar är behovet av 
lämpliga klassbibliotek särskilt känn
bart. Överhuvud taget kan undervis
ningen stimuleras genom att eleverna 
erhåller vissa lagom avpassade själv
ständiga arbetsuppgifter i anslutning till 
skolarbetet, vilket arbete annars så lätt 
endast blir ett mera osjälvständigt re
producerande av läroböckerna. På så

sätt lär sig barnen också ett för livet 
naturligare och betydligt vanligare ar
betssätt.

Under de senare åren har man mer 
och mer uppmärksammat, hur viktigt 
det är, att en skola har tillgång 
till god undervisningsmateriel, kartor, 
planscher, läseböcker, fysik-, och kemi- 
materiel o. s. v. Det är t. ex. uppen
bart, att vid räkneundervisningen sor
terna kan inläras betydligt bättre, om 
man har tillgång till olika vikter med 
våg, olika rymdmått etc. Undervis
ningen går inte endast lättare, utan kun
skaperna sitter fast betydligt säkrare. 
Och varje lärare vet, hur mycket arbete, 
som måste läggas ned på detta område. 
Samma erfarenheter kan åberopas för en 
rad olika partier av skolkurserna. An
skaffandet av tillräcklig och god under
visningsmateriel hör till de allra ange
lägnaste uppgifter, som skolstyrelser 
och lärare nu kan ägna sig åt. De stora 
lärarorganisationerna, kommunala och 
statliga skolmyndigheter har sin upp
märksamhet riktad på dessa problem, 
och även skolmaterielförlagens verksam
het vittnar om att en f  örbättring av sko
lornas undervisningsmateriel är ett för 
den närmaste framtiden aktuellt arbets
område. Kristiden verkar givetvis häm
mande, den pågående bearbetningen av 
undervisningsplanerna tyvärr likaså, 
fastän den inte rimligen kan påverka be
hovet av den viktigaste materielen.

På flera håll har man redan gripit 
sig verket an. Man har gjort en grund
lig inventering av vad som redan finns; 
föråldrad och otjänlig materiel har gi
vetvis gallrats (bort; och en förteckning 
på den materiel, som är erforderlig, har 
satts upp och kostnadsberäknats. Se
dan har vissa skoldistrikt ansett sig böra 
göra ett större engångsinköp, medan

BIRGER LUNDHOLM
Tejefon 30

Boutredningar, Arvsskiften, Auktioner, 
Inkasseringar, Rättegångar, Lagfarts 

och Inteckningsärenden.

El ektr iska
spisar, plattor, bakugnar, 
varmvattenberedare. 
A R M A T U R  
A S E A  R A D I O

M o ra O rs a  Elektriska A.B.

andra har valt att fördela inköpen på 
några få  år framåt.

I dagarna har många folksbolinspek- 
törer sänt ut en förteckning på under
visningsmateriel för B2- och B3-skolor. 
Avsikten är, att denna förteckning i hu
vudsak skall läggas till grund för inven
tering samt för planläggning av mate- 
rialanskaffningen.

I den utsända förteckningen är inte 
upptagen sådan allmän materiel som 
film- och ljusbildsapparater, skolradio 
m. m. Men i den mån det är möjligt, 
och särskilt då det gäller nybyggnad 
eller reparation av skollokaler bör till
ses, att dessa synnerligen värdefulla 
hjälpmedel kunna komma till vidsträck
tare användning.

I äldre skolbyggnader och också i 
många nyare har man inte tillräckligt 
beaktat behovet av materialutrymmen. 
Dessa böra vara sådana, att materielen 
lätt -kan tagas fram och hållas i ordning 
och vårdas. Men vi skall heller inte tro, 
att utvecklingen kommer att stanna på 
nuvarande stadium, utan det bör finnas 
plats för senare nyanskaffningar, och 
däribland utgör sådan materiel, som 
barn eller lärare direkt kan skaffa från 
omgivningen, en viktig men ofta förbi
sedd del.

Här har nu framhållits några närlig
gande och några längre bort liggande 
uppgifter för materielanskaffningen 
i skolorna. S edan några år tillhaka 
har ett mindre statsbidrag utgått som 
underhålls- och -materialbidrag. All
deles nyss har riksdagen beslutat att så
som uppmuntran i någon mån höja sitt 
anslag för detta ändamål. Men det an
kommer likväl -på skoldistrikten själva 
att bevilja tillräckliga medel för den 
upprustning av skolornas materiellbe
stånd, som är så väl behövlig.

Det kan sägas, att i nuvarande tider 
måste man iakttaga den största spar
samhet, och för det argumentet har 
många goda förslag fått vänta på ge
nomförande till bättre tider. Men det 
finns många sätt -att spara. I affärsliv 
ocih industri anses det -oftast som en be
sparing att förse personalen med effek
tivaste utrustning. Och i den sista ti
dens tsparp-ropaganda har man starkast 
framhållit betydelsen av underhåll och 
vård av förefintliga värden. Sett på 
motsvarande sätt är det ett slöseri att 
inte förse skolorna med tillräcklig un
dervisningsmateriel men en direkt be
sparing o-ch en vinst att låta lärarnas 
intresse och duglighet komma till sin 
fulla rätt, en ibesparing, som kommer 
ungdomen till godo. Och även om det 
inte är möjligt att räkna alla dessa vär
den i siffror, bör de väga tungt, då man 
diskuterar om skolutgifter och sparsam
het.
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I Kyrkbyns folkskola har gjorts ett 
försök med en skolfest kombinerad med 
föräldramöte. Försöket slog så väl ut, 
att det kan vara motiverat med en när
mare redogörelse för detsamma, ifall 
någon skulle vilja upprepa det på annat 
håll.

Före uppgörandet av programmet ena
des vi om: 1) att alla barnen skulle 
medverka på något sätt, 2) att ett anfö
rande om skola och hem skulle hållas, 
och 3) att alla föräldrar skulle inbju
das.

Det visade sig, att det inte var så lätt 
att realisera den första och den sista av 
dessa punkter. Att få upp alla barnen 
på iscenen utan långa pauser och mycket 
buller var inte så  lätt. De skulle vis
serligen inte upp alla på en gång, men 
det var i alla Ifall nära 200 Ibarn, som 
skulle förflyttas. Och hur iskulle vi få 
plats för föräldrarna ?

Vi fick helt enkelt gå till Godtemplar- 
lokalen med ”hela skolan” och dels se 
efter hur stor plats barnen hehövde i 
salongen, delis pröva tiden för place
ringen på scenen av de olika klasserna.

Det visade sig gå ganska bra att ordna 
förflyttningarna. När t. ex. kl. 2 var på 
scenen, väntade kl. 3 i rummet till vän
ster om scenen, och kl. lib, som nyss 
uppträtt, ifanms då i köket till höger om 
scenen. Vid nästa förflyttning tågade 
kl. 1 ut till sin plats i salongen, kl. 2 
från iscenen till köket, och kl. 3 från v. 
scenrummet in på scenen och kl. 4 från 
salongen in i v. scenrummet. Det hela 
gick Som på löpande band. Att samti
digt förflytta så många barn gick ju inte

ljudlöst. Men det gick faktiskt bättre 
än de flesta av oss väntat.

Föräldrarna kom också, och de kom 
flera, än vi vågat hoppas. Inte mindre 
än 70 % av barnen hade endera eller 
båda föräldrarna med.

Lokalen blev alltså minst sagt fullsatt. 
Och de två högsta 'klasserna måste ” ta
petsera väggarna” , då omklädnad och 
annat arbete bakom kulisserna medgav, 
att de vistades i salongen.

Och så till programmet.
Då alla sju klasserna skulle uppträda, 

kunde varje klass inte få  så lång tid på 
sig. Dessutom ville vi också gärna ha 
med några solistuppträdanden.

Efter hälsningsord av festens primus 
motor, musikdirektör E. Göransson, spe
lade lilla Birgitta Löfgren i kl. 4 ett 
pianostycke. Det kändes 'säkert litet 
högtidligt för lilla Birgitta att sitta 
framför den istora flygeln inför en sådan 
stor publik. Men rampfebern var åtmin
stone inte märkbar.

Så var det körens tur. Denna rekry
teras ur klasserna 4— 6. Nu sjöng den 
en skotsk folkvisa och Bralhms Vagg
visa.

k
i

"E n sockerbagare här bor i staden . .

En programpunkt, som gjorde sig bra, 
var f  olkdanslagets uppvisning. Det var 
en vacker syn ime-d alla små kullor och 
masar i sockendräkter.

Den allvarsammaste delen av pro
grammet var överlärare Kedings före
drag. Detta återfinnes i sammandrag 
på annat ställe i tidningen.

De olika klasserna uppträdde sedan i 
ordningsföljd. Det var deklamation och 
sketcher imen allra mest sång. Mats 
Hrelin i kl. la  sjöng ”En sockerbagare” 
med verklig övertygelse, och det var ju 
inte -att undra på. Han om någon borde

Två små gum m or p å  resa.

känna till sockerbagarens arbete.
Margareta Jacfcsson i kl. 3 visade, att 

hon kunde både sjunga och spela, då hon 
till eget ackompanjemang sjöng visan 
om blåklockan.

En trevlig sak var också de två re
sande gummornas samtal på järnvägs
stationen. Denna sketch framfördes av 
Gerd Broberg och Inger Holmström i 
kl. 4.

Genom dörrarna längst bak i salen 
kom så en hop indianer inrusande under 
vilda tjut. Det var en del av kl. 5. 
Framme på scenen utförde de indianle
ken Via-vua-vampa.

Därpå följde en paus för försäljning 
av godsaker. Och slutligen spelade kl. 6 
en liten pjäs: Äppelkaka med vaniljsås.

Programmet visade sig vara väl långt. 
Men annars tror jag det vara en god idé 
att på ett sådant föräldramöte ”visa 
upp” alla klasserna. Då ifår man en upp
fattning om den utveckling barnen ge
nomgår under skolåren.

Den ekonomiska behållningen blev 
också god: c:a  260 kr. Den har delats 
mellan klasserna och kommer att använ
das för skolresor. H.

Indianhövding en såg m ycket grym  ut.
Vilda ind ianer rusade p lö ts lig t  

in  i salen.

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
Verkstad i Godtemplarhuset

Målarmästaren A kse l  E. Roseen
Verkstaden Tel. 265, Bostaden Tel. 253

ERIK ANDERSSON
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förrfittar A u k t i o n e r ,  Bo
uppteckningar o c h  Arvskiften. 
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 40

Beställ Eder VÅRPERMANENT 
hosas

Telefon 306
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UNGDOMSRÅD

Några synpunkter och glimtar från dess arbete. 
För O. S. av kyrkoadjunkt Sven Jönsson.

På många olika platser i vårt land
skap har bildats s. k. ungdomsråd. 
Kanske vore det också något för 
Orsa ?

Vi har vänt oss till kyrkoadjunkten 
Sven Jönsson i Fagersta, som under 
sin Falu-vistelse var en av de dri
vande krafterna i Falu ungdomsråd, 
och bett honom redogöra för vad ett 
ungdomsråd är och hur det arbetar.

§  1.
X ungdomsråd har till uppgift: a) att 

vara ett samlande organ för ungdomissam- 
manslutningar i X ; b) att tillvarataga dessa 
organisationers gemensamma intressen samt 
påtaga sig större gemensamma arbetsupp
gifter; c) att utgöra en förbindelselänk 
mellan ungdomsorganisationerna och sam
hällets organ för ungdomsvård och uppfost
ran; idi) att bidraga till danandet av en and
ligt stark, intellektuellt vaken och kropps
ligt sund ungdom.

§ 2 .

X ungdomsråd skall vara religiöst och 
partipolitiskt neutralt, fritt från samvets- 
och åsiktstvång, men ett fritt forum för dis
kussioner även i religiösa, sociala, ekono
miska och politiska frågor.

§ 3.
X ungdomsråd utgör icke en form för 

permanent arbetsgemenskap mellan de an
slutna organisationerna. Ansluten förening 
åtager sig heller intet som helst ekonomiskt 
ansvar för rådets verksamhet. Varje spe
ciell arbetsuppgift ekonomiseras genom av 
styrelsen vidtagna åtgärder.

§ 4.
Inom X verksam ungdomsorganisation, 

som önskar ansluta , sig till X ungdomsråd, 
må inlämna ansökan därom1 till rådets sty
relse, som har att yttra sig över densamma, 
varefter frågan om inträde av.göres av X 
ungdomsråd vid ombudsmöte. Ansluten för
ening utser inom sig en ordinarie ledamot 
och en ersättare såsom sin representant i 
rådet. Föreningarnas val av ombud skall 
företagas och meddelas styrelsen för X 
ungdomsråd i god tid före. dess årsmöte.

§ 5.
Varje år i april månad sammanträda de 

av föreningarna valda omlbiuden till årsmöte 
på kallelse av styrelsen. Därvid utses en 
ordförande och fem ledamöter i styrelsen 
jämte fem personliga ersättare. Likaså väl
jas två revisorer samt två ersättare. Sty
relse och revisorer väljas för en tid av ett 
år. Styrelsen utser inom sig vice ordfö
rande, sekreterare och kassör samt press
ombudsman.

5 6.

Sammanträde med X ungdomsråd hålles 
på kallelse av styrelsen, så ofta den1 anser 
det erforderligt, eller på begäran av anslu
ten organisation.

§ 7.
Ansluten organisation är icke skyldig att 

stå som medarrangör till alla av X ung
domsråd beslutade företag. Skulle ansluten 
organisation vara förhindrad eller av någon 
anledning ej önska deltaga i anordnandet av 
vissa aktioner, skall detta meddelas före be

slutets fattande. Varje organisation som 
på detta sätt anmäler förhinder, anses icke 
vara medarrangör.

§ 8 .

Ändring av dessa stadgar kan endast ske 
genom beskit vid två på varandra följande 
möten, varav det ena skall vara årsmöte, 
och skall förslag härom ingivas till styrel
sen minst två veckor före detsamma.

*  4r

*

Så ungefär kan stadgarna för ett ung
domsråd se ut. Ja, så se de nog ut på 
de flesta håll, med variationer beroende 
på lokala och speciella synpunkter. — 
§ 1 c) kan t. ex. vara utesluten av rädsla 
för ”myndigheternas” ev. förmynder- 
skap eller annan anledning. För min 
del anser jag denna punkt väl motive
rad. Visserligen skall ungdomsrådet ab
solut vara ett ungdomens eget råd med 
ombud och styrelse ocih ordförande val
da inte ibara a v utan också b l a n d  
ungdomarna själva. Men det måste an
ses mycket betydelsefullt, att samtliga 
parter som på ena eller andra sättet mer 
eller mindre medvetet och positivt känna 
ansvar för och arbeta på fostran av ef-

V A R F Ö R  B E T A L A D Y R T
när Ni till förmånliga priser direkt 
från tillverkaren kan köpa

Soffor, fåtöljer, sängkläder

i verkligt goda kvalitéer.

Denna trevliga soffa från kronor 280:

La g e r^ av  Kompletterings 
möbler, Barnsängar o. Golv
lampor. Fåtöljer från kr. 45 :
På grund av orderanhopningar be 
des ärade kunder göra sina be
ställningar i god tid.

G U N N A R  O H L I N S  Tapetse ra re verkstad
Lokal: Andra våningen i C. F. Carlssons Åkdonsfabrik, telefon 538. Filial i Furudal, tel. 70
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K L A S S K O R T .

Denna gång kommer klass 6 vid Hansjö folkskola.
Stående: Stig Jonsson, Ture Andersson, Bertil Munneberg, Gunvor Wiberg, Elin 

Blomkvist och Karin Sigås.
Knästående: Kerstin Morseus, Birgit Andersson, Elsa Eriksson, Ulla Eriksson, 

Astrid Norin, Aina Ståbi och Karin Lund.
Sittande: Yngve Mårts, A lf Holmberg, Göte Hedlund, Bernt Andersson, Rune 

Olsson och Nils Johansson.
Lärare: Thore Kruse. F oto : O. S. den 17/4 1945.

terskölålderns ungdom kunna mötas på 
en gemensam plattform till samråd och 
samarbete. Därför bör kyrkorådet och 
barnavårdsnämnden — i sin egenskap av 
ungdomsnämnd —• (ev. även skolstyrel
sen) vara representerade i ungdomsrå
dets styrelse.

Detta måste anses dess mer motiverat, 
då som nu alltmer lyckligtvis sker, de 
kommunala myndigheterna anslå ekono
miska ibidrag till ungdomsrådets arbete. 
Så har t. ex. för år 1945 lämnats: i Fa
lun 500, i Borlänge 1,000, i Folkärn-a— 
Krylbo 300 kronor. (I dessa m. fl. -ung
domsråd är också kommunen represen
terad i styrelsen). Utan -dessa kommu
nala -anslag —- som oc-kså rekommende
ras i Ungdomsvårdsikommitténs betän
kande ” Stöd åt ungdomens föreningsliv” 
—  har säkert ett ungdomsråd svårt att 
arbeta effektivt. En årlig avgift på 
några kronor från varje -ansluten orga
nisation räcker ju ej långt. Att anordna 
inkomstbringande evenemang ställer sig 
svårt, -om man vill hålla kvaliteten på 
programmen hög, -och kan -även verka 
osolidariskt mot anslutna föreningar, 
vilka säkert på de flesta håll för sitt 
arbete även måste anlita firmors och 
privatpersoners givmildhet. Nej, ung
domsrådets arbete i samhällets tjänst 
bär huvudsakligen ekonomiskt garante
ras -av -den borgerliga eller -kyrkliga kom
munen. —  Detta kan inrymmas i § 3, 
-ty -ans-lagsönskan bör j-u lämnas ej i all
mänhet -utan för ispeciellt förberedda och 
motiverade arbetsuppgifter.

§ 2 oc-h 4 vilja ge uttryck åt andan i 
ungdomsrådet och vara en garanti för 
att inga odemokratiska -och kristendoms- 
fienitliga sammanslutningar tagas emot i 
samanbetskrets-en. Dessa -paragrafer ha 
tidigare skyddat -ungdomsråd från sådan 
”-ohyra” och kanske behöva de göra så 
också i framtiden. —  Ingenting hindrar 
naturligtvis att någon i rådet uppmanar 
förening att inlämna inträdesansökan, 
om dess anslutning är önskvärd. Det 
är ju bl. a. synnerligen betydelsefullt att 
samtliga bygdens ungdomsgrupper bli 
representerade i -rådet.

Tyvärr är så ej all-tid fallet. På e 11 
håll har en grupp ungdomsorganisatio
ner sagt nej till samarbete i opposition 
mot enligt -deras -mening olämpliga för
ströelse-aftnar i -rådets re-gi. På ett a n- 
n-at håll har rådets arbete sprängts ge
nom att några ombud nekade en ”radi
kal” förening inträde medan majoriteten

M A S O N I T E
 den oöverträffade träfiberplattan. 
Ständigt i lager.

CARL A. PETTERSSON, ORSA

var för ett samarbete. § 7 i stadgarna 
vill vara en garanti för sådana splitt- 
ringsäventyr och borde lugna ev. rädd
håga från ena eller andra hållet. —  Sty
relsens sammansättning bör ju också 
vara en garanti för att arbetet ledes i 
gemenskapens anda. Där t. ex. 30— 50 
föreningar äro representerade på rådets 
ombudsmöte, pläga de olika förenings- 
kategorierna välja sin representant och 
ersättare i styrelsen t. ex. från resp. 
idrottsföreningarna, de kristliga, de po
litiska organisationerna, nykterhetsung- 
domen och skol- och kaimratföreningar. 
På ett håll kanske motiv finns för att 
bildningsorganisationerna utgöra en sär
skild grupp. På ett annat att scoutkå
rerna göra det. Sådant beror ju på lo
kala förhållanden. Viktigt är emellertid 
att samtliga ungdomsgrupper bli repre
senterade med hänsyn till föreningarnas 
storlek iniom sin kategori och dessas 
storlek och antal inbördes samt att det 
verkligen på ett årsmöte (ombudsmöte) 
blir idrottsföreningarnas ombud, som 
välja s in  styrelserepresentant, nykter-

hetsfolket sin o. s. v. Detta är inga
lunda en oviktig detalj för att ungdoms
rådet skall kunna arbeta allsidigt och 
samlande.

Nu anser väl läsaren att det kan vara 
tid att sätta litet mera kött på benen, 
på stadgarnas skelett. Vad gör då ett 
ungdomsråd? (Se § 1 och 2!)

Det samlar ungdomen till större för
ståelse inåt och större enighet utåt ge
nom styrelse- och kommittésammanträ
den och gemensamt förarbete till större 
evenemang, genom ungdomsledarsamtal 
omkring aktuella frågor o. a. Varje 
ungdomsråd ”med självaktning” ordnar 
en ungdomsutställning, där det ekonomi
ska resultatet blir magert, där man 
knappast når den föreningslösa ungdo
men, men där upplysning ges utomstå
ende och där den inbördes aktningen 
växer. E t t  ungdomsråd har ordnat en 
sexualpedagogisk kurs, ett a n n a t  
en ungdomsledankurs, ett t r e d j e  en 
kurs för lekledare. Genom offentliga 
uttalanden i pressen och yttranden till

V å rn y h e te r  L  Barnkläder!
Småttingarna skall också ha nytt om våren, och nu är det dags för 
mammorna att taga itu med deras utrustning. Vi ha förtjusande kappor 
åt Er lilla flicka, i ljusa ylletyger. Och nätta klänningar i tvättbara 
vistra och bomullskvaliteter.
Även för de minsta finns det trevliga och praktiska lekdräkter både i 
trikå och bomull. Goda kvaliteter och låga priser.
Även kostymer i slitvargkvalité. Konfirmationskläder för pojkar o. flickor.

Firma Barnkläder, Orsa, tel. 2 9  (Elsa Bengtsson)
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HEM OCH SKOLA.myndigheter — om ungdomen och ”ute 
spring” resp. spritmissbruk, resp. nöjes
liv, .resp. söndagshelg, reisp. flyktingarna 
o. s. v. —  skapar rådet en opinion, långt 
effektivare mången gång än en enskild 
förening eller en myndighet kan. Rådet 
bidrager till nöjeslivets sanering också 
genom att anordna ungdomsaftnar, lek
aftnar med föredrag eller att uppdraga 
åt en del organisationer att göra detta. 
Rådet söker hjälpa föreningarna att lösa 
lokalfrågan genom att med mängdens 
och enighetens slagkraft bombardera 
myndigheterna att här äntligen göra nå
got. (På flera håll undrar man verk
ligen om kommunerna känna något an
svar på denna punkt). Rådet ordnar 
propagandaaftnar i skolorna för för
eningarnas arbete. Det söker bidraga 
till ungdomsgårdars byggande och sköt
sel. Det planerar raststugor för utfär
der. Eller yrkesaftonskola, eller hobby
cirklar, eller en ungdomsfilm eller en 
broschyr till ungdomens tjänst eller ett 
krönikespel. Rådet ordnar bygdens sista 
aprilfirande eller majstångsresning. O. 
s. v. Det ena är inte det andra likt. Vad 
som böhövs och går på en ort är omöjligt 
på en annan.

I allt är ungdomsrådets arbete en gär
ning a v ungdom f ö r  ungdom, för en 
vidgad och fördjupad ungdomsfostran, 
som vill nå alla för att ge dem det 
bästa.

Men ungdomsrådet är till sist intet 
”sesam, öppna dig!” Det är en arbets
form. Finns de rätta, ansvarskännande, 
inspirerande, arbetande och ledande per
sonerna, då växer formerna för arbetet 
fram. Finns de i c k e, så blir snart ung
domsrådet ett skal utan kärna och livs
kraft.

Tiden behöver ungdomsledare. Där de 
finnas, kunna de i ungdomsrådets ar
bete göra mycket för många av bygdens 
ungdom.

Får jag nu be läsaren åter läsa un
derrubriken ! Detta var alltså bara några 
synpunkter och glimtar från ungdoms
rådets arbete!

Intresserade hänvisas till bl. a.:
” Unigdomsvårdskommitténs betänkande II 

med utredning och förslag angående Stöd 
åt' ungdomens föreningsliv” . (Statens of
fentliga utredningar 944: 3 ,  Justitiede
partementet). Kap. VIII Ungdomsråden.

Gustav Grämde: ” Nöjesliv och ungdoms
vård” .

” Ungdom” , tidskrift för Sveriges ung
domsledare, redaktör Anders Bothén, För 
eningsgatan 3, Göteborg.

Svenska Stadsförbundet, Gustaf Adolfs 
torg 4, Stockholm C., och dess tidskrift, 
vissa nummer 94— 943 (om ungdomsgår
dar).

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 !

Sammandrag av överlärare Ke 
dings föredrag vid föräldramötet 
skolfesten i Godtemplarlokalen den 

3 mars 945.

Det vore mycket att säga om skolan 
och hemmet. Och för att kunna hålla 
ett ordentligt föredrag om det ämnet, 
behövde'man lång tid på sig, vilket jag 
nu ej haft. Det kommer därför endast 
att hli litet peppar och salt till de här 
söta sakerna, som vi serverar här i dag.

Samarbete.
Skolan och hemmet skall naturligtvis 

samarbeta, om det skall bli ett gott re
sultat. Skolan i all ära, men hemmet 
hetyder naturligtvis mest för de flesta 
barnen. Där vistas barnen de första sju 
levnadsåren, och även sedan skolan bör
jat, tillbringa de största delen av dygnet 
i hemmet.

Nu finns det ju länder, som infört ny
ordning och som mena, att barnen i .för
sta hand äro statens. Redan i ibarndo 
men försöker man att likrikta dem. Det 
är ej så vi vill uppfostra våra bam. De 
böra så isnart som möjligt lära sig att 
tänka själva. De skola inte alls likriktas 
utan uppfostras till fria, tänkande indi
vider, som förstår orsak och verkan och 
som kan se följderna av sitt görande 
och låtande.

Arv och miljö.
Arv och miljö äro två viktiga ifaktorer, 

som iroan har att räkna med. Det är ej 
endast till det yttre, som barnen likna 
far och mor, morfar eller farmor. Nej, 
även själsegenskaperna gå ju i arv. Det 
få vi ej glömma.

Men även miljön betyder otroligt myc
ket. Det har jag själv sett prov på. 
Det .finns fall, där det inte varit iså bra 
i hemmet, utan barnen ha tagits om 
hand, utackorderats eller fått fosterför
äldrar. Om något'år har man ej kun
nat känna igen barnen. De ha kommit 
rena och snygga till iskolan, haft med 
sig det de iskulle och kunnat sina .läxor. 
Och på eftermiddagarna ha de fått an

dra intressen än att rännia ute på vä 
garna.

Problembarn. Aga.
Det talas så mycket i våra dagar om 

problembarn. Ja, visst finns det väl 
sådana, men de äro niog mycket säll 
synta, åtminist'one här i våra trakter. 
Jag har nu varit lärare i 35 år och haft 
ungefär 500 barn iatt göra med. Bland 
alla dessa barn har jag ej hiaft något 
verkligt problembarn. Däremot ha ju 
en del varit svårhanterliga, fuskat, lju 
git, stulit och varit grymma mot de 
mindre kamraterna. Sådant går dock i 
de flesta fall över, när de blir något 
äldre.

Jag minns en pojke, som inte var 
”Guds bästa barn” , när han gick i folk 
skolan. Bland annat stal han. För 
några år sedan, då jag var borta vid 
Holens majstång en midsommar, kom 
det en gentleman fram och hälsade på 
mig, presenterade sin fru och ett par 
arvingar. Det var f. d. buspojken, nu 
mera boende i en storstad och statsan 
iställd. Han tackade mig för att jag 
hållit honom hårt i tyglarna och även 
fär den risbastu han fått. ”Jag kände 
ej några andra smärtor då. Ånger och 
samvetskval voro då för mig obekanta 
begrepp” , sade han. Han är en av de få, 
som jag använt ibjörkris på. Av de om 
kring 500 barn, som jag haft, är det 
endast 5— 6 st., som fått smaka björkris. 
Det skall nog användas ytterst sällan, 
men jag tror det vore olyckligt, om det 
bleve förbjudet. N'u säger ju en del, att 
i de högre skolorna, t. ex. läroverken, 
är det förbjudet. Ja visst, men de bar 
ju den möjligheten att skilja barnen 
från skolan, vilket vi ej får göra i folk 
skolan.

Skrivbordspedagoger.
Det finns en del ” skrivbordspedago 

ger” , om jag får uttrycka mig så, som 
e j äro lärare och antagligen ej ha några 
barn själva. De vet a 1 1 t i fråga om 
uppfostran. Jag läste en bok för några 
år sedan, där både föräldrar och lärare

JäxÅnjLoliaÅ F a lu rö rg
K o n s e r v e r a d ,  s me t f r i
Finnes i förpackningar om 4, 35, 65, 25 kg.

Hedins Färghandel, tel. 55, Orsa
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fingo en imassa råd. Det barn, som var 
så och så, det skulle behandlas så och så, 
ett annat på annat vis och så vidare. Det 
var nog ett dussin recept minst. Ack 
ja, teori och praktik gå ej alltid ihop. 
Jag önskade, att författarinnan ville 
komma hit och hålla några kurser för 
pojkarna i fortsättningsskolan. Då 
skulle väl efter några veckor samtliga 
pojkar vara som små oskyldiga lamm! 
Tro det, den som vill, men jag tvivlar.

Barnet bör ha syskon.
Ur Uppfostringssynpunkt är det lyck

ligt, om barnen ha syskon. Barnen få 
då lära sig att taga hänsyn till syskonen 
och ej bara tänka på sig själva. Och 
få de ej höra sanningen om sig själva 
av andra, så få  de höra iden av syskonen.

Enda barnet blir nog lätt ”jag-beto
nat” . Vad jag nu sagt är ett allmänt 
omdöme. Ingen regel utan undantag.

Föräldrar och lärare skola vara goda 
föredömen.

Vi känna alla till att f ö r e d ö m e t  
är den bästa uppfostringsformen. Det 
måste vi lärare och föräldrar komma 
ihåg. Vi kunna ej fordra, att våra barn 
skola vara bättre än vi själva. Om vi 
t. ex. ej ha ordning på våra saker, kan 
vi ej begära, att barnen skola ha det. 
Om vi köpa smask och krims-krams, kan 
vi ej säga, att våra barn skola sätta in 
sina slantar på banken.

Lydiga föräldrars tidevarv.
Förr -hölls nog barnen stundom för 

strängt. Föräldrarna voro i en -del fall 
tyranner. Nu vill det nog gå åt andra 
hållet. Det ligger nog en del sanning i 
uttrycket ” de lydiga föräldrarnas tide
varv” . Få vi nu också, som en del 
” skrivbordspedagoger” vill ha det, ”de 
ly-diga lärarnas tidevarv” , då är jag rädd 
för, att -det blir mindre trevligt.

Få förbud — men de skola efterlevas.
Det iskall vara få förbud -och föreskrif

ter, men de som man utfärdat skola ab
solut efterlevas. Har man sagt nej, så 
har man isagt nej. Det -får -ej bli annor
lunda, om barnen tjata aldrig iså. Vet 
de -det, så blir -det inget tjat. Vi för
äldrar och lärare måste nog v-ara aukto
riteter för barnen. De behöva det.

Föräldrar och lärare skola inte kritisera 
varandra inför barnen.

Det sk-ulle aldrig falla oss lärare in 
att säga något förnedrande om barnens 
föräldrar i barnens närvaro. Det är n-og 
ej heller lämpligt, att föräldrarna kriti
serar lärarna, när barnen äro närva
rande. Missförstå mig ej nu! Det är 
ej för vår skull utan för barnens. Jag 
menar ej alls, att vi lärare äro ofelbara. 
Nej då, vi äro vanliga människor med 
fel och brister som folk i allmänhet. 
Men äro Ni ej belåtna med oss, så k-om 
till oss -och säg oss direkt, vad Ni har 
på hjärtat. Det ta vi ej illa u-p-p, utan 
det är så vi vi-ll ha det.

Gå våren välklädd till mötes!
Gör oss ett besök när vår- o. sommarekiperingen blir aktuell.

Bland vår rika sortering moderna tyger och mönster samt 
flotta modeller finner Ni V å r k o s t y i n e n ,  R o c k e n  eller 
D a m  k a p p a n  i det prisläge, som passar Eder.

Våra K o n i i r n i a t i o n s - k o s l y m e r  äro utförda i sär
skilt bra tyger och vackra diskreta mönster.

G o s s k l ä d e r  i allra förnämligaste uförande.

^ v ** v m c m  f / * v  c m  vcr/cl t tr  f e s t  v m c *> c m  w f r u s f M t M C j  j-r-Å-n o s s .

Ang. Larsson, Orsa
Manufaktur - Damkappor - Herrekipering Telefon 2

Läxläsning.
När barnen komma -från skolan, be

höva de först mat -oc-h vila. Sedan böra 
föräldrarna se till, -där -det behövs, att 
läxan blir läst. Nu för tiden ha ju 
folfoskolelbarnen ej mycket läxor. Annat 
var det, när vi gick i skolan och skulle 
kunn-a både katekesen och bibliska histo
rien utantill från,pärm till -pärm. Men 
barnen böra -också nu l-ära in läxan or
dentligt hemma. Det får ej vara så, 
vilket man kan få se ibland, att de läsa 
över -den först på rasten före den timme, 
då den skall höras upp. Lugn och ro 
bör det vara vid läxläsningen. Stäng av 
radion!

Lär dig spelets regler!
Jag vill sluta mitt anförande med ett 

citat ur en nyligen utkommen skrift med 
titeln ”Lär dig spelets hegler!”

” Snart är sista skoldagen slut, ocb 
barnen gå ut i det svåra och mödo
samma men spännande och lockande li
vet. Liksom skolan kommer det att 
ibjuda på glädje och sorger, framgångar 
och besvikelser. I livet skola vi använda 
de kunskaper vi fått i skolan. Men livet 
kräver ej endast kunskaper av oss. Det 
kräver också, att vi kunna de regler, 
som gäller för sammanlevnaden mellan 
människor. Det vill säga hyfs och håll
ning. Vi gör livet drägligare, om vi visa 
hänsyn till nästan. Därför äro hyfs
ningens regler lika nödvändiga som mul
tiplikationstabellen.
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Det är konfirmationstid. Snart ska 
också i Orsa en ny årsklass konfirman
der ”gå fram” . Detta är ju en högtidlig 
dag för de unga, och till minne av hög
tiden brukar många föräldrar ge sina 
barn ett minne av ett eller annat slag. 
0.m detta är ju intet annat än gott att 
säga.

Men vad ska man då ge? De flesta 
tycker kanske det är bekvämast med en 
bukett blommor. Gärna det —  bara den 
överlämnas i hemmet och inte tas med 
till kyrkan.

Men jag skulle vilja fästa uppmärk
samheten på en annan lämplig present, 
åtminstone när det gäller flickorna. Det 
är en bok av Jeanna Oterdahl med ovan
stående rubrik. Den bar nyss utkom
mit på Lindblads iförlag i Uppsala, och 
den är ämnad just som konfirmations
gåva.

I ett femtiotal korta kapitel behand
lar författarinnan många problem, som 
en konfirmandflicka kan grubbla på och 
ställas inför. Det är många olika isaker. 
Det är om vårt gudsförhållande, vårt 
förhållande till kamrater och medmän
niskor, brutna löften, tacksamhet, ideal, 
tidsfördriv, hemmet isom du har, hemmet 
som en gång ska byggas, livskamraten, 
livets helgd, våra vänner, vackra kläder, 
film, dans, din bokhylla, folkhögskolan, 
är det farligt att dö, tvivel m. m.

Jag ska inte närmare referera iboken. 
I stället ska vi saxa ett par av styckena. 
En förtjänst hos boken är också de trev
liga teckningarna, de fleista som vignet- 
ter till de olika ”breven” . Kort sagt: 
boken är bra. Och den är också billig. 
Priset är nämligen endast 3 kr. häftad. 
Som konfirmationsgåva ska man förstås 
köpa den inbunden i vitt band med guld
tryck, då den kostar kr. 4: 50.

En förnämlig konfirmationsgåva.
*

Och slutligen ett par prov på innehål
let:

B r ä n d  K A L K  o c h  

w  K A L K S T E N S M f ö L
Jljla  ->
J aa ^  av högsta kvalitéer till fördel- 
“  aktigaste priser erhållas från

iK A T T U N G B Y N S  K A L K B K U K
Mässbacken Telefon 21

TelU iv■o * 1

A . - B .  S

Skodan
för alla väder och årstider. 
Största sortering hos

AB. Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 37

Gudsbilden växer.
Allt eftersom en människa växer, föränd

ras hennes föreställningar. När du var 
liten, var himlen ett blått tak, och världen 
tog slut vid1 horisonten. Nu vet du att det 
förhåller sig annorlunda med ibäggedera. Så 
bar det gått med allting. Också far och 
mor iär inte riktigt desamma som du tänkte 
ddig, då du bara var en näve hög. Att före
ställningarna förändras hör med till det 
som vi kallar en människas utveckling. Om 
d!e inte gjorde det, skulle hon alltid komma 
att istå ikvar på småbarnsstadiet.

Till det som måste växa för vår blick, 
om vi vill gå framåt, hör också vår guds- 
ibild.

De flesta barn har kanske tänkt sig Gud 
som ” en vacker gammal man med silver- 
skägg” , såsom det står i en dikt av Viktor 
Rydberg. Och tyvärr är det nog så, att 
många människor aldrig kommer över före
ställningen om en snäll och ändå ganska 
sträng gammal farbror, när de tänker på 
Gud. Deras uppfattning om allt annat har 
förändrats och fått riktigare proportioner 
med åren, men Gud har förblivit samme sil
verhårige åldring. Det kan aldrig vara 
rätt —  och det beror nog också på att de 
som ser Gud på diet sättet alltför sällan 
tänker på honom. Sysselsätter man sig med 
Gud i sinia tankar, är man angelägen om att

En vårpermanent
som står sig får Ni hos oss, tack 
vare att vi ännu använda äkta ol
jor av förkrigskvalité; en garanti 

för hållbarhet.

Nya Damlriseringen
Telefon 453

Det finns ingen bättre
gåva än
ett ur

Just i var 
tid, då en sak 
av bestående värde sär- 
skilt uppskattas. Konfirma
tionsgåvan för livet — ett 
kvalitetsur med garantibrev 
som gäller över hela landet. 
Hos oss kan Ni välja bland 
världsmarknadens förnämsta 
märken.

Urmakare Qusi. Hetgeson

göra Guds vilja, så måste gudsbilden ovill
korligen växa för ens inre blick.

Nu vet dtu sedan länge att Gud är en 
ande. Han kan inte tänkas under en jor
disk gestalt. Jag minns ännu, vet du, hur 
jaig som biarn lärde mig ett katekesstycke, 
som talade om att Gud är ande och att han 
äiger ”alla de högsta fullkomligheter” . Det 
var en lång uppräkning —  jag tyckte att 
den _ var mycket vacker, och det tycker jag 
än. ” Evig och oföränderlig, rättfärdig, god 
och barmhärtig” och mycket annat stort och 
höigt hade den att säga om Gud.

Visst är detta siant och riktigt. Men 
gudsbilden far inte väl av att man stannar 
vid att se Gud som en sammanfattning av 
de största och ädlaste egenskaper. Gud är 
fram för allt en levande, älskande person
lighet, mer innerligt egenartad än någon 
annan. Ju villigare vi överlämnar osis åt 
honom, ju  varmare vår önskan är att be
stämmas av honom, dess närmare lär vi 
känna hans väsen. Han som är ”större än 
vårt hjärta” , han som är oss ” närmare än 
vår egen själ” , han som omger oss överallt, 
så att vi inte kan undkomma honom, även 
om vi lånade morgonrodnadens vingar, till- 
låter oss att få  en allt rikare uppfattning 
av honom för varje år vi lever. Om vi vill 
få det —  inte annars.

Få svenska diktare har kunnat ge uttryck 
åt människans tankar om Guds väsen vack
rare än Natanael Beskow i psalmen 29 i 
vår psalmbok. Lär den utantill, om du inte 
redan kan den. Det är den vars första vers 
lyder:

Tränger i dolda djupen ner 
tanken som söker och spanar, 
finner jag, var mitt öga ser, 
spår av en vilja som danar.
Frågar jaig vad den makten är, 
som i sin famn all världen bär,
Fader, din kärlek jag  anar.

Film.
Nog är det bra roligt att gå på b io ! El

ler hur? Och så märkvärdigt det är sen

Vå rnyheterna
ha nu inkommit. Hos oss får Ni 
kvalitetsvaror til! låga priser.

Segers Skoaffär, tef. 232, Orsa

Lär Eder köra bil
vid

Hans Petersons Körskola
Telefon 242
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att ett smalt litet band, isom rullas upp med 
en vev, kan rymma en sådian överväldi
gande rikedom av liv, spänning, äventyr 
och skönhet. Det finns gott om beundrans
värda uppfinningar i vår tid, men nog är 
filmen en av de allria märkligaste. Tack 
vare den väldiga publiktillströmningen har 
den också fått ;i sin hand så stora ekonomi
ska (möjligheter, att den kan åstadkomma 
nästan vad som helst. Den är också stadd 
i en beständig teknisk utveckling: från en 
till att börja med mycket knycfcig och ryckig 
stumfilm har den (blivit en ganska fulländad 
talfilm, från att framställa bilder i uteslu
tande svart och vitt har den börjat att 
övergå till att söka återge dem i färg. Ännu 
(har den långt (kvar till den exakta fram
ställningen av naturens alla fina skift
ningar, men den är på god väg.

Det finns emellertid film  och film, så som 
du väl vet. Somliga filmer, men det är ty
värr 'inte de flesta, är vad man kallar verk
ligt konstnärliga både till sitt innehåll och 
till sitt uppförande. Andra har kanske in
spelats av betydande förmågor, men har ett 
så tomt och obetydligt innehåll, att de trots 
allt vad' 'som kostats på dem inte har nå
gonting av verkligt värde att ge. Och åter 
andra är >så tarvliga, så vulgära, så av
sedda att tala till människans lägsta in
stinkter, att de helst inte borde få finnas 
till. Men att det finns så mycket sådan 
film, är publikens eget fel. När man nöjer 
sig med smörja, får man smörja. När man 
jublar åt det som är smaklöst och rått, så 
finns det alltid de som med nöje serverar 
mer smaklösheter och mer råheter. Om 
publiken vore av den art, att den begärde 
endast diet allra bästa, så skulle den tarv
lighet som i  så många filmer överflödar, 
inte längre ha något existensberättigande. 
Det skulle inte löna sig att framställa den, 
och då skulle den försvinna av sig själv.

Många flickor har blivit alldeles bortkoll
rade av den vräkiga lyx som i synnerhet 
de iamerikanska filmerna älskar att fram
ställa. I sin tanklöshet inbillar de sig, att 
det att ha massor av dyrbara kläder och 
smycken1, få  åka i eleganta bilar, äta och 
dansa på fina restauranger utgör livets hög
sta lycka. All denna ytliga brokighet fyller 
dem med lösta dagdrömmar och gör dem 
främmande för det verkliga livet och dess 
krav.. Många, kanske de flesta av de stöl-

S O M M A R M Ö B L E R
Trädgårdsstolar och bord av flera mo 

deller. Parasoll och tält.
CARL A. PETTERSSON, ORSA

S må p r a t .
En god sed

kan ibland urarta till motsatsen. Det 
är vad som skett med presenterna till 
konfirmanderna. Det har i Orsa liksom 
på en del andra håll börjat bli sed — 
eller rättare osed —  att föräldrar, vän
ner och bekanta just i samband med 
nattvardsgången ska överlämna presen
ter, som väl oftast består av iblommor. 
M-an kan få se lanhöriga strax efter hög
mässan rusa fram till sina barn-in-ne i 
själva kyrkan med blombuketter. Är det 
inte löjligt ? Precis som om barnen tagit 
studenten eller någon annan fin examen. 
Saken har påtalats av både biskop och 
präster. Och för en tid sedan behand
lades 'den i en av våra största tidningar 
på avdelningen ” God ton” som exempel 
på ” icke god ton” .

”Får man inte ge barnen blommor? 
Vad är detta för prat?” hör jag många 
säga. Visst får de det. Det är t. o. m. 
mycket lämpligt. Dagen bör av föräld
rar och vänner göras så högtidlig som 
möjligt.

Men varför iska nu detta ske i kyrkan ? 
Eller ens utanför kyrkan? Varför ska 
blommor fraktas från byarna långt från 
kyrkan, som jag vet har hänt, för att 
sedan bäras hem igen ? Varf ör ska man 
under den högtidliga högmässan behöva 
höra prassel av buketternas silkespapper 
från iså många kyrkbänkar ? Skulle inte 
blommorna hellre kunna överlämnas i 
hemmet? Där är blommorna på sin 
plats. Ty det var väl inte det viktigaste 
att visa för andra, att iblommorna över
lämnas ?

Man kan i alla ifall inte komma ifrån, 
att det gör ett löjligt för att inte säga 
beklämmande intryck att ise dessa kon
firmander tåga hem iblomstersmyekade, 
som om de allra minst komme från real- 
examen.

der som ibegås av unga flickor, kan säkert 
föras tillhaka till lyxfdlmens förödande in
verkan.

Du minns iatt vi häromdagen talade om 
att man :är skyldig sig själv att ha anspråk, 
också på sina nöjen, inte minst på sina 
nöjen. Ett nöje skall berika. Mian ska 
kunna se tillbaka på det med glädje och 
kunna tänka på att man verkligen har fått 
något som man vill ibehålla. Om ungdomen 
ville ställa så istora fordringar på filmen, 
att de begärde inte bara en tillfällig för
ströelse utan något mena och bättre, så 
skulle filmproducenterna vara tvungna att 
uppfylla dess krav, och hela produktionen 
skulle lyftas upp på ett högre plan.

Ungdomen är en månghövdad skara. Till 
sist beror allt, här som annorstädes, på den 
enskilda individen. Det är ju  individen som 
bildar skarorna. Och du, Birgitta, är en 
individ.

Hj. H— n.

För ett par år sedan
blev O. S. ombedd att skriva nånting 

om ibadlhusiplatsen i Orsa. På påskda
gen i år kom också en if. d. orsatoo och 
uindrade, om det fortfarande var .me
ningen att placera badhuset tpå ” jul 
gramstrekamten” och på det viset för
störa denna plats.

Då det nu —  enligt referat i M. T. — 
t. o. m. i självaste municipalfullmäktige 
framförts betänkligheter mot att bygga 
på just denna plats, kanske det inte ska
dar, att ifrågan ventileras.

Jag har roat mig med att göra en 
liten intervju, och antingen har jag haft 
oturen att få  fatt på intervjuoffer, som 
inte representerar folkmeningen, eller 
också finns det en stark opinion mot 
badhus på denna plats. Av sex tillfrå
gade tycks fem vara rena motståndare, 
medan den sjätte ”inte tänkt på saken” .

Det har framhållits, att badhuset inte 
alls skulle passa in i miljön på denna 
plats: på en sida församlingshemmet, 
som väl en gång ska byggas, på iandra 
sidan kyrkan och på den tredje skolan. 
Här (borde göras en ifin plantering i stäl
let.

Ja, det vore kanske inte så dumt. 
Eller vad säger ”samhällets tyranner” .

Redan nu
skulle man väl åtminstone kunna 

ordna till platsen närmast kyrkan litet. 
Själva triangelspetsen kan väl inte be
röras av ett evenit. bygge? Hur skulle 
det vara med en ordentlig gräsmatta, 
som blev slagen några gånger under 
sommaren, och kanske några prydnads 
buskar ?

Den förr om åren skräpiga vägkanten
söder oim Kungsvägen skulle man 

också vilja se litet uppstädad i isommar, 
så att utsocknes Slipper komma med 
sina spydiga frågor, varför vi har sop
högen mitt i samhället. Skulle inte 
toimtägarna kunna rensa bort iallt skräp, 
ta bort det torra gräset och under som
maren (låta slå kanten någon gång?

Annars är Orsa
i det stora hela ett fint och välskött 

samhälle. Det är inte tu tal om den 
saken.

C Y K L A R
Renoveringar

Uthyrning av 
t a n d e m c y k e l
K O L  oc h V E D  
B I L T V Ä T T

Orsa Cykel & Biltjänst
Telefon 56
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ORSA SKOLTIDNING.

Orsa K y r k o k ö r
får ofta representera Orsa på olika plat

ser i landet, då den deltager i Siljanskörens 
sångarresor. Varje sångar resa ställer sån
garna inför mångia svårigheter, som måste 
klaras upp. Det kan gälla kostnaderna, 
svårighet att få ledighet från arbetet och 
mycket annat. Och så är det ett problem, 
som alltid1 dyker upp; dräktfrågan. Sär
skilt brukar det vara svårt för de manliga 
att ordna denna.

Nu har kyrkokören fått sin första dona
tion. Och körens styrelse har bestämt, att 
för de pengarna ska anskaffas ett antal 
orsadräkter, mest manliga. Har Du alltså 
en orsadräfct i gott skick, som Du inte an
vänder (eller ett enstaka plagg till or©a- 
dräkt), så låt kyrkokören köpa det!

Sätt alltså igång med en inventering i 
klädbodar och på iklädvindar! Hjälp Orsa 
Kyrkokör att på ett värdigt sätt represen
tera socknen ute i landet!

Se pnnons i denna tidning!

Lösning på korsordet
i föregående nummer.

Vågrätt:
1. Skidtävling. 8. Ylle. 9. Ko. 10. Kö. 11. 

Rören. 13. Tunn. 15. Åra. 16. Bitas. 17. 
Dök. 18. Rosta. 19. Treva. 21. Ane. 22. 
Bo. 23. Be. 24. Imma. 26. Roar. 28. Isa. 
31. Rr. 32. Fastlagsris.

Lodrätt: 1. Sy. 2. Kl. 3. Illråde. 4. 
De. 5. Äro. 6. Lektioner. 7. Grönsaker. 
9. Knaka. 10. Knat. 11. Rostbiff. 12. 
Erövra. 14. Utse. 16. Bra. 20. Rom. 23. 
Bari. 25. Mas. 27. Orr. 28. II. 29. Sa. 
30. Ag.

Pristagare
1) Sigrid Persson, Mässibaoken,
2) Hans-Erik Ferlander, T runna, Orsa,
3) Eric Jacobsson, Hansjö 1073,
4) Birgit Jernberg, Kolen 19, Orsa.

In bju d an.
Härmed inbjuda vi Eder till ungdoms- 

tävlingar å Lillåvallen söndagen den 27 maj 
kl 13.30 i samband med byalagsstafett och 
gymnastikuppvisning.

Juniorer födda 1925—1928
Löpning 800 meter.

Gossar födda 1928—1929.
Grenar: 100 meter, höjdhopp och kula. 

Gossar födda 1930—1931.
Grenar: 60 meter, längdhopp o. slungboll.

Gossar födda 1932 och senare.
Grenar: 60 meter, längdhopp, och kast med
liten boll.

Flickor födda 1932 och senare.
Grenar: 60 meter, längdhopp o. slungboll.

Kurirstafett mellan de olika folkskolorna 
5X60 meter.

Priser utdelas!
Vi hoppas lärare i Orsas samtliga skolor, 

upptaga anmälningar för de som önska del
taga i ovanstående tävlingar, samt vidare
befordra dessa till Göte Gallon, tel. 58 (efter 
kl 18. tel. 402) senast torsdagen den 24 maj.

Vi hoppas på ett livligt deltagande från 
Eder skola!

Orsa I F.
allm. idrottssektion

FRÅN SMÅSKOLAN :

En pojke blir hem-sänd, ty han har utslag 
på kroppen. Och halva .klas-sen är hemma 
på grund av ” röda hund” . Nästa dag kom
mer pojken i alla fall till skolan.

Lärarinnan: —■ Är du frisk redan?
Pojken: -—  Ja, jag hade nog varit nån 

stans och fått en loppa på mig. Min syster 
tittade d en läkarboik och där stod det, att 
utslagen av ” röd-a hund”  är stora som ett 
knappnålshuvud, och hon mätte på min? 
utslag, och dom var mycket större.

Bygdegård i Hansjö.
Man kan ej påstå, att det saknas för

eningar i Hansjö. Men lokaler för för
eningsarbetet är det inte gott om. Med 
stora uppoffringar har de religiösa för
eningarna byggt sina ”mässor” , medan 
de mera profana sammanslutningarna 
fått tränga ihop sig i skollokalerna. 
Detta är ej idealiskt. Sedan hyföre
ståndaren gjort ett tyvärr misslyckat 
försök att intressera byborna för en by- 
tvättstuga, har han med energi gått in 
för att skaffa byn en samlingslokal. — 
Ska kvinnfolken nödvändigt stå vid bäc
ken och tvätta, så ska vi skaffa dem 
rekreation i en trevlig bygdegård, har 
tydligen blivit A. W. Hanssons paroll.

Efter förarbete på en bystämma i slu
tet av förra året bildades den 2 april 
Hansjö Bygdegårdsföirening u. p. a. med 
uppgift att bygga och förvalta en bygde
gård. Att hansj öborna omfattar saken 
med verkligt intresse, därom vittnar den 
livliga insatsteckningen. Av enskilda 
har hittills tecknats insatser för 9,000 
kr., och därtill väntas förstås insatsteck- 
ningar från olika sammanslutningar.

Till ordförande i den nya föreningen 
valdes byf-öreståndare A. W. Hansson, 
och övriga ledamöter blev hrr J. Hans
son, Jugås E. Andersson, Grå P. Eriks
son och Th. Kruse.

Alla måste erkänna, att -här tagits ett 
initiativ, som är värt allt erkännande, 
och Orsa Skoltidning tar tillfället i akt 
att önska hansjöborna all framgång med 
företaget. Kanske får det sin efterföljd 
på andra håll i kommunen? Th. K.

Våren.
Nu är våren här, 
och den är så kär.
All is på sjön går bort, 
så kommer blommor inom kort.

Leif Jackson. Klass 5.

Prova en B la ze r och
ett par B yxo r från Berg linds
och vi tro, att Ni blir belåten. Vår sortering nu till Pingst av ovanstående plagg'är mycket 
god. Blazer i olika nyanser brunt och grått samt grönt.
Vi ha även ett annat förslag att göra Eder:
Köp en kostym nu, som är användbar till vintern och ett par udda byxor att ha under 
sommarmånaderna.
Den ljusa rocken, antingen den är i poplin eller endast gummerad är sommarens stora 
schlager ifråga om ytterplagg. Finnes i olika modeller och prislägen.

Hell skild från den övriga aiiären ha vi en lilen men naggande god sorlering damkappor, 
dräkler, blazer och regnkappor.

Alltid törst 
med nyheter! fe&iglUtcLs
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ORSA SKOLTIDNING

F R Å N  S K O L B Ä N K E N

Mitt får.
Jag har ett litet får. Det är så roligt att 

leka med fåret. En kväll då jag var ute i 
ladugården, skulle fåret nägga mej, men 
då schasa jag bort henne. Ibland brukar 
hon springa efter kaninerna och bita dem 
i öronen, men då springer de undan. När 
jag är ute i ladugården och skall gå ut 
igen, då brukar hon följa med, då brukar 
jag springa i snön, då kommer hon och 
hoppar efter. Ibland brukar hon krafsa 
med ena foten på mig, men då springer jag 
undan. På somrarna brukar hon gå in i 
stugan.

Britt-Mari Östlund. Klass 2.

Lycka och Gullros.
Vi har haft en liten ko, som hette Lycka. 

Hon var så snäll och rar. Hon gick ute 
och betade med vår lilla Gullros. Nästan 
varenda kväll! var dom borta ända tills 
Mockan vart 7 och 8. Ibland var dom borta 
så länge, så att jag och Uno vart tvungna 
att gå efter dem. En gång kom hon och 
Gullros in i en hage norr om ån. Nu har 
vi sålt Lycka, men Gullros har vi kvar.

Elvy Jonsson. Klass 2.

blir det med goda inköp. 
Pingsthandla hos

BROBERGS Livsmedel
O r s a

Våren.
Våren är nu här, 
den är mig så kär.
Vi plocka sippor små, 
som i backarna stå.

Blommorna ge vi mor ,
för det tycker både jag och bror.
Då hon oss tackar,
för att vi sprungit i backar.

Våren är härlig, tycker jag,
för snart får jag ta mig ett bad.
Jag ror ut till en ö
och tar mig ett bad i  vår Orsasjö.

Ingemar Borbos. Klass 5.

Mirran.

Vi är fyra pojkar på Västeråkern, som 
bildat en liten idrottsklubb. För att vi 
skulle ha någonstans att hålla till för att 
träna på, så gick vi till kommunalnämn
den en dag och frågade, om vi inte kunde 
få vara på den där tomten bakom Fräls
ningsarmén. Det fick vi så gärna. Vi 
skulle också få  sköta om den.
- En dag förra sommaren var sekreteraren, 
Lars Holmström, och jag, som själv är 
kassör, och sparkade boll. Rätt som det 
var, så ropade Lars på mig, som var nere 
i ” avgrunden” , ett gammalt källarvalv, för 
att hämta upp bollen och sade, att om jag 
skulle l’yda punkt 9 i klubbens egen lag, 
så skulle jag komma. Jag gick då dit till 
kanten av avgrunden, men vad jag såg, 
kom mig att bli mållös. Där längst ut på 
kanten låg en liten näpen igelkott, som 
hade rullat ihop sig till en boll. Jag skulle 
bära den längre ifrån avgrunden, men så 
fort jag tog i den, så flyttade den litet på

sig med påföljd att den ramlade ner. Jag 
hoppade efter på en gång, för det var ju 
bara två meter djupt. Där stod vi nu på 
knä med igelkotten mellan oss. Vi visste 
först inte, hur vi skulle göra, men Lars, 
som alltid vet råd, tyckte, att vi skulie 
bygga ett bo. Vi gjorde då ett litet ”hem ’ 
åt henne, som vi lade in henne i. Jag gick 
därefter upp efter litet mjölk, som hon 
drack med stor förtjusning.

Vi gick efter ordföranden, Ralph Holm
ström, och lagledaren, Lars Sterner, för att 
också de skulle få  vara med och döpa vår 
liijla skyddsling. Hon fick därvid heta Mir
ran. Hon blev slutligen så tam, så hon åt 
mat ur händerna på oss. Ett par tre vec
kor därefter, när vi gick ner med midda
gen åt henne, fick vi se min syster Göta 
och en av hennes kamrater stå och mata 
henne med en chokladbit. Vi körde då un
dan dem och gav dem riktigt med stryk. 
Dagen efter dog hon dock.

Vid begravningen dagen därpå var vi 9 
stycken, som sjöng: Tryggare kan ingen 
vara än Guds fågla skara. Ganska många 
tårar fälldes också.

Torsten Liljeholm. Klass 6.

Konfirmations-

K L O C K O R
med allriskförsäkring.
Stort urval i olika prislägen.

TH O RfY ,
Telefon 90

R j e g n k a p p o r
T r e n c h c o a t s

Lekdräkter
Overallsbyxor
Korta knäbyxor
Gosskostymer
Skjortor, Slipsar
Golvbyxor
Simbyxor

Kappor
Dräkter
Blazer, Blusar
Snibbar, Scarves
Handväskor
Baddräkter
Strandbyxor

#

J A W  E S goss- och barnkläder i stor sortering.

mmk oissoi
Telefon 125, Orsa Manufaktur - Konfektion - Sybehör - Garn
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ORSA SKOLTIDNING.

Radio, Grammofoner, Skivor Byggnadsmaferialer
Skriv- och Räknemaskiner på fördelaktiga villkor. Stor sortering som alltid
Reparationsverkstad. Radioservice. till humana priser.

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

Vulkanisering av cykeldäck. Telefon 252

När jag var i Storlien.
Söndagen den 2 april på morgonen for 

jag till Östersund. Jag for om Bollnäs, och 
där fick jag vänta i två timmar. Därpå 
fortsatte jag till Östersund med snälltåg. 
Jag kom fram i 4-tiden, där farbror Åström 
och Stig mötte mig. När vi ätit, gick Stig 
och jag på bio. Filmen hette ” Tusen och 
en natt” .

Dagen därpå klockan 11 for vi till Stor
lien. Det var farbror Åström, farbror Stark, 
Åke Stark, Stig Åström och jag. Vi skulle 
bo i en banvaktsstuga omkring 5 kilometer 
från Storlien. Farbror Åström sade till lok
föraren att minska av farten vid stugan, så 
när vi for förbi den, slängde vi av packnin
gen. När vi kom fram till Storlien, var 
klockan två. Sedan for vi till stugan.

När vi var ute och åkte om dagarna, bru
kade vi fara upp till ett vindskydd, som 
hette ”Vindarnas tempel” och låg på Skur- 
dalshöjden. När vi for ut, tyckte vi, att 
vi voro självmordskandidater, för solen var 
så het. Och så när vi trodde, att vi kommit 
upp, så var det en ny höjd kvar. Men det 
var roligt, när man en gång kommit opp 
och sedan fick åka utför.

En gång for vi till Storvallen eller våf- 
felbruket, som det också kallas, och åt 
våfflor, drack ” loranga” och mådde skönt. 
De sista dagarna var det snöväder, och då

Om flygning.
Första flygningen gjordes av bröderna 

Wright i Amerika 1903.
Klemm 35 (Sk 15) är ett skolflygplan. 

Planets spännvidd är 10 meter. Kroppen är 
7 meter lång och 2% meter hög, inberäk
nat landningsställen. Bensintankarna rym
mer 90 liter. Bensinåtgången blir inte mer

var vi inne och spelade olika spel och 
gjorde mycket annat roligt. Åke, Stig och 
jag byggde en lång snö-tunnel från käl
laren till boningshuset. Vi gjorde också 
en hopp- och slalombacke.

En dag for vi till Högfjället, ett turist
hotell i Storlien, och drack kaffe, men det 
var bara blask. När vi skulle fara tillbaka 
till stugan, for vi till slalombacken och 
åkte linbana upp, som gick nästan till 
”Vindarnas tempel” . Sedan bar det utför 
ända till en sjö, som hette Visjön och som 
stugan låg vid.

På påskafton for vi för att möta tant 
Emma. Sedan vi kommit tillbaka, fick vi 
ägg och mycket annat gott, som hon kom
mit med. På annandag påsk for vi till
baka till Östersund. Där låg jag över, 
tills jag skulle resa på morgonen klockan 
5.40. Jag var hemma i Orsa vid 4-tiden.

Bengt Göransson. Klass 5.

När jag åt påskägg.
Jag åt fem ägg. Då målade jag äggen. 

Vi var fem vid bordet. Jag åt smörgås 
med ansjovis på och det var så gott.

Siri Brandt. Klass 1.

än på en vanlig 'bil, ungefär 2 liter pr mil. 
Motorn är gummiupphängd, har fy ra cy
lindrar och är på 105 hästkrafter.

För att bli flygare måste man bl. a. ha 
goda ögon, dito öron och i allmänhet god 
fysik.

Eleven får träna svängar på 300 meters 
höjd och landningar m. m. För att få  flyg- 
certifikat A 1 måste man ha flugit i 15 tim
mar. Vid provet skall man flyga 5 åttor 
på 300 meters höjd. Vidare skai]i man fö 
retaga en jämn stigning till 2,000 meters 
höjd och glidflyga ned. —  En timmes elev
flygning kostade före kriget för landfiyg- 
plan 50 kr., för sjöflygplan 60 kr.

För att få  segelflyga måste man vara 15 
år. På Ålleberg rullas segelplanen utför på 
banor, vilka plötsligt ta slut, så att planen 
slungas ut i luften. På de flesta andra 
platser användes dock v.insch, dragen av 
bilmotor, eller också dras segelflygplanen 
upp med vanliga motordrivna flygplan,

I framtiden kommer säkert flyget att få 
stor betydelse, särskilt då stratosfärplanen, 
ty i stratosfären kommer man ju fram av
sevärt fortare än i luften.

Vår klass har fått vara med på en de
monstration av ett skolflygplan, och flyg- 
lärare Hans Peterson har sedan varit här 
och talat om flygning.

Stig Christiansson. Klass 6.

Prakliskl o. trevligt 
klädd även i hus
hållsarbetet.

Blommiga rockar från 8:50 
Randiga bomullstyg 10:- 
Prickiga vistratyg 14:50 
samt förkläden i olika möns
ter och prislägen.

Kooperativa
Manufakturavd.

JORDBUBflSVIVELN 
( Anthonuimu rubi)

flULHÄRIG SKINNARBAGQi
(Blitophaga opaca)

Välbekanta djur som oskadliggöras genom

Gesarol
DDT (fggj DDT

V/iXTSKVDDSMEDEL

Skriv redan i dag 
efter vår nya bro
schyr över de ska
deinsekter, som kun
na bekämpas me
delst Gesarol. Ni 
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ORSA SKOLTIDNING

Sök ej försäkring / (J^ilL h&Lcieyi
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

Kyckling, Färska Grönsaker
Orsa Erk. Sjukkassa finns hos
Adress: Box 687. Telefon 27

O

Sjukpenning för ett och samma sjukdomsfall i 2 år, % av läkarvård, fri la A B E R G S
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet.

Karl Erik Eriksson, klass 4.

Ekorren.
När vi var till Stockholm till moster Sti

na, då var balkongen åt skogen till. Där 
var en fin ekorre, som var så tam, så han 
hoppade bort på balkongen och kom in till 
oss i köket. Om dörren till,' skåpet stod 
öppen, gick han in och tog en skorpa.

Gerd Holm. Klass 2.

Vad jag skall bli. I.
Jag går och går och tänker vad jag skall 

bli och mest tänker jag på att bli skogvak
tare. Och då skall fröken få  så mycket ved 
fröken vill utan att betala någonting. Och 
om fröken vill så får fröken arbeta i skogen 
och då skall fröken få  en stor belöning.

Lars Eriksson. Klass 2.

Vad jag skall bli. II. -
Jag skall bli provflygare när jag blir 

stor och då skal]l fröken få åka med mig. 
Och om det blir fel på motorn måste vi 
hoppa i fallskärm, annars slår vi ihjäl oss. 
Och nu skall jag rita, när jag flyger.

Bo Pettersson. Klass 2.

Vad jag skall bli. III.
När jag blir stor skall jag vara på rak

stugan för när far blir gammal så kan han 
inte arbeta. Mats och Gösta vill inte vara 
på rakstugan. Då måste jag vara där i 
stället. Jag skall tjäna mycket pengar. Och 
jag skall köpa mat för pengarna.

Britta Kock. Klass 2.

Vad jag vill bli. IV.
Jag vill bli lärarinna. När man är lä

rarinna, så skall man lära barnen skriva, 
räkna och läsa m. m. Skulle barnen inte 
gå i skolan och lära sig arbeta, så skulle 
de ej kunna något. Man måste hjälpa bar
nen, om de inte kan. När man har sång 
med barnen, så måste man kunna spela or
gel. Man måste också kunna sjunga. Också 
skall! man hålla barnen i ordning. Gymna
stik skall man ha tre gånger i veckan. Det 
är bra att ha gymnastik, roligt- är det ock
så. Jag vill helst bli folkskollärarinna, för 
småskollärarinna det är så tröttsamt. Eller 
också vill ja g b l i gymnastiklärarinna. Om 
man är folkskollärarinna får man skriva på 
tavlan, och det är roligt, tycker jag. Att 
rätta böcker är nog också roligt.

Kajsa Eriksson. Klass 4.

Haren och räven.
En gång, när mor stod i fönstret, då kom 

det en hare skuttande in på gården. Då sa
de mor, att jag skulle komma. Då satt 
han på två ben på gården och tittade in ge
nom fönstret. Då rörde jag på mig, då 
sprang han bortöver vägen. Då kom fru 
Lind, hon hade sett den hon också, och hon 
trodde, att det var en kanin.

En annan gång såg jag och pappa en räv. 
Den kom med en höna i munnen och sprang 
upp i skogen.

Om natten kom Karl Gustav hem, och 
han hade kört på en räv borta på vägen. 
Och vid knuten hade han sett en räv med 
en hund efter.

Bernt Hultman. Klass 4.

Porträttet fvcin

konfirmations och examensdagar
blir ett minne för hela livet.

v c l h  i s L y , L t n i n , < j !

Tegmans Foto, Orsa, tel. 93
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TECKNING: M ilitär leder en häst.
av Karl Erik Eriksson, klass 4.

TECKNING: av Gunhild Lif, klass 3.



ORSA SKOLTIDNING.

Dö wi wam upp i Flickörosn.
Jen dag skuld i ö Ivas —Järk upp i Flickö

rosn ö ta tjiner. Wi wartöm twundjegör ta 
em döm, fär Fläck-Kare, orn gälkall, add 
wickad si i jen fot. Wi foröm um mondåjn 
klucka alv niä, I såt ö bles rångönbere fro 
wöss ö nido Slättbjar, ö se låg i ö alvsöv ela 
wäjön.

Dö wi kåmöm från, sö frågöd i, war denda 
gumsn wa. Inna wi foröm, sad Bigga åv, att 
ä wa jen arg gumsä ajt i tacköma. I djick 
börtevör, ö do fick i sjå sex tackör. I djick 
dit, men i såg ingan gumsa. I ställd mi ö åt 
blåbere. Men ä twöldnt ländjä, färn i fick mi 
jen, sö i flög ewör tajwe. I wart sö rädd, sö 
i ställd mi atta jena grån.

Se upo dåjn kåmä nögör mer sö skuld bu- 
fera. Å wa Böddjön, Difsn, Wärrpäs-Åndös, 
Stiwös-Kisti ö Ebba. Ö se wart ä kwäldn, ö 
wi lagdöm wöss.

Nästa dag birdä o ö råjna, men ä sluttä 
snårt, sö wi foröm, dö klucka wa alv jett. 
Ä djick bra ända nidum Bäckerosn. Dar kå
mä fira ällör tjinör, ö döm skuld bums fia. 
I jagöd döm jett tag, se to i Wärrpös-Ände- 
sar ciköl, ö an tjerd attör döm. Orör tjiner 
djing bra ända börto fligfält. Dar fing döm 
jåtå si mättan.

Dö wi skuldöm såmmöl in döm, to i i rum- 
po o je tjir ö stird na längst ajt, ö do wart 
dämda ödror ä räddör ö kajt nido wäjön, ö 
se djing döm bra ända bört i Stackmora, 
dar döm skuld stjilas. Do war i trätt, sö i fick 
ta Ånnör ciköl. Dö wi kåmöm em, warä 
alldeles märkt.

Bo Eldh. Klass (i.

En berättelse om en igelkott.
Då jag foodde i Furudal, så fick jag följa 

med min farmor till en familj, som hette 
Johansson, och då talade tanten, som bodde 
där, om, att de hade tre små igelkottar. Men 
ungarnas mamma hade gått ut på järnvä
gen och blivit överkörd av tåget, för Jo
hansson bodde så nära järnvägen. Då sade 
fru Johansson till mig och farmor, att vi 
skulle gå ut och se på de där små ungarna. 
Och när vi skulle gå ut, så mötte vi dem r 
dörren. Tre små rara igelkottungar, som 
trippade fram på golvet. Och de voro så 
tama, så man fick fara hur man ville med 
dem, de voro som små bollar, som rullade 
fram på golvet. Fru Johansson gav dem 
mjölk på ett fat också. Men sedan de hade 
ätit, måste de ut ett tag. Då släppte fru 
Johansson ut dem, och då de kom ut, så ki
lade de under symaskinen, som stod ute i 
farstun. Sedan när vi hade sett på igelkott
ungarna, gick jag och farmor hem.

Siv Brandin. Klass 4.

Trivsam, 
ledig 9  

praktisk

Trivsam, ledig, praktisk är som
markavajen med udda byxor. Välj 
bland vår rikhaltiga sortering av 
Kaboms välsittande och välsydda sä 
songnyheter. Då får Ni en modern 
och elegant sommarkostym, som Ni 
har långvarig nytta och glädje av.

H a t t e n
till Er nya vårdress bör Ni välja 
i vår rikhaltiga hattsortering. 
Stiliga modeller, rakt brätte eller 
roulé från 7:— kr.

Med morfar på sjön.
En söndagsmorgon frågade mormor, om 

jag och Bert ville följa med ut på sjön. Ja, 
visst ville vi det, och vi blevo väldigt glada. 
Så gingo vi hem och togo baddräkter och 
handdukar med oss. Dessutom togo vi soc- 
kerdricka och mycket annat gott med oss, 
och så följde vi med mormor och morfar ner 
till sjön. Medan vi gingo sade morfar: 
”Tänk, om båten inte är tät, så vi inte kan 
ro ut! Men vi har ju i alla fall kommit ner 
till sjön. Men när vi kommo ner dit, så var 
båten tät. Oj, vad jag blev glad!

Vi stego i. Åhej, vad det gick, när mor
far rodde! Det såg så skojigt ut efter årorna 
för det blev stora hål i vattnet. Vi rodde 
ut till holmen för att bada. Men fy, vad det 
var mycket sten där! ”Vi kan väl ro över på 
andra sidan holmen och se,” sade morfar. 
Det gjorde vi och där var fin botten. ”Men 
vad nu då” ? Båten hade fastnat på en stor 
sten. Det var ingen annan råd, än att jag 
som hade baddräkt på, fick plumsa i och 
skjuta på. ”Åhej, och nu var båten loss!” Vi 
badade och hade mycket roligt. Efter en 
stund var det tid att tänka på hemfärden. 
När vi kommo upp i båten, började vi äta 
och dricka upp det goda, som vi haft med 
oss. Det var lika roligt som att sitta på en 
stor ångare och äta middag. Jag lade mig på 
sittbrädan och tittade på, hur molnen gin
go. Somliga liknade stora, svarta gubbar. Så 
frågade jag: ”Morfar, får jag ro lite” . — 
"Ja, det kan du väl få,”sade morfar. Morfar 
började skratta åt mig och sade, att jag vän
de årorna fel. När jag rott en stund, blev 
jag trött, och morfar fick fortsätta. Jag tyc
ker att det var en rolig båtfärd.

Birgit Jernberg. Klass (>.

Då vi var till Laxsjön.
En söndag skulle min kusin Ragni och jag 

gå till Laxsjön och bada. Vi hade matsäck 
med oss. Då vi kommit halvvägs, åt vi upp 
matsäcken. Sen vi kommit till Laxsjön, fick 
vi te av Karolina, och sen skulle vi gå och 
bada, och Karolina följde med oss. För att 
vi skulle komma till badstället, måste vi ro 
över sjön i en eka. Ragni och jag fick ro 
ensamma över sjön. Så lottade vi om vem 
som skulle ro. Det blev jag. Men så ville 
Ragni också ro. Men när hon gick i båten, 
så gungade den, så att hon fick lov att sätta 
sig igen. Då vi kommit till badstället ville 
vi inte bada, för det var kallt. Nu ville Rag
ni, att vi skulle ta varsin åra och ro. Då vi 
kommit ut på sjön, började ekan att snurra 
runt. ”Ro inte du” , sade Ragni, ”jag ror 
istället” . Men då rodde hon åt fel håll. Jag 
skrattade åt henne, för hon var så rolig. Sen 
gick det bra hela tiden. Karolina satt och 
väntade på oss, så fick vi mjölk av henne, 
och så gick vi hem.

Mariann Almfjord. Klass 5.
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TECKNING: Köp Orsa Skoltid n in g ! av 
Inger Holmström.

TECKNING: av Bengt Göransson, klass 6.



OBSA SKOLTIDNING

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

Tel. 24 ORSA

O n v t f l J l  PEKMAIVIEiVTlVi VG
utföres ar

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons Åkdonsfabrik
Orsa Tel. 88, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svelsningar, Reparalioner

Gott M åltidsdricka
frön

S toråbro  B ryggeri, tel. 89 

LINDANGETS PENSIONAT
Teleton Holen 

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

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Sigge Sundslröm.

CBeställ Vårpermanentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

MATBRÖDE T
alltid gott, välsmakande från

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

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS

Vördsami KONRAD BERGLUND
Telefon 66

Låt reparera S K O D O N E N  hos

E. iVorl ing
Omsorgsfullt arbete  Moderata priser

Frelin s Konditori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförm ed lingen.

Orsa Motor & Mek. Verkstad
Bilreparationer  Biltillbehör 

Reservdelar 

Tel. 28 och 558

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Lislverk,
Platsförsäljning för
Piywood, Wallboard och Masonile

BEGRAVNI NGSBYRÅ

Enå Snickerifabrik A.B.
Tel. 78 ORSA

HUGOS KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  
------- Telefon 3 8 ------- '

John Petterssons
Sadelmakeri, Tapelserareverkstad
Telefon 64

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

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

Skoteparai oner
ulföras omsorgsfulli av

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

Gummiskodon och Cykeldäck
rep areras!

UI NGCENTRALEN
Tel. Orsa 299 och Furudal 7

Stenbergs
TRUN N A  ORSA

Medlem av Orsa hantverks & 
industriförening

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

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 9

l /^ ta n Å tt  Vilohem o. Pensionat 
Rikstelefon 73

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 <Sui.clcerLfa6ri.lc
Tel. 37 Mäs s backen Tel. 37

Värme, Vallen, Avloppsledningar
utföres av
Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

Tapet ser ing
Rums och Byggnadsmål ni ng

Omsorgsfullf arbete. Bäsla material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden flyllad lill Slällberg

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

f. d. Rob. Thollanders

cA
C a f é  & M a t s a l a r

Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

M u s i k  &

Mission sbokhandeln

Firma BERTIL JONSSON
O U O N SBYN   T E L . ORSA 346

antntencLeeciä !
Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

Odla i cu jen t t o t e n !

0 0 . 0 0 0

extra prima plantor

snart lärdiga i

E. W i kn  e rs
Handelsträdgård, Orsa, tel. 305
Försäljningsställen som vanligt.

Qär sam Orsa Skatlidning
 tryck hos

Beckmans Tryckeri
Telefon 247
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ORSA SKOLTIDNING

Harrfiske i Or© älv 903.

Då det säkerligen är åtskilliga av skol
tidningens läsare som är o intresserade 
av fiske, vill jag berätta litet om harr- 
fiske i Ore älv vid Noppiskoski 1903.

Det var det året jag började tjänstgö
ringen på Orsa Besparingsskog. Jag 
kom upp till Noppikoski i mitten av maj 
som brandpolis. Då jag från barndomen 
var intresserad fiskare, var ju natur
ligt, att Ibland de första frågorna, som 
min kamrat fick basvara, — han var 
äldre och hade tjänstgjort flera år förut 
på skogen —  var om det fanns fisk i 
älven och vilka isorter. Det fanns håde 
harr och laxöring, harren emellertid ej 
ovanför stupet.

Det var med stor ispänning jag ställde 
i ordning fiskgrej orna, sedan inkvarte
ringen undanstökats. Flottningen var 
avslutad för någon tid sedan, och vatten
ståndet i älven var normalt. Jag kan 
aldrig glömma de första kasten nedan
för stupet den första kvällen. Det form
ligen sprakade av harr. Jag hade vid 
flera tillfällen 3 st. samtidigt på reven; 
hade nämligen en fluglina med 6 å 7 st. 
flugor i olika kulörer. Jag lyckades dock 
inte bärga imer än två i taget, men detta 
inträffade emellertid rätt ofta. Jag be
hövde ej fiska lång stund förrän påsen 
var full. Att det ej fattades fisk på vår 
matsedel kan ju vara överflödigt att 
nämna.

Nu undrar nog mången: Vad är orsa
ken till att det nu är så uselt med fisk

Orsadräkter
eller delar därav uppköpas. 
Särskilt mansdräkter önskas. 
Inlämning kan ske i Hans
sons Manufakturaffär el l er  
hänvändelse till fru Signe 
Stenkel, tel. 73.

Orsa Kyrkokör.

i Oreälven? Ja, det kan man nog utan 
betänkligheter beskylla flottningarna 
för och då särskilt sommarflottnimgarna, 
som de senare åren hlivit allt vanligare. 
Man torkar fast, som det heter. Dam
marna slås igen, vattenståndet blir en 
liten skvätt, som silar fram mellan tim
ret och vedmassorna. När så dam
marna efter någon regnperiod öppnas, 
fylles älven i hast med vatten, men nu 
är det inte 'bara vatten, som strömmar 
fram. i älven; nu fylles den av virkes- 
massan. Timmer, massaved och kolved 
rulla fram med dån och brak. Älven 
dämmes upp av virkesbröten, och vatten 
strömmar in på stränderna. Att inte 
fisken stannar i älvfåran i denna miljö 
är ju självklart. Den följer med det 
överflödande vattnet in på stränderna. 
Där finns hålor, ris och moras att göm
ma sig i. Där finna de en lugn fristad 
—  men huru länge? Vattnet sjunker 
sedan hröten givit sig av . eller sedan 
dammarna på nytt slagits igen. En del 
av de äldre fiskarna ha möjligen be
grepp 01m att, när vattnet sjunker, följa 
med ut i älven. Men många, som i hålor 
och gömställen funnit en tillfällig fri
stad, ligga en vacker dag sprattlande på 
det torra.

Att det så går till, är ju 'bevisat. Vad 
som borde görais är svårt att säga. Ett 
borde emellertid uträttas: En årlig in
plantering av fiskyngel på spridda plat
ser efter älvarna, efter sedan flottning- 
ama avslutats. Per Mårtenson.

Orsa Skoltidning
(N:o 63 — 2 maj 945) 
utgives av Orsa Lärareförening.

Redaktör:
Hjalmar Hedman, Orsa, tel. 479. 
P o stg iro k o n to  n r 36 5 5 8

Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens poslgiro av kr. :40. Skriv tyd
lig! namn och adress på girokorlels kupong!

Korsord.
Lösning till nedanstående korsord kan in

sändas till Orsa Skoltidning, Orsa, senast 
dlen 20 maj 1945. De fyra  först öppnade 
riktiga lösningarna belönas med kontanta 
priser å 6, 4, 3 och 2 kr. D.u behöver inte 
klippa isönder tidningen utan Skriv på van
ligt papper! Bifoga tävlingsfcupongen å 
sista sidan!

Vågrätt:
1. Finns i varje kontrakt.
4. ” Titta i november” .
8. Ta sig fram på vatten.

10. R-rad.
11. I 'den får hästen nya skor.
12. Vill alla komma.
14. Får man mången om julen.
17. =  8 vågrätt.
18. Har röd ved.
20. Kan bli mycket gammal.
21. Ytmått.
22. Bygger kölden över sjön.
24. Brukar det göra i isen.
26. Jordlager.
27. Efterlängtad av karavanen.
28. Bygger mången fjällfarare. 
30. Litet ibam.
32. I timmervägg.
33. Gammalt uttryck för ibrukar.
34. Inte vårt.
35. Sedel.
38. Ellen Tora Nilsson.
39. Färdas banvakter på.

Lodrätt:
1. Flod i Italien.
2. Em vacker trakt.
3. Kommer smart.
5. Bör finnas på sin plats.
6. Vill man det man strävar efter.
7. Gamens föda.
9. Fisk och flit.

12. Bör man använda väl.
13. Vacker blomma.
15. Bildas när isen Ibrister.
16. Uppföda ädla hästar.
19. Skönt att få  ibland.
20. Som man ropar, får man svar.
23. Svävar lätt på tå.
25. Vårdanstalter.
29. I Gustav Rune Robertssons galoscher. 
31. Är den vinkel, som är 90°.
35. Taga i talspråk.
36. Snabb vind.
37. Bär kottar.

Upplaga .850 ©X. beckmans Tryckeri, Orsa, 945 Pris 35 öre.

Orsa Skoltidnings 
Korsord nr 2, 945


