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LÄRARE
I

OCH

FÖRÄLDRAR

SA M A RBETE

BARNENS
I den aktuella frågan om barnens hälso
vård presenteras här én artikel av provin
sialläkaren Georg Hallbäck — bekans från
sin medverkan på årets »lagstadgade».

Barnens hälsovård börjar innan de
äro födda. Undersökningar visa, att
moderns livsföring under havandeska
pet har stor betydelse för barnens
framtida hälsa. Ett exempel på detta
utgör tänderna. För att bygga upp
sådana av god kvalitet behöver fostret en hel rad ämnen ingående i enk
la och grova födoämnen, bröd av sammalet mjöl, potatis och andra rotfruk
ter, grönsaker, frukt, mjölk, smör, ost,
ägg och om de senare äro dyra att
köpa bör levertran ingå i kosten för
modern. Äter hon ej dessa ämnen
tar fostret dem hänsynslöst från mo
derns vävnader. Modern får tandsön
derfall — röta efter det. När intet
mera finnes att taga bli även fostrets
tänder dåliga.
Ett samarbete mellan skola och hem
kan ske på så sätt att fortsättningsskolan för flickorna omlägges i så prak
tisk riktning som möjligt. Läraren tar
del av de nya rönen och undervisar
flickorna om huru kost, bostad skola
skötas. En undervisning i hemsköt
sel, i moderskapsvård, i barnavård, i
de enklare handgrepp som fordras för
hemsjukvården kan skolan ge.
Spädbarnsvården är sådan; att en
sjukdom, som kallas för engelska sju
kan, ältan, riset, på läkarnas språk för
rachitis, på landsbygden angriper 95 °/o
av barnen i lättare eller svårare form.
Det är en typisk bristsjukdom, bar
nen sakna sol, frisk luft och en lämp
lig näring. Skolan kan genom sin
undervisning skingra den stora och
farliga vidskepelsen, som finnes an
gående denna sjukdom och som årli
gen förorsakar mycken svaghet och
felväxt hos våra barn. Lärarna kun
na meddela eleverna kunskap om att
vitaminer äro verktyg, som dessa barn
sakna. Att spädbarnen skola redan
vid fyra månaders ålder ha råa frukt
safter, sedan ökar man upp med pas
serade grönsaker, morot- och potatis
mos, grötar och vällingar, bröd och
smör, fisk o. s. v. Redan vid 8 må
naders ålder skola barnen ha en
blandad kost. De skola smaka på
föräldrarnas mat och i den allt vad
som är nyttigt för dem och deras ma
gar. På vintern skola de ha tillskott
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till födan av en tesked levertran två
gånger dagligen i två veckor, sen
uppehåll en vecka, därefter två vec
kor tran etc. Som en följd av rachi
tis och den fortsatta bristnäringen ha
vi sjukdomen tandröta, vilken härjar
så våldsamt, att bland 1600 skolbarn,
som jag undersökte i våras inom mitt
tandvårdsområde, funnos blott 4 med
av naturen fullt friska tänder. En god
tandvård fordrar främst förebyggande
åtgärder för att förhindra och motver
ka uppkomsten av rötan. Alltså är.
skolans roll viktig för upplysningen
och lika viktigt är att barnavårdsnämn
derna så småningom förstå sin roll i
kampen mot sjukdomar och felväxt,
liksom att föräldrarna inse att de mås
te sköta sina barn på rätt sätt.
Man är för rädd om spädbarnen, man
vågar ej ta ut dem i sol och frisk luft.
Man gör dem på så sätt ömtåliga
och sjuka. Samma gäller barnen i
lekåldern, 2—7 år. De äro ofta för
instängda. Läraren kan genom att
sprida kunskap om solens och den
friska luftens hälsobringande egenska
per hjälpa hemmen att få friska barn.
I fråga om skolbarnen måste sam
ma hälsofaktorer göra sig gällande
om de skola förbli friska. Den enk
la födan, som jag omtalade ang. den
havande kvinnan, är hälsosam även
för skolbarnen. Sol och frisk luft lika
ledes. Riklig rörelse i det fria be
hövs såsom motvikt till stillasittandet
i skolan. En sak får icke glömmas
— den tillräckliga nattvilan i frisk,
strömmande luft. Mot det syndas myc
ket. Barnen få vara uppe för länge
om kvällarna. De skola ha minst 11
—12 timmars sömn, blir det mindre,
sker skada å deras kroppar, framför
allt nervsystemet. Sammanpackning
i varma rum är skadligt, låt barnen
ligga i var sin säng och låt fönstren
vara mer eller mindre öppna.
Skolbarnen äro icke så friska, som
föräldrar och lärare tro. Genom att
hem och skola samarbeta kunna vi få
barnen i ett bättre hälsotillstånd.
Förutsättningen för detta är att lä
rarna iakttaga och intressera sig för
sina elever och att föräldrarna rätta
sig efter de råd och anvisningar sko
lan kan ge. Läkarens roll i skolhälsoarbetet är ej minst viktig, liksom
skolsköterskans, men skall jag icke
ingå på det nu.

Provinsialläkare
Georg Hallbäck, Hjortkvarn
Sekr. i Sv. Skolläkarförening

Läraren kan genom att regelbundet
under t. ex. en gymnastiktimme i må
naden väga och. mäta barnen få till
fälle, att se huru de utveckla sig.
Stå de stilla är det så mycket mera
skäl att göra hemmet uppmärksamt
på hälsoreglerna och föräldrarna böra
fundera på om de ej på något sätt
bryta mot dem vid barnets vård. Lä
raren och de böra förtroendefullt sam
tala i den saken. Likaså böra föräld
rarna intressera sig för barnen så att
de själva iakttaga dem och fråga lä
rare och läkare om barnen visat av
vikelse från det normala. Man kan
komma tillsammans vid föräldramöten
och höra ett anförande om barnhälsa
och samtala om den. Föräldrarna
kunna begagna sig av den specialbe
handling t. ex. skoltandvård, som sko
lan låter anordna.
Läraren bör framförallt lägga sin
undervisning så att barnen intressera
sig aktivt för sin hälsovård och spor
ras till hälsobringande vanor. Att kny
ta detta till vägningen och mätningen
har visat sig vara psykologiskt rik
tigt. Barnen vilja icke vara under
viktiga utan duktiga. De kunna läg
ga bort kaffedrickning, smörgåsätning
till förmån för gröt och mjölk. De
kunna fås att bada, tvätta sig, lägga
sig i tid, sova för öppet fönster m. m.
Icke minst viktigt är lärarens person
liga föredöme i fråga om renlighet
och ordning. Tvättfat i skolorna och
vana hos eleverna att tvätta sig före
de äta, före de syssla med ritböcker,
är ett exempel på huru skolan kan
ge barnen goda hälsovanor.
Men även undervisningen i hälso
vård bör reformeras i riktning mot
hälsofostran.. Det mekaniska inläran
det av organanatömi och fysiologi bör
förbindas med en levande, praktisk
insikt huru vi skola sköta vår kropp
för att den skall bli frisk.
Ett samarbete mellan lärare och för
äldrar såsom skisserats är värdefullt
och det ger till resultat friskare barn
och mera välvuxna. Men allt hänger
på det rent personliga hos båda par
terna. Finnes intresse och förtroende
finna de också de för varje skola
lämpliga formerna. Det är den levan
de andan, som är huvudsaken. Intres
set för och kärleken till barnen.
Georg Hallbäck
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Skolnyt

av KONTRAKTSPROSTEN OTTO BERGGREN

»Fy heller tänder man ett ljus och
sätter det under skäppan, utan man
sätter det på ljusstaken, så att det ly
ser för alla dem, som äro i huset».
Matt. 5:15.

»Strö ut ljus omkring dig, lev som
den, vilken bär inom sig himmelen J

3. Det tredje ljuset lyser bland de
lekande barnen. Matt. 11:11—19. Det
var inga trevliga barn. Ingenting var
Det är en vacker gammal sed att till lags; de voro griniga och kinkiga.
Adventssöndagen vid gudstjänsten, i Icke dugde en glad lek, icke en mera
hemmet eller eljest ha ett ljus tänt. allvarlig.
Detta är bilden av människor, som
Efterföljande söndagar tändes ett nytt
ljus, så att fjärde söndagen i Advent icke älska sanningens konung och
äro fyra ljus tända. Låt oss nu tän därför göra invändningar mot allt, som
ka, att dessa fyra ljus ha något att kommer från honom, vare sig det är
glädje eller allvar. Jesus är barnens
säga oss.
vän, han vill att barn ska vara glada.
1. Herren kommer! Med Advents Hinder för barnaglädjen är stundom
söndagen börjar ett nytt kyrkoår. föräldrars oförstånd att skämma bort
Härunder ha vi alla tillfälle att be sina barn genom överflöd och eftergi
trakta, huru Gud kommer till försam venhet för barnens nycker. Ett barn
ling och enskilda och en ledning häri har rika anledningar till glädje. Själ
ha vi i de texter i evangelieboken, va barnasinnet leder härtill och viss
som angivas för varje söndag under heten om föräldrars kärleksfulla vård,
beteckningen evangelium, I högmässa lärares omsorg och nåden att få vara
Guds barn borde uppfylla oss med
och II högmässa.
Nu ska vi från början komma ihåg, tacksamhet och av tacksamheten kom
att predikotexten vid högmässoguds mer glädje.
tjänsterna det kyrkoår, som begynner
Låt det tredje ljuset påminna dig
instundande Adventssöndag, är I hög om, att du skall vara tacksam och
mässa, alltså Joh. 18:36—37.
glad. »Höj glädjerop till skyn vid
I denna text talas om Herren Jesus denna glada syn, här kommer Sions
såsom sanningens konung. Låt det förste, av konungar den störste, Ho
tända ljuset erinra därom. Jesus var sianna, pris och ära, vår konung vi
sanningen och lärde sanningen om hembära».
Gud, sig själv, livet och människorna.
Evangeliernas berättelser vittna om allt
4. Det fjärde ljuset tändes så un
detta. Denna sanningens konung vill der särskilt glada förväntningar. Den
hava undersåtar. Sådana få vi vara. käraste och största av kyrkoårets alla
Men då skola även vi vara sannin högtider, Julhögtiden, står för dörren.
gens barn med sanningens ord i vårt Vi tänka på julgranen och julklap
tal och uppriktighet i vårt liv inför parna. Låt oss taga allt som en him
Gud och människor. Låt sanningens melens gåva till oss så att det rätta
klara ljus lysa i mörkret!
sinnelaget blir tillstädes. »En män
niska kan intet taga, om det icke bli
2. Det andra ljuset säger till oss, ver henne givet av himmelen». De
att vi skola hava våra lampor brin fyra tända ljusen skola nu säga oss,
nande. Luc. 12:35—40.
att den största av alla gåvor är »Jesus,
Barnen erhålla i skolan kunskap ty han skall frälsa sitt folk från de
och fostran. Det gäller att visa, att ras synder».
man lärt något och att man fått mån
Bereden väg fö r Herren,
ga goda råd i hem och skola. Vi
kunna vara för våra kamrater och and
berg sjunken, djup stån opp,
ra jämnåriga ett gott föredöme, i kär
han kommer, han som fjärran,
leksfullt sinne och uppförande, då äro
var sedd av fädrens hopp,
vi brinnande ljus. Och den himmel
rättfärdighetens förste,
ska husbonden kan komma när som
av konungar den störste,
helst, och då vill han finna sina tjä
välsignad vare han,
nare redo, det är uppfyllda av trons,
hoppets och kärlekens heliga låga.
som kom i Herrens namn.

BORGERLIG FOLKSKOLA
Den 1 jan. 1932 överflyttas skolärendena från församlingen till den
borgerliga kommunen i alla kommu
ner, där kommunalfullmäktige finnas
och kommunen sammanfaller med
skoldistriktet. Enär Orsa torde vara
en sådan kommun ha dess fullmäkti
ge att under november eller decem
ber innevarande år välja skolstyrelse,
som skall bestå av minst fem, högst
tjugoen ledamöter. Valet må förrät
tas proportionellt. Till ledamot i skol
styrelsen må endast väljas den, som
kan anses vilja befordra skolväsendet.
Om kommunen finner det vara till
fördel för skolväsendet, utses särskild
fortsättningsskolestyrelse. Antalet leda
möter i denna bestämmes .fritt av full
mäktige. Bestämmes deras antal t. ex.
till sju, välja fullmäktige tre och skol
styrelsen fyra.
Skolstyrelsen väljer inom sig varje
år en ordförande. Kyrkoherden, som
förut i skolrådet varit självskriven ord
förande, kan naturligtvis väljas till le
damot i folkskolestyrelse, men även
om han inte är ledamot, kan han väl
jas till ordförande och har i så fall
utslagsrösten utom vid val, och han
har alltid rätt att i folkskolestyrelsen
yttra sig och framställa förslag.
Utom de uppgifter, som ålåg det
förutvarande skolrådet, tillkommer det
folkskolestyrelsen att tillsätta och av
skeda lärare samt tjänstebiträden, som
ställts till styrelsens förfogande. Den
kan även få handhava folkbiblioteksangelägenheterna. Lagstiftarna synas
ha velat tillerkänna styrelsen en själv
ständig ställning direkt under fullmäk
tige. Förslaget till utgifts- och in
komststat avlämnas således icke till
kommunalnämnden utan till fullmäk
tige.
Även efter överflyttningen av folkskoleärendena till den borgerliga kom
munen skall här i Orsa av kyrko
fullmäktige väljas ett skolråd, eme
dan här finnas två läraretjänster, som
äro förenade med kyrkliga befattnin
gar. Skolrådets uppgift kommer dock
hädanefter endast att vara »att vidta
ga de åtgärder för tillsättande av så
dan befattning, som ankommer på
skolråd».
Om således innehavaren
av varje förenad tjänst tillsättes, då
han är 21 år och tjänstgör, tills han
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uppnått 60 år, skulle skolrådet under
hela trettionio år ha summa två ären
den att behandla. Själva tillsättningen
av s. k. förenad tjänst sker som hittills
på kyrkostämma.
Den nya lagen om skolstyrelse i
vissa kommuner betyder en fortsätt
ning på den väg, som statsmakterna
förut beträtt. Då beslutet härom fat
tades i riksdagen, ådrog det sig ringa
uppmärksamhet. Frågan var mogen
för lösning. I den allmänna uppfatt
ningen har ju folkskolan från att ha
varit en kyrklig inrättning alltmera
kommit att bliva en borgerlig sam
hällsinstitution. Av folkskolans lärare
torde väl de flesta gilla utvecklingen
utan att känna någon större tillfreds
ställelse. Förhållandet mellan skolans
och kyrkans män, vilket förr på en
del platser ej varit så bra, har blivit
allt bättre, ja, på många håll utom
ordentligt gott. Och man får ej glöm
ma de tjänster, som prästerna med
sin bildning och sin pedagogiska sak
kunskap gjort skolan. Hur blir det i
fortsättningen? Kommer partipoliti
ken att spela större roll vid skolärendenas behandling? Detta vore beklag
ligt. Låt oss hoppas, att framtiden
utvisar, att folkskolan och dess ange
lägenheter hållas utanför partistrider
och partiintressen!
Ernst Keding
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Folkskolinspektör dr Karl Linge tala
de om de moderna strävandena i skol
arbetet, och provinsialläkaren Georg
Hallbäck redogjorde på ett intresse
väckande sätt för arbetet .för skolhygien med särskild hänsyn till skoltandvården och arbetet mot tuberku
losen.
Vid samkvämet i Prostgården hyl
lades smäskolläraren Trygg i Oljons
byn, vilken samma dag fyllde 60 år,
med tal av prosten Berggren och in
spektör Linge. Prosten överlämnade
till hr Trygg blommor jämte en pen
ningsumma och en textad adress.
Fru Malming delgav de församlade
intryck från en resa i Amerika. Skol
rådets ledamöter fick passera revy i
en nidvisa, som upplästes av folkskol
lärare Nordland.
Vid samkvämets
slut avtackade hr Keding prosten Berg
gren.
UTREDNING OM LÄKARUNDER
SÖKNING AV SKOLBARNEN har på
förslag av folkskolläraren Olov Olsson
beslutats av Orsa skolråd. En kom
mitté har utsetts. Den består av folk
skollärare Olov Olsson, ordf., överbanmästare O. A. Gustafsson och lok
förare C. H. Andersson.

SLAVSKEPPET
På 1800-talet kryssade en engelsk
fregatt
längs västafrikanska kusten.
I FÅ ORD
Fregatten hade i flera timmar jagat
en skonare, som av allt att döma var
FRI SKOLMATERIEL
Hittills ha ju eleverna i Orsa folk ett slavskepp. »Inom en timme ha vi
skolor erhållit större delen av läro honom i skotthåll», sade kapten till
böckerna gratis. Fr. o. m. nästa läsår få matroserna på fregatten. När de kom
skolbarnen all skolmateriel fritt. Det mit närmare, lossade de några lösa
ta genom beslut på kyrkostämman skott mot slavskeppet. Nu voro de
bara några hundra meter från skeppet.
den 25 okt. 1931.
Då firades det från fregatten ner en
båt med en löjtnant som befälhavare.
SKOLTANDVÅRDEN
Under detta läsår få eleverna i första Men när de skulle klättra ombord,
och tredje, klasserna fri tandvård. blevo de mottagna med skällsord och
Övriga skolbarn få tänderna omskötta svordomar av slavkaptenen. Nu be
fallde löjtnanten, att matroserna skul
efter halv taxa.
le undersöka lastrummet, men till sin
förfäran funno de inte en enda slav.
ORSA LÄRARFÖRENING
höll årsmöte i Slättbergs skola den Men de hittade en piska, som var
28 sept. 1931. Stadgeenliga ärenden gjord av läder. När de undersökte
behandlades. Bl. a. omvaldes hr Ernst noggrannare, upptäckte de en stor tun
Keding till ordf. Hr Wennberg be na. Då de sparkade på den, hördes
rättade minnen från Norge och fru ett svagt skri därinifrån. Så öppnade
Granholm inledde diskussion i rätt- de tunnan, och i den var två neger
skrivningsfrågan. Lärarna i Slättberg pojkar instuvade. De voro så rädda,
och Oljonsbyn voro värdar för sam- alt de inte vågade titta opp. Men då
kvämet. Nästa höstmöte förlädes till de hade kommit upp på däcket, be
rättade de, att slavhandlarna hade
Torrvål.
bortfört en hel negerby. De andra
slavarna
hade blivit kastade i havet.
LAGSTADGAT SAMMANTRÄDE
mellan skolrådet och lärarkåren i Orsa Den tunna, som de båda negerpoj
hölls i Kyrksalen den 2 nov. Efter karna voro i, hade på något sätt bli
morgonbön av komminister Hellber- vit förbisedd. Men nu är slavhandeln
ger erinrade prosten Berggren i sitt strängeligen förbjuden över hela värl
hälsningstal, att detta var sista »lag den.
stadgade» enligt nu gällande lag.
Änders Eriksson
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ÄVEN OM INTE
korrespondensundervisningen kan kom
ma till användning i folkskolan, har
vi en annan grupp, som borde kom
ma i åtnjutande av sådan undervis
ning. Det är de, som slutat skolan.
Ni i fortsäftningsskolan och ni, som
slutat även denna skolgång, borde
försöka att utnyttja detta sätt att be
driva studier. Våra korrespondensin
stitut ha så många möjligheter att
bjuda ungdomen, att var och en kan
få det som intresserar honom eller
henne. Och studierna kunna då ord
nas utan något tvång och på det sätt,
som bäst passar var och en. Ett sätt,
som använts även i Orsa, är studier
i cirklar under ledning av korrespon
densinstitut. Då har man fördelen av
kamratlig hjälp med svårigheterna och
enskilt inträngande i uppgifterna, så
att det kan bli verkligt studium. I ett
av sista numren av »Bokstugan» läm
nas uppgifter om ett nytt sätt att ut
nyttja korrespondensmetoden i studie
cirklar.
I tider som dessa med stor arbets
löshet bland ungdomen bör det kun
na ordnas med tid till studier. Men
— och det är ett viktigt men — det
kan vara svårt att ordna den ekono
miska sidan av denna fråga. Den
arbetslöse har stora svårigheter utan
att ställa dylika krav på kassan. Men
vore det för mycket begärt att våra
ideella organisationerställde sig bakom
anordnandet av kurser — med eller
utan korrespondensundervisning — för
våra arbetslösa unga? Exempel i den
na riktning från andra orter mana till
efterföljd. Och kanske kunde också
kommunen lämna anslag till sådan
undervisning?
K. W.
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den av Per Wikner utgivna lilla skriften är väl
värd att ihågkommas och studeras tillsammans,
med de artiklar i hälsovård, som förekomma i
denna tidning. Lilla hälsovännen har nu ut
kommit i sin 13:de upplaga, sextiofjärde tusendet — vilket väl om något vittnar om upp
skattning och popularitet! Den 64 sidor sto
ra boken är värd sitt pris — 1 krona. Både
skolbarn och äldre må gott av att läsa den.
och leva efter den.

Tänk på de fattiga till julen!
Gåvor i form av kläder o. d. kunna
lämnas till församlingssyster Hilma.
Tel. 237. Syster Hilma hämtar gärna
gåvorna, om så önskas. Penningbi
drag för utdelning till fattiga kunna
lämnas på pastorsexpeditionen.
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stötte händerna mot taket, när man
därinne repeterade »armar uppåt
sträck», så som instruktören Grape
lärt mästarenom.
Ovanför disken,
över hela dess längd, hängde från
taket en s. k. skylthässja, varpå till
kundernas ögonfägnad dinglade en
Det var i början av förra seklets myckenhet diverse kramvaror, såsom
sjunde årtionde. Redan då fanns det häktringar, snösock-lettjor, klackjärn,
s. k. veckor: tingsveckan, marknads- mässingskodda knäbälten, näverbottveckan, kölslogsveckan m. fl. I da nade skodon, norska pilthättor etc.
garna strax på nyåret pågick skoltnäs- Längs med hässjans överkant löpte
tarveckan, preparandakursen för små- en kvartersbred list, grant målad och
skollärarna. Framemot middagstiden försedd med sentenser i stora lysande
såg man då dagligen ett tjog äldre bokstäver. En var riktad mot kredit
och yngre skinnpälsade orsaiter i far- systemet: I dag för pengar, i morgon
för intet. En annan mot ovanan att
stå och hänga i boden: När ja g få tt
min vara, vill ja g genast vägen fara.
Det var emellertid uppbyggligt få stå
kvar därinne en stund och se hur
behändigt handelsmannen, Laggar Erik
Olsson, skötte expedieringen och kun
derna, hur artigt, vänligt och förekom
mande han bemöfte alla, så att envar
måste tro sig vara hans speciella favo
rit. Ej underligt då, att affären gick
så bra under hans regim. — Nästa
rum, med ingång från boden och lika
stort som denna, utgjorde på samma
gång kontor som bostadsrum för perso
nalen, chefen Laggargubben själv och bi
trädet, hans son Erik, numera gårdsägaren Erik Lagrelius, den pigge gamlin
gen i »samhällets» centrum. — Tred
je rummet, med ingång både från kon
toret och utifrån gården, var köket,
tillika tjänande som kafé och matser
vering. — Det fjärde och sista i rum
mens fil var kökskammaren, Edlas och
P E R W IK N E R
Mimmis »allra heligaste», gemenligen
kallat röda rummet, långt före Strind
ten på gatorna i staden Krako alias bergs dito. Härinne plägade de yngre
Orsa kyrkoby, numera »samhället» gu skolmästarna sitta och prata och be
bevars. »AW komma de, de lärda», kanta sig med varandra och med stans
heite det. De kommo på middags ungsturkullor om kvällarna, mens de
rasten. Från Grape-skolan i gamla drucko kaffe och det skummande
»socknestufvones» övervåning. Och svenskölet, bryggt av fru Edla själv.
masade åstad till var sitt kvarter i stan. — De äldre kollegerna, av vilka som
De flesta styrde först kosan till Före- liga voro nämndemän eller andra kom
ningsboden dels för att i butiken kom munalpampar, hade äran få sitta inne
plettera sin hemifrån medförda matsäck på kontoret och njuta av Laggar Eriks
och dels för att i köksdepartemanget angenäma sällskap, kannstöpande po
få sig lite till bästa, ett halvstop dricka litik, i synnerhet kommunal dito.
Bland dessa seniorer må nämnas
— s. k. svensköl — eller en kaffetår
av handelsföreningens glada och trev Skarp Anders Samuelsson — nämnde
liga husmoder Edla Dahlberg, i serve man, för bouppteckningar, arvskiften
ringen biträdd av sin dotter Mimmi, m. m. mycket anlitad förrättningsman
och med tiden häradsdomare — Borsedermera fru förvaltare Grindal.
Föreningsboden, h a n d e lsb o la g e ts bos Hans Jonsson, medaljerad för
gamla, provisoriska affärshus, med långvarig och trogen tjänst, fader till
gaveln åt gatan snett emot Barkens Orsadonatorn Borbos Erik — Mårts
affär, var ett lågt men långt hus. När Per Persson, mycket betrodd kommu
mast gatan men med ingång å lång nalman och bl. a. mångårig ordföran
sidan, från gårdsplanen, var själva han de i fattigvårdsstyrelsen —- Balter.An
delsbutiken, mycket rymlig, dubbelt ders Hansson, en tid biträde i han
så lång som bred, men så låg, att man delsbolaget och sedan egen handels
Handlanden, f. d. småskolläraren och
red. för tidningen »Dalmasen», Per Wik
ner, har varit vänlig lämna Orsa Skol
tidning nedanstående skildring om för
hållandena i Orsa lärarkår på 1870-talet.
Red. tackar och passar samtidigt på att
lyckönska herr Wikner, vilken fyllde
75 år den 17 november.
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man i Kallmora — Talu Erik Persson,
god och trogen missionsvän — Dun
der Anders Hansson, med tiden nitisk
baptistpredikant — Bränd Jonas Lars
son samt folkskollärareämnena Karns
Erik Ersson från Maggås och Tur
Hans Persson från Hansjö, sedermera
kända under resp. tillnamnen Eriksson
och Pettersson. Den sistnämnde var
den första baptisten, vilken som sådan
medgivits genomgå Uppsalaseminariet.
Av juniorerna må följande anteck
nas: Brittur Erik Ersson alias Erik
Britte, oansenlig till kroppen men

R E IN H O L D G R A P E
Foto av fröken lida Ortman på herr Grapes
80-årsdag den 29 juni 1920.

storsjälad, glad och god människa,
lika nitisk som skicklig lärare, tillde
lad Patriotiska Sällskapets medalj hög
tidligen i Orsa kyrka — Uljons Per
Ersson. född i Stackmora, efter gifter
mål med Bleckå Anna på Born kallan
de sig Bleckman, mångårig byförestån
dare i Kyrkbyn, godmodig och skämt
sam; vid ett kungsbesök i Orsa lär
han presenterat sig som Bisman (byns
man) vilket kommit majestätet att und
ra om han vore i släkt med tyska
statsmannen Bismarck,_ järnkansleren
— Bränd Per Larsson, Ångmans Hans
Persson, Difs Erik Hansson — mångfrestaren Diffner, fotograf m. m., ut
givare och redaktör av tidningen Fri
tänkaren, som hade en enda prenu
merant (Gabriel Sernander) och upp
hörde efter ett par månaders tillvaro —
Kaptens Per Persson, Gutå Hans Hans
son, Kaplans Hans Hansson, Kaplans
Per Persson — signaturen hoc est
undertecknad, redan 75 år — Spännar
Erik Hansson och Fins Per Ersson.
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Täntsä först, ö talä se,

I dem mickler demdå dem

sö ser jett gåmmålt ordspråk.

söm da stjilder öllting o?

öm da wisst sö mitji e

Kånstji i dem mer än fem

sö åv jett wörd kån bi start bråk.

ajta nämn, men wi-o-jo

Säld wärendå wörd da ser

di, sö ser int war du ärt

tälä sänning wen du djer.

öllt dett prat, wen irä wärt?

Tro int öllt sö fok a sakt

Indjön tror att da i stam

kånstji ed i Ijoga öllt.

fast du spärer nögo wörd.

Micklo wörd bi attra lakt

Indjön tror i, i sö dum

ö dem fräta lässä söllt

sö åv dett Ijoga kenös rörd.
I du frisk, äld i du skral

den nästas djopo sår
i ans järta indjön sjär.

lägg bört öllo Ijoto tal.

Um da wisst sö mikler e

Tjära du, lägg bört öllt prat

sö fo lajda gåjnum di

söm du ärer ajti fok

fär ddj tungå slång o sne

wa int fåfäng, wa int lat,

ö sad nö wörd mi Ijoga i.

ö ljög int mer, ä gör pä tok.

Fort lätter da dåj tunga gö

Seg ja ö nej, men assint mer.

tä sist ser du: ‘'Dem sajja sö ".

Tälä sånning wen da djer!
Jem t Hans

Det fanns blott en lärarinna i hela
kåren, bestående för övrigt av bara
bönder, småbönder och bondpojkar,
utan inblandning av någon slims, slamsa eller slampotej! Lärarinnan, en
genuin orsakulla, var från Kallmora
och hette Rombo Anna. Hon var en
allvarlig och djupt religiös människa
liksom kårens instruktör Reinhold
Grape.
Född i Torneå i Finland kom den
ne till Orsa och antogs som försam
lingens allra första folkskollärare år
1864. Denna befattning tillika med
klockare- och organisttjänst beklädde
han i 13 år. Under tiden var han
därjämte ledare av landstingets semi-

nariekurser och ansågs skicklig lärare.
Som förut nämnts djupt religiös, var
han den förnämsta stödjepelaren för
Orsa lutherska missionsförening och
predikade så gott som varje söndag,
efter kyrkogudstjänstens slut, i gamla
missionshuset å den s. k. Lornsgården
•— f. d. Lottas — belägen å samma
plats vid Lillån, där kommissionären
Erik Andersson har sitt residens. År
1877 flyttade Grape till Mora, där han
etablerade sig som manufaktur- och
bokhandlare och blev mycket anlitad
i kommunala angelägenheter. Försök
te sig även som tidningsman i det
han grundade Mora Tidning. Efter
en ej mindre än 43-årig verksamhet

i Mora, därvid han gjort sig alltmera
känd och värderad för sin duglighet
och goda vilja, ej minst i ideella strä
vanden, avled han i sitt hem därstä
des lugnt och stilla i den höga åldern
av 81 år.
De allra flesta av Grapes skolmästerliga disciplar här i Orsa ha också,
den ena efter den andra, samlats till
sina fäder.
Förutom undertecknad
kvarlever endast Kaptens Per, Bleck
man och E. Eriksson, levnadskonstnä
ren, långt inne på sitt nionde decen
nium.
Om icke just till samma grop,
vi följa efter allihop.
Per Wikner
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Från skolbänken

Det var glädjande att se, att Ni
skolbarn i Orsa, också till det här
numret av skoltidningen skickat in så
många roliga bidrag. En hel del få
ni läsa här nedan. Men som vanligt
finns det inte plats för alla sagor, be
rättelser, ordflätor, rebusar, gåtor och
teckningar. Det var föresten två flickor,
Sigrid Olsson och Linnéa Andersson,
som hade gjort varsin riktigt roliga
bildserie och visat, hur det går för en
äppeltjuv. Men det var ett fel med
de där teckningarna, som gjorde, att
vi inte kunde sätta in dem i tidningen.
De voro nämligen ritade med blyerts
och de måste vara utförda i tusch
eller bläck! Kom alltså ihåg det till
nästa gång.
Tröttna nu inte på tidningsskrivandet, fastän ni inte fick se just edra
bidrag i tidningen den här gången.
»Bättre lycka nästa gång», heter
det. Börja gärna genast med för
fattandet till nästa nummer. Om ni
inte vill låta bidragen ligga i skolan
så länge, kan ni skicka in dem till
tidningsexpe.ditionen direkt. Adressen
är bara Orsa Skoltidning, Orsa. Här
nedan följer nu något av det bästa,
som åstadkommits den här gången.
Ester Bergman har skrivit en rolig
dikt om en katt och en hund. Hon
kallar den

K IS S E

OCH
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Det va’ en gång en kissé,
som satt uppå en sten.
Då kom den stora Nero,
då bar det av i sken.
Uppöver berg och backar
hon skuttade ivåg.
Den stor& fula hunden
hon hade häck i hål.
Då kom d<zn Ulla Sara
och sade:*Misse-miss*.
Och Ulla kisse rara
i famnen hon då fick.
Och fula hunden Nero
han skämdes, så han fick
i fyra dagar ligga
och se Lill-kisses blick.
Men när han sedan upp ur
sängen skull’ få gå,

han gick till lilla kisse och
sade ju st som så; »Hej på dej,
nu vill ja g vara vän med dej och Sara».
&
En utflykt till Pilkalampinoppi skild
ras av Margareta Kolmodin. Hon
låter oss följa med på en intressant färd
i Orsa finnmark. Det vore mycket
roligt, om barnen i finnmarksskolorna
ville berätta litet mera för oss om na
turen och livet däruppe. Till nästa
tidningsnummer hoppas vi få många
skildringar från er däruppe i Rosen
torp, Myggsjö, Emådalen och allt vad
byarna nu heta.
Så här skriver Margareta:

VÅR UTFLYKT TILL NOPPIKO
SKI OCH PILKALAMPINOPPI

mera om. jakt och fiske, när det gäll
da att skaffa sig mat.
På förmiddagen komroo vi fram till
Noppikoski. Då åto vi litet och vi
lade ut efter de fem milen vi åkt.
Sedan följdes vi åt ned till forsen för
att meta. När vi varit där en stund,
gingo vi tillbaka till vår bil, satte oss
upp samt åkte till Pilkalampinoppi.
Det är ett högt berg, som man inte
kan åka bil uppför, utan man måste
gå. Sedan vi väl kommit upp, satte
vi oss att vila efter den tröttsamma
vandringen. Längst upp på toppen
står ett litet brandtorn, där vi kunde
få äta middag. Där är en flicka, som
har till uppgift att se efter skogseldar.
Hon har från berget utsikt över hela
besparingsskogen. Ser hon då nå
gon rök, ringer hon genast upp till
skogvaktarna och jägmästarna och ta
lar om, var elden är, och då skickas
brandmanskap dit upp för att släcka
elden. Från brandtornet kan man se
ända bort till Hälsingland,
På eftermiddagen foro vi tillbaka
till Noppikoski.
Dagen därpå återvände vi med tåg
till Orsa. Vi foro då över Storstupet,
som är ett ståtligt vattenfall i Emån.
Järnvägen passerar fallet på en av lan
dets högsta järnvägsbroar.

En varm julidag beslöto vi oss för
att resa med bil till Noppikoski.
Klockan nio f. m. foro vi hemifrån.
Strax efter sedan man farit förbi
Emådalens järnvägsstation och dess
lilla samhälle, kommer man ut på de
stora myrmarkerna, som kallas Koppången, och som ibland påminna om
fjällmarker. Efter någon mil nalkas
man Kvarnberg, där bland andra besparingsskogens skogvaktare Orsén bor
i sin trevliga och vackert inredda bo
stad. Därifrån bär det utför bergen i
ett ända fram till Noppikoski. Ore
älv rinner förbi Noppikoski och bil
dar här ett vattenfall.
Noppikoski,
Barnen i Kallmora ha hittat en liten
liksom de flesta andra namn, Pilka fågel. Om denna berättar Ellen Källlampinoppi, Silvakorvamäki, Korpimä- berg följande:
kilampipuro o. s. v. äro finska namn
B E R G F IN K E N
från den tid, då endast inflyttade fin
nar bodde här uppe. Noppi betyder
En kväll, då vi skulle vara i sko
ett kullformigt berg, koski betyder lan och se ljusbilder, hittade en av
vattenfall, och Noppikoski betyder allt pojkarna en liten fågel, som hade
så vattenfallet vid det kullformiga ber brutit vingen. Ingen visste då, vad
get. Mäki betyder ett mera brant den lilla fågeln' hette. Dagen efter
berg, lampi betyder tjärn o. s. v. gjorde pojkarna en bur åt honom.
Många av de personer, som bo där Pojkarna letade metmask åt honom,
uppe, härstamma från de nyss omta men först tittade han inte åt maten.
lade inflyttade finnarna, ooh dessa Men redan nästa dag åt han allt,
levde på den tiden i väldiga ursko som vi gåvo honom. Vi gåvo ho
gar, där björn, älg, varg och lodjur nom mask, flugor, getingar och
talrikt funnos. På den tiden var det några bär, som växer på ett träd,
ej så mycket fråga om jordbruk, utan som heter blåhägg. Vingen, som få-
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geln hade bruiit, hängde slappt efter
ena sidan. Men fågeln var glad än
då. Han hoppade omkring i buren
och ibland kvittrade han till litet.
Men vi fingo inte ha den lilla fågeln
hos oss så länge. En morgon, då
jag kom till skolan, ropade alla bar
gen, att fågeln hade dött. Men inte
trodde jag, att det var sant, ty förra
dagen hade han varit så pigg och
kvick. Men då jag kom in i skolsa
len, där vi hade honom, låg han all
deles orörlig. Då förstod jag, att han
var död. Då sade läraren, att den
skulle stoppas upp. I dag fingo vi
se fågeln, då han var uppstoppad.
Och på träfoten, som stödde fågeln,
stod hans namn. Där stod det att
det var en bergfink, Bergfinken är
uppifrån fjälltrakterna. När den flyt
tar till de sydliga länderna, då är icke
bergfinken ensam, utan de äro flera,
som slå sig tillsamman. När de fly
ga förbi Skåne, slå de sig ned i de
stora bokskogarna, och där finns det
ollon, som de kunna äta så mycket,
som de vilja ha, tills de åter flyga.
Då ställa de sin färd mot de sydliga
länderna.

Sigvard Ängsås har skrivit en lustig
saga om trollet Klumpedump och lille
Mats:

TROLLET KLUMPEDUMP OCH
LILLE MATS
Det var en pojke, som skulle ut i
världen för att se sig omkring. Hans
föräldrar hade dött. Därför skulle han
ut och pröva lyckan. Han hade gått
flera mil, och han var så trött, att
han måste sätta sig ned och vila ett
tag. Framför honom låg ett stort
berg, där trollet Klumpedump bodde.
Det trollet hade rövat bort landets
prinsessa. Det var stor sorg i landet,
och konungen hade utfäst en stor be
löning åt den, som kunde befria prin
sessan. Medan pojken satt och vi
lade sig, hörde han trollets steg när
ma sig. Trollet kom inom synhåll
och stannade framför pojken och spor
de: »Vad är du för en spoling?» —
»Jo, jag heter Mats och är fiskarpoj
ke. Min far och mor äro döda, och
jag skulle fråga, om jag fick arbete».
— »Nej, du skall bli min stek till
middag». Så tog han pojken på sitt
lillfinger och bar in honom i grottan,

där trollmor stod och bakade. »Nu
har jag fått ett bra middagsmål»,
sade han och slängde pojken i en
säck och hängde upp den på väggen.
I säcken fanns det en kniv, som troll
mor hade glömt, när hon varit i sko
gen och tagit björkris. Så gick hon
efter vatten till att koka pojken i.
Trollfar gick med sina trollungar till
byn för att köpa mat. Pojken låg i
säcken och undrade, hur han skulle
komma ut. I detsamma fick han syn
på kniven, som låg på botten. Han
tog den i handen och gjorde ett stort
hål, så att han kunde komma ut. Så
tog han några stenar och lade dem
tillbaka i säcken. Sedan gömde han
sig under sängen för att invänta trol
lens hemkomst. Snart hörde han steg,
och trollmor kom hem för att göra
upp eld. Först gjorde hon eld, satte
på grytan och slängde i säcken. När
det var kokt, skulle de äta. En troll
unge tog en liten bit och åt upp den.
Efteråt kände han plågor i magen.
Trollfar var ochså hungrig, därför tog
han en kokt bit, stoppade den i mun
nen och tuggade till. »Aj, aj», skrek
han, »min tand gick sönder»! Så
blev det kväll och trollen lade sig att
sova. Trollfar låg i den sängen, där
pojken låg gömd. När trollfar som
nat, kröp pojken fram och nöp trol
let i stortån, allt vad han kunde.
Trollet reste sig upp halvvaken och
sade: »Nu är den där besvärliga lop
pan framme igen och biter mig på
stortån». Så lade han sig ned igen
och föll i djup sömn. Pojken kröp
fram ur sitt gömställe, tog det stora
svärdet, som hängde på väggen, smög
sig närmare trollet och högg till,
Trollet dog ögonblickligen. Så gick
det också med trollmor och hennes
trollungar.
Så kom pojken ihåg
kungens belöning åt den, som kunde

G U L D P O K A L S E G L IN G

befria prinsessan ur trollet Klumpedumps klor. Han gick och letade i
hela grottan, men han kunde inte fin
na henne. Han gick ut ur grottan
och kom till en trädgård. Mitt i träd
gården fanns en bur med järngaller.
I buren satt prinsessan och grät.
Han tog sitt svärd och högg sönder
den järnbeslagna buren. Det svärdet
hade den egendomliga förmågan att
om man slog med det på ett järngal
ler gick gallret sönder. Pojken tog
prinsessan i famn, och så gingo de
till grottan och togo allt trollets guld,
och så foro de hem till sitt land.
Pojken fick prinsessan till sin gemål,
och de firade ett hejdundrande kalas,
vars like ej firats i det landet.
När kungen dog, fick fiskarpojken
Mats ärva kronan, och hans gemål
var den lyckligaste drottning som
funnits.

Om radion i skolans tjänst skriver
Dagmar Lundkvist:

OM

S K O L R A D IO

Det nya undervisningsmediet i sko
lan är radio.
Då det är skolradio, får klassen hö
ra på intressanta föredrag. Som hjälp
medel ha vi vårt radiohäfte, som vi
fått gratis av Skolöverstyrelsen och
Radiotjänst.
Innan vi få höra på de olika före
dragen, läsa vi i radio-häftet, vad de
handla om. Sedan vi hört föredra
gen, få vi svara skriftligt på alla frå
gor, som äro angivna i radiohäftet.
Var och en i klassen har ett eget skolradiohäfe.
Det är olika, hur utsändningarna
lyckas. Oftast är det personer, som
tala tydligt, men ibland kan någon
tala otydligt. En gång fingo vi höra
en skåning tala, men honom förstodo
vi inte alls, ty han talade skånska.
Några av föredragen, vi hört, äro:
»Hälsningstalet» av ecklesiastikminis
tern, statsrådet Sam Stadener, »På
trädgårdsfest hos japanska kejsaren»
av fil, lic. Sten Bergman, »Urskogsliv
i Västaustralien» av sjökapten Sigurd
Sternvall, »På gator och landsvägar»
av folkskolinspektör Olof Ramsjö samt
»En dag bland indianer i Gran Chaco»
av greve Eric von Rosen.
Dessa föredrag voro ganska bra,
men det bästa var i alla fall föredra-
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get om trädgårdsfesten hos den ja
panska kejsaren av fil. lic. Sten Berg
man. Det handlade om krysantemumträd och blommor. Det fanns
stora pyramidformiga träd, som det
var över hundra blommor på. Och
föredragshållaren talade väldigt tyd
ligt.
■
★

för att ordna med dem, som skola ka) åt oss barn, som gärna skulle vil
köpa renar av honom, angående plat ja följa henne, om vi fingo. Men vi
sen, där de skola möta och slakta re ha fyra kilometer till skolan, och vi
narna o. s. v. Man får ej köpa en måste skynda oss. Men vi ha ju hun
ren för att ha den levande, utan den nit se, vad vi tycka är mest storartat:
lappen och hans ren.
måste slaktas.
Slakten tillgår så, att renhopen dri
&
ves samman på en sjö eller på en
öppen plats. Så väljer köparen ut
Till slut kommer en visa om hösten,
den, han skall ha. Sedan sticker lap
som
Linnea Hedkvist har diktat.
En riktigt trevlig Lapplandsskildring pen kniven i renen bakom bogen, och
har gjorts av Kerstin Ulas. Hon har så får uppköparen fullborda slakten. L I L L A S T I N A S
V IS A
själv bott i Lappland och gått i skola Vommen tages ut och vändes. Sedan
i Sorsele. Kerstin Ulas har alltså med ta de renblodet i den. Det är inte Nu hösten ser man nalkas,
egna ögon sett mycket av det, som alls så otrevligt, som det kan tyckas, med frost och stjärnor uppå himlens blå,
vi andra, åtminstone de flesta av oss,
och vind och väder svalkas,
bara få läsa om i böckerna. Så här för den sidan, som är inåt, är allde och kulen blir man; så det kan förslå.
les ren. Sedan får blodet frysa, så
berättar hon:
att det liknar bara en röd isklump.
Och blad från björkar falla,
I LAPPLA ND
Jag vaknar en morgon och hör ett
från sälg, och asp och alla möjliga
Den korta norrlandssommaren är rysligt hundskall. Då vet jag, vad
slags träd,
sluf. Det har varit Mikaelihelg, som det är. Renarna ha kommit! Nu är
och kyxkans klockor kalla
är avslutning på sommaren. Det är det att skynda sig på med kläderna
till gudstjänst, där man hörer psal
en stor kyrkhelg, då alla, som kunna, och sedan ut och få fatt i skidorna
mers kväd.
fara ned till kyrkbyarna, där de ha och åka ner på älven. Jag ser en
sina små kyrkstugor. Efter första ok stor grå massa röra sig långt borta.
»Det börjar snöa», säga alla
tober börjar vintern med snö och kyla. Den kommer närmare. Det knäpper
och barnen, var och en med sina käl
Sedan är det bara att vänta på julen. i klövarna, och skällorna, pingla. Det
kar gå,
Men den kunna vi ej fira med julotta är renhjorden, som kommer. Hun
och blåsten, den hemska och kalla,
i kyrkan, för vi bo fem mil från när darna försöka hålla ihop den stora
de bry sig inte om utan bara åka på.
massan. Det är nog ett par tusen re
maste kyrka.
Roligast är, när man får höra, att nar. Så ser jag lapparna i sina färg
Och sedan kommer julen,
renarna äro på nedgående, En dag rika dräkter komma. Men jag saknar
med klappar, julgran och mycket an
får jag se, att sorselelappen Per Anta någon. Är inte Per Antas vackra dot
nat gott,
är med bussen. Då vet jag, att hans ter Maria med i år? Jo, se där kom
och rent det görs i alla skjulen,
döttrar och drängar inte äro långt ef mer hon och hälsar glatt: »Horris por
rent överallt såväl i stort som smått.
ter med renarna. Lappgubben far före ris» (som betyder »god dag» på svens

JÖ N S S O N S

A K TU R

a

Jönsson är ute och kör,
han skulle bort och köpa smör.

Nu skall han fara hem,
och hästen ligger som en rem.

Nu skenar Jönssons häst,
och Jönsson tycker hästen är en best.

Sven Hansson
|||||||||||||||||||||||||||||III|IHIIIIIIIIIIItlllllllllllllIIIIIIIIIIill|l|l>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIM

ORSA SKOLTIDNING utgives av
Orsa Lärarförening.
Redaktionskommitté: Karl Wennberg
(ansvarig utgivare), Erik Göransson,
Lisa Lorenz.
Expedition: Joh. Boström. Postgiro
n:o 73935.
Annonschef: Daisy Holton.

Orsa Skoltidning utkommer med ett
nummer under höstterminen, om
kring den 20 nov., och ett nummer
under vårterminen, omkring den 15
mars.
Annonspris: 20 öre pr mm. enkel spalt.
Lösnummerpris 30 öre.

Ev. behållning på Orsa Skoltidning
skall användas till e.n stipendiefond
för folkskolebarnen i Orsa.
Teckningen på första sidan har gjorts
av konstnären Birger Ohlsson, Stock
holm.
Vignetterna äro efter teckningar av
folkskollärare Axel Rosén.
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För en tid sedan berättade en av en modern arbetsskola, han går som
Orsa sockens idérikaste män, Gubb- en hjälpare och en uppmuntrare till
Olle, för en lärarinna, att han tänkt de svagast begåvade barnen. De in
lägga fram ett nytt förslag för Orsa telligentaste hinna långt, när arbetet
kyrkostämma, då budgeten för nästa är lagt på detta sätt, men det är ej
år skulle göras upp för Orsa sockens meningen, att de endast skola få till
skolor. Detta förslag skulle innebära, fälle att lysa över sina kamrater. När
att skolundervisning skulle meddelas de gjort färdigt sin förelagda uppgift,
endast på småskolestadiet, folkskolans skola de hjälpa någon kamrat.
övriga klasser skulle få sin undervis
Ty hjälpsamhet och kamratkänsla
ning medelst korrespondenskurser. äro större dygder än arbetsuthållighet,
Motiveringen till detta förslag skulle och det är bättre, om skolan kan upp
vara, att få mera effektivitet i barnens fostra barnen till goda och hjälpsam
arbete, att de verkligen lärde sig nå ma människor än till effektiva arbets
got för livet och ej nötte bort en dyr maskiner.
För att väcka solidaritetskänsla och
bar tid med att sitta och slöa i sko
kamratkänsla hos barnen är arbetet i
lorna.
Man kan så väl förstå, att en erfa en modern skola lagt på mycket grupp
ren och mycket verksam man kan arbete. Olika grupper få ungefär sam
komma upp med ett sådant förslag, ma arbetsuppgifter liksom i lagtävlan
om vi lärare dock naturligtvis måste i lek och idrott. Och när de skilda
reagera mot realiserandet av korres lagens arbete är färdiggjort och belö
pondenskurser på folkskolestadiet — nas, är meningen, att den med förs
barn i folkskoleåldern kunna nämligen ta pris belönade ej skall yvas över
ej aibeta självständigt utan lärares till den med andra pris belönade, och att
det sistnämnda laget ej skall ha någ
syn och hjälp.
Ett faktum är dock, att arbetet i ra mindervärdighetskänslor i förhållan
skolorna efter nya undervisningspla- de till det förstnämnda. De skola lik
nen skall läggas på mycken självverk som i lagtävlan i idrott kunna taga
samhet, så att högsta effektivitet skall varann i hand och säga Hej.
En av huvudprinciperna i den mo
nås i skolans arbete. Den nuvarande
undervisningsplanen vädjar även myc derna skolans arbete i motsats till den
ket till lärarens eget initiativ, och lä gamla bokskolans är, att den säkras
raren äger stor frihet att inom dess te vägen till kunskap går genom att
ram pröva nya metoder. Och skulle se och att göra. Därför lägges all
Gubb-Olle göra ett besök i en skol grund till kunskap i naturen, geogra
klass, där arbetet är lagt efter den fien och historien pä hembygdsundermoderna arbetsskolans principer, skul visning. Denna undervisning har bli
le han få se, att redan i 3:dje klass vit mycket klandrad av både föräld
arbetet lägges på sådant sätt, att det rar och lärare, och det är många skäl
mycket påminner om de moderna därtill, i synnerhet om undervisningen
korrespondenskurserna. De arbetsböc blir lagd på det sättet, att barnen få
ker, som barnen få utarbeta i skilda läppja på allt och framför allt på så
ämnen efter lärarens anvisningar och dant, som ligger långt över deras and
efter frågor, skrivna av läraren på svar liga horisont. Men rätt planlagd och
ta tavlan, ha till uppgift att lära bar rätt bedriven är denna undervisning
nen läsa i bok — det är nämligen till stor hjälp för inhämtandet av vi
en svår och stor konst det också. dare kunskaper i förutnämnda ämnen.
Dessutom få barnen göra iakttagel Denna undervisning är ingen lättnad
ser i skolan, hemmet och för övrigt i i arbetet för läraren, barnen och jag
barnens omgivning och framför allt i vill också säga föräldrarna. Det är.
naturen. Den kunskap, som de så så svårt att ge barnen hemuppgifter
lunda inhämtat, skola de meddela i detta ämne, då det ej finnes någon
skriftligt i sina arbetsböcker och illust lärobok däri, utan det gäller att ge
dem arbetsuppgifter av olika slag i
rera med teckningar.
Att man på detta sätt väcker bar samband med de olika läroområdena.
nens naturliga arbetslust är självklart, Och dessa arbetsuppgifter kunna ej
men begåvning och uthållighet i ar barnen hinna med att enbart göra i
betet äro ej lika för alla barn, och skolan, utan en del måste göras hem
läraren måste besitta god organisa ma, Och jag förstår så väl, att föräld
tionsförmåga för att få alla barnen rarna många gånger tycka det är be
med i arbetet. Där sitter alltid någon, svärligt, när barnen skola förfärdiga
som ej kan och ej riktigt förstår, vad t. ex. enmeterssnören med endecime
saken gäller. Läraren får ej sitta i ters mellanrum, kompasser, kartor och
katedern, den är nästan avskaffad i ritningar av olika slag. Kanske för

äldrarna också tycka, att det hela ver
kar planlöst och föga motiverat, men
när barnen komma hem med sina in
bundna arbetsböcker, kunna föräldrar
na dock se. att det är en plan i det
hela, och att barnen också inhämtat
kunskap och framför allt fått syssel
sättning för både öga och hand.
För min personliga del tycker jag,
att det är intressant med detta sam
arbete mellan hem och skola, och
många gånger har jag fått en så ut
märkt hjälp från såväl äldre syskon
som föräldrar till mina skolbarn. Det
har varit många trevliga och behän
diga saker, som barnen kommit till
skolan med och som man förstått,
att de fått lite hjälp med hemma.
Den glada verksamhetslust och den
arbetets goda teknik, som vi vilja lära
barnen i den moderna skolan, skall
ej blott tjäna till att de nöjaktigt in
hämta de olika kurserna för de res
pektive klasserna, utan den skall fram
förallt hjälpa dem till att i det prak
tiska livet bli ansvarskännande, själv
ständigt tänkande människor, som vil
ja släppa till all sin kraft och goda
vilja att göra det bästa möjliga på
den plats, där de blivit satta att göra
sin insats i samhällsarbetet.
Magda Jenner

NÄR ORSAGUBBEN FICK STOR
SKJUTS.
Som ett plus till de eftermälen om ärke
biskop Söderblom, som efter dennes frånfälle
lästes i tidningarna, meddelas följande, bekräf
tande hur välvillig och hjälpsam han var.
I Januari 1915 gjorde ärkebiskopen en visit
i Mora och gästade där Anders Zorn. En dag
— det var den 9 i samma månad — skjutsade
Zorn sin vördnasvärda gäst till sin svåger Per
Ståbi i Orsa för att få dennes son Erik döpt
av själva primas. På vägen mellan Holen och
Trunna stapplade en en gammal ofärdig Orsagubbe, Benks Lasse. Ekipaget med de båda
storheterna stannade. — »Kom får du åka,
gubbe lilla», sa’ den för honom obekanta herrn
som satt på kusken Jonas vänstra sida. Och
så fick Lasse sitta i knä på samtidens största
kyrkofurste!
P. W.

☆
HEMBYGDSUNDERVISNING.
Inspektören: Vad ha ni haft för er i hembygdskunskap sista timmen?
Lär.: Vi ha talat om lejonet.

O R S A

S K O L T I D N I N G

skön död, frukten av ett sunt levnads
sätt, är sällsynt i våra dagar. Men
icke förty har detta dödsfall väckt all
män förstämning ej minst här i Orsa.
Ty fastän bosatt i Mora, .var han lika
väl vår Grape. Allas vår Grape till!
I de flesta hemmen härstädes finnes
nämligen någon, man eller kvinna
och flerstädes båda makarna inom
åldersgränsen 55—75 år som »gått i
Grapeskolan»,då förtiden den enda folk
skolan inom församlingen. Och Grape
har alltjämt stått och kommer att länge
kvarstå som vår ungdoms majestätiska
ideal, så hög och allvarsam men på
samma gång så faderligt god och
ädelsinnad.
ORSA KYRKA

GRAPE-MINNEN
UTOM OCH INOM GAMLINGARNA
I ORSA
Orsa gamla kyrkogård, i vars sköte
de vila, våra fäder och förfäder från
långt tillbaka i tiden, prydes alltomkring av nordens vackraste träd. De
lummiga björkarna med sina på långt
håll lysande vita stammar stå här i
ordnat led efter den solida gamla
ringmuren på vakt kring helgedomen
— vårt vördnadsvärda tempel — och
de dödas vilorum. Redan med sin
knoppning om våren liksom med sin
betagande grönska hela sommaren,
demonstrera de ju de dödas uppstån
delse — ur inullen.
Vem har satt dit dem? Vem var
plantören? — Jo, Reinhold Grape, för
samlingens första folkskollärare m. m.
Det gjordes för 65 år sedan. Un
der höstterminerna 1866—68 var sig
naturen, liksom de andra pojkarna i
Grapeskolan, med för att hjälpa till
och på samma gång lära trädplante
ring. Ungbjörkarna, cirka 1,5 meter
höga, hämtades från den numera s. k.
prosthagen. Jag minns så väl, hur
Grape tillhöll oss att vid uppgräv
ningen iakttaga försiktighet för rotsys
temets skull. Skadade rötter am
puterades omsorgsfullt. I proportion
till förlorade sugrötter beskars kronan,
»så att dess kvarsittande delar måtte få
tillräcklig näring», förklarade han.
*
I december 1920 lästes i en Falutidning ett Orsabrev med följande
karaktäristik:
TILL GRAPES MINNE.
Att vid så hög ålder utan före
gående sjukdom få lämna det jordiska
kan med skäl kallas en naturlig död,
livets sista ljuvliga gåva åt en, som
mätt av dagar, lugnt och smärtfritt in
slumrar i den eviga vilan. En sådan

Ja, så stor är, när allt kommer om
kring, godhetens makt.
De eljest skygga småfåglarna i skol
trädgården sutto lugnt kvar när Grape
kom gående. Om vintrarna hade vi
nöjet se hur mesarna åto ur hans
händer. Det var liksom en gloria
av innerlig godhet städse omstrålade
Grapes ansikte. Så skall han minnas
så länge någon av hans tusentals till
givna lärjungar finnes kvar i livet.
Per Wikner

HJÄLPMEDEL

I ARBETSSKOLAN

Till lärarens och elevernas tjänst ha från
olika förlag utgivits ett flertal arbetsböcker
och andra hjälpmedel. Förteckningen härnedan gör inga anspråk på att vara fullständig;
det är sådana arbeten, som ställts till red:s
förfogande. Tidningens utrymme tillåter ingen
utförlig recension, men skulle någon av kam
raterna ha erfarenhet av någon av dessa eller
andra arbetsböcker, välkommen då med kort
fattad redogörelse.

FRÅN LINDBLADS
UPPSALA.

FÖRLAG,

Helger-Hörberg-Stålmarck: Folkskolans arbets
böcker i geografi (4 olika häften), historia
(4 olika häften) och rättskrivning (3 olika
häften). 40 öre pr lift,
Helger-Frantzich: Arbetsbok i medborgarkunskap 2 häften, 40 å 50 öre pr hft.
Eli; Arbetsböcker i slöjd å 8o öre.

FRÅN SVENSKA BOKFÖRLAGET,
STOCKHOLM.
Dahlgren; Arbetsuppgifter under 3:e skolåret.
35 öre.
Augzell-Olsson: Uppgifter vid tyst läsning. 3
olika hft. Pris resp. 60, 65 och 90 öre.
Hagnell: Hur skall jag låta barnen skriva och
illustrera sina uppsatser? 1:50 kr.
Rydén: Arbetsbok i modersmålet. 3 hft för and
ra klassen, 3 hft. för tredje klassen. Pris 25
öre pr hft.
Rydén: Övningsbok i mekanisk räkning och
sorträkning. Pris 25 öre.
Ahlberg-Lindälv: Sveriges historia i bilder. 1—II.
Pris 75 öre, resp. 95 öre.
Hagnell: Sverige i bilder. 50 öre.
»
Europa i bilder. 50 öre.
»
Världsdelarna i bilder. 50 öre.
Olsson: Bilder för biologiundervisningen. 95
öre.
Skulle någon ha lust att se närmare på nå
gon av dessa här nämnda arbeten, går det
mycket bra att få låna hos undertecknad. För
lagen lämna också provex. till nedsatt pris.
Karl Wennberg
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UNGDOMENS SKIDLÖPARMÄRKE
De första snöflingorna ha fallit, och
Du har kanske redan avprovat Dina
nyvallade skidor. Helt säkert vill Du
1 vinter försöka Dig på att erövra
skidlöparmärket, och jag vill här i
korthet tala om fordringarna i längd
åkning för märket.
Pojkar:
Bronsmärket tilldelas den, som
föregående år fyllt åtminstone 12 år
och å spårad bana i terräng löpt 2,5
km. på högst 16 min.
Silvermärket tilldelas den, som
föregående år fyllt minst 14 år och å
spårad bana i terräng löpt 5 km. på
högst 29 min. eller under två vintrar
uppnått en tid av högst 30 min.
Guldmärket tilldelas den, som före
gående år fyllt minst 16 år och å spå
rad bana i terräng löpt 10 km. på
högst 58 min. eller under två vintrar
uppnått en tid av högst 1 tim. 5 min.
Flickor:
Bronsmärket tilldelas den, som före
gående år fyllt minst 12 år och å spå
rad bana i terräng löpt 2,5 km. på
högst 20 min.
Silvermärket tilldelas den, som före
gående år fyllt minst 14 år och å spå
rad bana i terräng löpt 5 km. på
högst 35 min. eller under två vintrar
uppnått en tid av högst 38 min.
Guldmärket tilldelas den, som före
gående år fyllt minst 16 år och å spå
rad bana löpt 5 km. på högst 33 min.
eller under två vintrar uppnått en tid
av högst 35 min.
Endast ett märke kan vinnas under
loppet av en vintersäsong. Och så
börja vi väl med träningen då!
Thore Kruse.
&

S K ID L Ö P A R M Ä R K E T
för skolungdom har under föregående
vinter erövrats av 97 barn från följan
de skolor:
Silver;
2 i Slättberg, 2 i Kårgärde, 1 i Han
sjö, 1 i Stackmora, 1 i Åberga, 1 i
Skattungbyn.
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Nidvisa om skolrådet
Vid samkvämet i prostgården under
årets lagstadgade sammanträde gav
prosten ordet åt folkskollärare Nordland,
vilken talade och läste som följer:

På begäran skall jag läsa upp en
visa om skolrådets ledamöter. Den
har som sagts, skrivits på beställning
och framför allt i välmening, så jag
hoppas att ni inte tar det allt för all
varligt, varken beröm eller klander,
utan uteslutande från den glada sidan.
Samlade alla till samkväm
i prostgårdens rymliga festsal,
bänkade sida vid sida,
lärare, skolråd och präster.
Lärarnas hövding och primus
Linge, som doktor ock nämnes,
välfödd som Olof den digre,
sitter ock med oss vid bordet.
Värden i gästabudssalen,
Otto den glade och gode,
äskat att höra en visa
om skolrådets gubbar de femton,
som nu inom kort skola avgå,
lagen så bjuder.
Prostafar, klotrund och värdig,
självskriven sitter med klubban,
känner så väl sina gubbar,
vet att de kivas om makten.

Brons:
26 i Kyrkbyn, 14 i Skattungbyn, 12
i Stackmora, 9 i Kålgärde, 9 i Slätt
berg, 6 i Åberga, 5 i Hansjö, 4 i Kallmora och 4 i Nederberga.
Det var bra gjort, pojkar och flickor!
Men i vinter ska ännu flera klara upp
skidlöparmärket. Du ser . villkoren
på sid. 11. Och de är väl inte svåra.
Börja att spara redan nu, så att Du
själv kan betala märket.
★

ERÖVRADE IDROTTSMÄRKEN
UNDER 1931
Brons:
Gösta Bäckman, Hansjö
Einar Frisk, Kårgärde
Gösta Hansson, »
Gudrun Troive »
Kerstin Ulas
»
Elsa Frisk
»
Järn:
Anders Guldbrand, Stackmora
Hasse Frisk
»
Knut Holmberg, Hansjö
Anders Gustavsson »
Hans Löv, Kårgärde
Uno Andersson »
Lennart Borggren »
Viola Diffner
»

Anar han strider och tvister,
talar han frid och försoning,
enande stridiga viljor,
såsom det anstår en herde.
Under hans bild kan man rista
ett veni, ett vidi, ett vici,
intyga alla de femton,
som nu skola fram för att sållas.
Först ha vi Bengtar den kloke
— somliga säga den snåle —
tolvman och riddare vorden,
väktare av millioner,
egna såväl som kommunens.
Legio äro hans uppdrag.
Skäggig som kejsar Frans Josef
sitter han trygg uppå stolen
fingrande silversnusdosan,
styrande allt med sin vishet.
Så länge han spiran får föra
du skattefri sitter i Orsa.
Oaktat åldern och skägget
är han en kärlekens målsman,
damernas korade gunstling
ej att förglömma.
Så kommer Dalkvist i Hansjö,
gammal och grånad i tjänsten,
missnöjd en smula med farten,
men nitisk och trogen sin åsikt,
förande lärarnas talan
— så har mig Spegel berättat —.
Säg, har du hört honom tala,
sett honon vifta och vinka,
en gång, då han är i sitt esse?
Det är som ett slagregn om hösten,
som bruset av skummande vatten,
osökt man minnes ett ordspråk:
»Tala är silver etcetera.
Skattunge ståtar med tvenne
representanter i rådet.
C. F. som Pettersson kallas,
och Olsson, den väldige jägarn,
skjutande harar i bakben.
En målfyllig, bredaxlad bärsärk,
ångermanlänning till börden,
skicklig att spela och sjunga
såsom det höves en kantor,
kamratlig och gladlynt för övrigt.
När sågo vi dessa kolleger
görande sällskap till stämman,
skakande hand med varandra,
språkande vänligt, förtroligt?
Sådant vi sågo väl aldrig.
Pettersson — mannen är välkänd,
orädd för folkprat och klander,
följer han sina idéer,
skildrad så typiskt av Karlfeldt
i envise dalkarlens visa.
Än ha vi livligt i minne
striden kring Orsa-sulfaten,
tålde ej lukten av luten,
tjänstgjorde därför som nödbroms
och sparade in millionen.
Tack för den slanten!
Skolbyggnadsfrågan i Hansjö
gick dock betänkligt i stöpet,
vem månne kom med förslaget?
Uppe på Harabackshöjden
ligger hans ståtliga villa

högt över böndernas gårdar.
Där ser han milsvida skogar,
sjöar och forsande älvar,
bygden med skolan och kyrkan,
där han i trohet har tjänat.
Åt Gustafsson — överbanmästarn —
ristar jag gärna en runa,
inte ett ord utav klander
har jag åt mannen ifråga.
Folklig och fredlig och foglig
vinner han säkert i längden
aktning och vänskap.
Fem av de femton i rådet,
unga och nyligen valda,
känner jag endast till namnet,
låter dem ostört passera:
sympatiske Sigås i Hansjö,
Eriksson, Artur i Kallmor,
Svan Erik, nyupptäckt stjärna
lyser på Sker under sornmarn,.
Andersson, Erik i Maggås,
Simonsson, Harry i Holen
ägande hönsfarm.
Ännu en Pettersson finnes,
en av de stilla i landet,
röstades in utav sossar
men borgerlig innerst i själen.
Högrest och ståtlig att skåda,
pamp uti Godtemplarorden,
bosatt härnere i Kyrkbyn,
ägande villor — och pengar
gömda på banken.
Så ha vi Löhf uti Lunden
ännu fast vintern har kommit,
falla åt två lärarinnor,
en av dem sitter ibland oss.
Okänd av skalden för övrigt,
men vitsordad varmt utav Keding,
Gössa Per uppe i Viborg
hör till de utvaldas skara.
Göss Anders köttslige broder
ungkarl och spelman som ogift,
skogspatron bliven till yrket,
chef för den Viborgska sågen.
Nästa tur: »Jeppe på Berget»
Andersson heter visst mannen,
lokförarsysslan han sköter
och framåt är alltid hans lösen.
Av korsdrag och kyliga vindar
rödlett en smula i synen,
desslikes uti politiken —
så har berättats.
En av de femton nu fattas:
köpmannen rike Per Åberg
Lottlös han inte skall bliva,
fastän han kommer på slutet.
Med plånbok så späckad av sedlar,,
att ryggen så småningom kroknat,
rökande på en Havanna,
åker han bilmärket Essex
utöver bygden och landet.
Rastlös som vandrande juden
med tusende järn uti elden
intet får brännas.
Söner och döttrar han fostrat,
ogifta ännu dess bättre,
ty där finns det multum i kistan
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EN S A G A
Det var en gång en lustig groda,
som bodde i ett kärr. Hon kunde
kväka mer än någon och hade den
vackraste klänningen av alla.
Den var av grönt siden. De mest
utstående ögonen hade hon. Ja, hon
ansågs vara en riktig skönhet. Hon
vann alltid på grodornas hopptäv
lingar. Ja, hon var aktad av hela
grodsläktet.
Grodan ville ut i världen. Hon
trodde, att hon skulle bli lika omtyckt
hos människorna, som hos grodorna.
Men det blev hon inte, ty hon var i
själva verket en självsvåldig liten gro
da. Grodan packade sin kappsäck och
hoppade sedan ut i vida världen. Först
träffade hon en stork.
»Nej se, en så rar stek åt mina
ungar och min fru», sade storken.
»Nej, kära herr stork, låt mig vara»,
kväkte grodan. Det hjälpte inte. Hon
blev tagen i ena bakbenet och förd
till storkens bo.
Där mottogs hon med glädje av de
gapande ungarna. Nu trodde grodan,
att det var slut med henne. Men just
som storken skulle sätta sig på boets
kant, tappade han taget om grodans
ben, och hon föll pladask i backen.
Då revs en stor lucka på den dyrbara
klänningen. Grodan fick snart se två
pojkar sitta i ett fönster. De hade
sett, när hon ramlat ned från
taket.
När grodan kom inhoppande och
sade: »Vill ni inte hjälpa en stackars
liten groda?», skrattade 'de, så att de
lågo dubbla. Pojkarna hette Putte
och Lasse. På natten hoppade gro
dan in genom ett hål i väggen och
smög sig in i de båda pojkarnas
sängkammare. Där hoppade hon upp
i Lasses säng och kröp ned vid hans
fötter, där hon lade sig och somnade
gott. I sömnen började hon att
sparka, så att hon kittlade Lasse på
tårna. Han vaknade då och började
skrika. Då väckte han Putte. De
kastade ut grodan genom fönstret.
Då fann grodan för gott att hoppa
hem till kärret. Nu tyckte grodan att
grodsläktet ändå var det snällaste
för den som har tur med de sköna,
för den som vill våga och vinna.
God talare är han dessutom,
men menar ej allt vad han säger,
och talar ej allt vad han tänker.
Ty slipad han blivit med åren
av stenar och brynen.
Här slutar min visa, go vänner,
ty nu ha de alla passerat. —
Ett tack ifrån lärarekären
till dem, som ha redligen kämpat
för skolans och lärarnas bästa.
Värdes jag också att bringa
Prosten vår hjärtliga hyllning.

släktet på jorden. Aldrig mer läng
tade grodan ut i vida världen. Och
en riktigt snäll och beskedlig liten
groda hade det blivit av henne.
Gudrun Troive

EN S Ä G E N F R Å N
ORS A
Det var en gång en liten flicka,
som bodde med sin mormor i en li
ten stuga vid skogsbrynet. Hennes
föräldrar hade dött, då hon endast var
några år gammal. Hennes mormor
hade en ko. För att skaffa mat åt
kossan, brukade mormodern ofta på
sommaren gå ut för att få tag i några
friska rönnblad. En dag fick den lilla
flickan följa med sin mormor ut i sko
gen. Medan mormodern repade av
löv, plockade flickan blommor. När
mormodern skulle gå hem, var flickan
borta. Mormodern blev förtvivlad,
och hela byn var snart på skallgång
efter henne. Slutligen funno de hen
ne, Då låg hon bredvid en myr och
sov. Man sade då, att trollen hade
fört bort henne men hade glömt att
förtrolla henne. Hade de hunnit med
detta, så hade ingen kunnat se henne.
Det är en gammal gumma, som bor
intill oss, som har berättat detta för
mig.
Kerstin Blomberg

TÄCK
Tack för all mig visad vänlighet
under åren och på 75 årsdagen.
Mycken tack!
PER WIKNER
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NÄSTA NUMMER
av Orsa Skoltidning utkommer i mitten
av mars 1932, alltså före påsk. Redak
tionen är tacksam för att få bidragen
till detta nummer i så god tid som
möjligt, i varje fall före 1 mars.
Adressera endast Orsa Skoltidning,
Orsa.
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God Jul och
Gott N ytt År
tillönskas läsekretsen, medarbetare
och annonsörer av
RED. av ORSA SKOLTIDNING
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ha ordet
Under denna rubrik äro vi tack
samma få införa artiklar av föräldrar
i aktuella skolfrågor. Enda villkoret,
som vi uppställa, är att under art. utsättes författarens namn.
Adress: Orsa Skoltidning, Orsa.

HÄLSA OCH BAD
Rubriken omvänt säger bad är häl
sa. Detta torde även hava sitt berät
tigande. Mera borde nog göras för
att få bastun och bad i allmänhet till
stånd. Ja hur ha vi i detta fall egent
ligen ställt med badfrekvensen i vårt
kära Orsa? Mycket dåligt kan vi utan
överdrift säga. Vatten har vi nog i
allmänhet (frånsett Hansjö) men det
användes i regel * alldeles för litet.
Det är 1 högst 2 månader på som
maren vi kan få ett riktigt bad i
det fria, men de övriga 10 månaderna
är det nog skralt beställt med badan
det. En och annan är väl lycklig nog
att i eget hem hava tillgång till bad
rum med dusch, men ack allt för få.
Den stora massan får nog vara nöjd
med ett litet tvättfat att skölja händer
och ansikte i. De flesta hava ej hel
ler råd att bekosta sig ett karbad i de
badhus som finnes; event. finnas får
man nog säga. Jag vet ej av mer
än ett badhus för hela Orsa. Hur sa
ken till det bättre skall kunna ordnas,
tror jag nog, det är på tid att vi slå
våra kloka huvuden tillsammans och
utfundera. Om byggande av större
badhus ekonomiskt sett avskräcker, så
skulle vi väl till att börja med kunna
tänka på byggande av billiga bastur
som på senare tiden i Malung m. fl.
socknar kommit till användning med
gott resultat. Dessa bad skulle säkert
driva de många reumatiska och ischiasjukdomarna på flykten, och vi skulle
snart se lite gladare och yngre ut.
I vårt grannland Finland lär en dylik
bastu finnas i mest varje hem. Vi
borde åtminstone hava en bastu i
varje by, så att skolbarnen finge vänja
sig vid dessa redan från barnaåren,
Där tillgång på vattenledningar och
avlopp finnes borde dessutom finnas
tillgång till vanliga karbad med dusch.
De pengar, som läggas ut för höjande
av folkhälsan, äro väl använda pengar,
vare sig det nu gäller gymnastik, tand
vård eller bad. Må vi alla vara eniga
och medverka till höjande av folkhäl
san genom användande av sol, luft
och bad. Detta må särskilt den nya
skolstyrelsen 1932 beakta, vilken som
förut har till uppgift att övervaka sko
lans och barnens bästa till allas from
ma och för ett uppväxande starkt
släkte.
O. A. Gustafsson

Pristävlan

Förra numret av Orsa Skoltidning innehöll tre små.
nötter att knäppa: två korsordsgåtor och en rebus. De
lyckliga vinnarna till de tre prisen, som bestodo av värde
fulla och roliga böcker, voro Gunnel Hellman, M ajt Berg
gren och Lisa Kilstadius.

l.

K

O

R S O

I detta nummer ha vi en stor pristävlan. Det gäller
att lösa alla de uppgifter, som finnas här nedan. Tre
pris utdelas. Första pris utgöres av ett par skidor,
andra pris av ett par skridskor och tredje pris av en
rolig bok.
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33. Finns i norr och söder.
34. En siffra.
35. Tidrymd.
36. Fattigdom.
38. NyhetsMrniedlare.
39. FågellMe
40. Förnan n åt skald.
41. Förening.
42. Fågel.

Lodrätt:

1.
5.
9.
10.
12.
14.
15.
16.

V ågrätt:
Fisk.
Omhölje.
Får den som är elak.
Finns i Orsa.
Förkortning och betyg.
Finns på båtar.
Se 39 lodrätt.
Ej krokig.

18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
28.
31.

Växtgrupp.
Gör den som inte var vaken.
Yta.
Flicknamn och stad.
Andakh
Får man tran av.
Svart som en sötare.
Att laga med.
Finns p;’ båtar.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11.
13.
14 a.
15.
17.
19.
21.
22.
25.
26.
27.
29.
30.
32.
33.
36.
37.
39.
40 a.

Får man ej utan iov.
Att se med.
Tillbehör till spisen.
Gjorde den som försvann.
Finns i tvättstugan.
Kadaver.
Fisk
Rotfrukt.
Förpackning.
Tillit.
Finnes i kyrkor,
Finns i jorden och i luften.
En planet.
Får många ofta lida.
Fångstredskap.
Köksmöbel.
Ej seg.
Stad i Italien.
Fästa med.
På dag följer . . . .
Samtal.
Mätning av djup.
Blir den som är retad.
Finns mellan höjderna.
Mjölkleverantör.
Stort affärshus förkortning.

Mait Andersson

2. R E B U S

3.

Brita Kedirig
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Vulkan i Europa
Stad i Sverige
Flod i Europa
Stad i Europa
Stad i Norden
Stad i Amerika
Stad i Asien
Rike .i Asien

Begynnelsebokstäverna bilda namnet på en stad i
Spanien.
Sigvard Ängsås
Tävlingskupong 20Nov. 1931

4.

O M F L Y T T N IN G S G Å T A

ka ra eå no rg na he utn ål
li rl es de åm nd ro mo be sk ra
Bokstäverna skola omflyttade bilda namn på sex
svenska städer.
Ebba Gustafsson
&
DESSUTOM FÅ N I FÖRSÖKA ER LYCKA på
ännu ett sätt. Det gäller att rita tre vackra bilder
till sagan om Klumpedump och lille Mats, som finnes
inne i tidningen. Bilderna utföras med bläck eller
ännu hellre med tusch. Den, som lyckas åstadkomma
de vackraste bilderna, få r dem införda i nästa nummer.

Insänd lösningarna före den 5 Dec. till Orsa Skoltidning, Orsa
Bifoga vidstående kupong!
Orsa 1931. Bröderna Oiilséns Tryckeri

