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UNG
Känner du igen orden i överskriften?
Annars får du ge dig ut på upptäckts
färd för att hitta dem. Jag skall ge dig
ett litet tips, var du skall leta: i din
psalmbok. Men det lönar sig inte, att
du slår upp registret och tittar på ”ung” .
Orden står nämligen inte i början på en
vers, utan snarare i mitten. Men du bör
nästan kunna förstå, i vilken avdelning
den psalmen hör themma. Ja, du gissade
rätt! Under rubriken ” Ungdom” finner
du den. Så kan du själv läsa hela psal
men, men jag nöjer mig med att citera
den versrad, ur vilken jag hämtat över
skriften till det här stycket:

SOM VÅREN
känna sig ensam, blyg och bortkommen
i de första ungdomsåren.
Det finns En, som förstår dig bättre
än någon annan. Han har användning
för ditt överskott av kraft. Han kan ge
dig utlopp för din äventyrshåg.
Lyssna då, längtande kära!
Stå ej så stum och försagd.
Äventyret är nära.
Leva för Kristus är bragd.”

” Då själen ännu är ung som våren . . . ”
Vet du, den raden handlar just om
dig! Du har en sådan själ — ung som
våren. Gå ut i naturen en vacker vår
dag ! Kanske skall du i det, som du där
möter, känna igen något, som du dun
kelt anat i ditt eget Ibröst.
Vårbäcken rusar i vild fart över sten,
utför stup, ned mot sjön. Där plaskar
vågorna muntert mot stranden, sedan
de nyss lyckats kasta av sig det kalla,
tunga istäcket. I backsluttningen lyser
det av vitsippor och gullvivor. Saven sti
ger i trädens stammar. Knopparna har
sprängt det hårda skalet, och nu står
björkarna i skir grönska. Men ibland
skakas deras grenar och kronor av en
kraftig vårstorm.

Men Han kan också skänka dig den
trygghet, som du längtar efter, och råda
dig, när du är oviss om vägen.
” Tro ej, att du ensam är,
där du går i vårligt land.
Han som har dig mycket kär
är dig alltid iheligt när
med sin starka, trygga hand.”

Mycket av detta finns i en ung män
niskas sinne. Där finns frisk munter
het, glad upptäckarhåg. överflödande
livskraft.
” Blodet bubblar och pockar.
Ungdomspulsen slår hett.
Allt som är äventyr lockar
bortom allt gammalmansvett.”

Anförda verser ur dikter av Nils
B oland er.

Gunnar Hampus

Vackra förlo vn ingsrin gar
SO R TE R IN G
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Försäljning av cyklar
och motorcyklar.
Lackeringsverkstad.
Reparationer.

Thorby, Orsa
Som m arnyheter
i stilfulla dam- o. barnhallar och mössor.

Albert Andersson
M ode- & H andarbetsaffär, tel. 4, Orsa

2

I dessa dagar drar våren in också i
våra kyrkor, då skaror av unga konfir
mander samlas kring Herrens altare.
Du, som hör med till dessa, du skall veta,
att just i den stunden, då du står med
dina kamrater framme i koret i din soc
kenkyrka, väntar Herren Kristus på ditt
hjärtas ” ja ” till honom. Han frågar
dig, så som han en gång frågade Petrus:
” Älskar du m ig?” Jag vågar tro, att
då ur ditt innersta också stiger samma
svar, som Petrus gav, stilla och enkelt:
”Herre, du vet allting; du vet, att jag
har dig kär” .
Vill du, att din själ skall bevaras ung
som våren, också när du själv går mot
livets sommar och höst, skall du ofta
komma tillbaka till mötesplatserna, som
den levande Herren själv bestämt: Bi
beln, bönen, gudstjänsten och nattvar
den. Där skall du finna kraften, som du
behöver för att kunna stå stark i fres
telsens, farans och prövningens stund.
Hur det än eljest går för dig i livet, så
vet jag, att du då blir en rik och lycklig
människa.
” Att böjas men ändå aldrig bli knäckt,
att skakas men likväl slå djupare rot —
det livet hör ungdomen till.”
Tore Östlund.

Men där finns också mycken undran
och ovisshet inför allt det okända och
nya. Det är märkvärdigt, vad man kan

GOD

Den handen sträcktes välsignande
över dig redan vid ditt livs början. Den
har följt dig, skyddande och bevarande,
under barndomens år. När du är färdig
att lämna skolan står du på många sätt
vid ett vägskäl. Nu måste du avgöra
dig: vill du ta emot den framsträckta
handen, som vill leda dig på den goda
vägen, ”livets väg” , eller slår du förakt
fullt bort den handen och menar, att du
kan reda dig själv? Det är fara värt,
att du då råkar vilse och snart finner
dig bittert besviken på livet.

skall ha ljusa, lätta gardiner som
släppa in det mesta av ljus och
luft. Se dessa gardiner för som
marhemmet hos oss nu. Nya trev
liga material i olika prislägen.

erh å lle r plats
snarast m öjligt.

N Y A D A M FR IS E R IN G E N
Carl Å . Pettersson, Orsa

Orsa, telefon 453
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Sammandrag av häradshövding Ernst Leches föredrag i Orsa den 10 april 1949 om

En domares syn på alkoholproblemet
En svensk domare träder inte gärna fram
offentligt och ger uttryck åt sin personliga
uppfattning om det ena eller det andra
samhällsproblemet sådant som han möter
det i sitt ämbete. Det är en avsiktlig till
bakadragenhet. En domare får nämligen
vara försiktig så att han inte brännmärker
eller sårar de människor med vilka han
kommer i beröring i rätten. Jag bryter
emellertid här mot denna tystnadsregel för
att jag anser alkoholfrågan så viktig, att
man inte bör försumma något tillfälle att
rikta uppmärksamheten på den. Kanske
kan det också för det frivilliga nykterhets
arbetet vara av betydelse att få en upp
fattning om hur alkoholbruket — eller
snarare missbruket —- återspeglar sig i
rättsskipningen just nu.
Men först några ord om vår alkohollag
stiftning.
Man säger i bland att ett folks lagar
skall uppbäras av ett allmänt rättsmed
vetande. Folket skall sålunda inte påtvingas
lagbud, som inte svarar mot vad gemene
man anser rätt och rimligt. Man kan gå ett
steg längre och säga, att har de lagstif
tande myndigheterna och domstolarna inte
folket med sig, kan lagarna rent av vara
till skada. Nämligen på det sättet att de
luckra upp laglydnaden.
Har då vår alkohollagstiftning en för
ankring hos det svenska folket?
Vi vet
alla att det finns stora medborgargrupper,
som ifrågasätter om t. ex. nykterhetsrörel
sens krav är förenliga med svenskens
känsla av personlig frihet. Man är då fres
tad att citera de berömda orden:
”Ack
frihet — hur många brott begås inte i ditt
namn!”
Under frihetens täckmantel till
godoses ofta själviska och låga syften. I
många fall utmynnar också det fria hand
landet i åsidosättande av andras berättiga
de intressen.
Frihetskravet till trots, så är nog alla
ansvarskännande medborgare överens om
att under oöverskådlig tid framåt måste
folknykterheten upprätthållas genom en
lagstiftning, som på ett avgörande sätt in
griper både i den enskildes livsföring och
i hans förvärvsmöjligheter beträffande
spriten.
Den vanligaste formen av alkoholmiss
bruk som m-an möter i rättsskipningen är

Sommarnytt

menten drar sig gärna till sådana platser,
där man vet att det kostar litet eller intet
-att ragla omkring -och uppföra sig illa.
En sådan utveckling är naturligtvis
ytterst oläglig för dem som bedriver
skydds- och övervakningsarbete bland ung
dom -eller -bland -notoriska alkoholmissbru
kare. De förras möda -blir ju mer eller
mindre förspilld, när d-e dåliga exemplen
och frestelserna ökar till följd av de rättskipande myndigheternas slapphet.
En bestämd straffreaktion från härads
rättens sida i Nedansiljans domsaga under
det sista årtiondet har bidragit till en
sanering av fylleriet i samband med midsomm-arfirande och marknader och i folk
parkerna. Efter det straff, som en sådan
fyllerist fått, kommer han sällan igen en
andra gång.

H äradshövding Ernst Leche.
ju utan gensägelse fylleriet.
En person
har alltså druckit så mycket sprit, att det
framgår av åtbörder och tal att han är
berusad, och i det tillståndet påträffas han
på -allmän plats, inom- eller utomhus.
Massor av alkoholmissbrukare visar -emel
lertid det goda omdömet eller den själv
bevarelsedriften att de ge sig i detta till
stånd inte ut på allmänna platser. Det rela
tivt stora eller relativt ringa antalet om
händertagna fyllerister i en ort -beror också
på de möjligheter till övervakning — och
det intresse för denna uppgift — som
polisen i samhället har.
Det bör vara en kontroll över både dom
stolar och åklagare vid deras hand-h-avande
av fylleristraffet. Böterna får inte sättas
till ett belopp, som -kommer missbrukaren
att få den uppfattningen att det här är
fråga om en bagatellförseelse. Fylleriet —
ofta i förening med förargelseväckande
beteende och -misshandel — är ett typiskt
uttryck för nedbusningen i samvaron män
niskor emellan på offentliga platser. Men
inte nog med det — fylleriet innebär även
fara för -grövre brottslighet. Det behövs
inte mycket av dessa ol-ater för att t. ex.
en nöjesplats eller ett idrottsevenemang
skall dras ned. De spritmissbrukande ele

Sommarskor. . .

i klänningar, hattar, väskor,
strumpor, underkläder.

Sandaler
Fritidsskor
Gymnastikskor
m. m.

Lämpliga Mors Dags-presenter

En domare har skälig anledning att
antaga -att de med motböcker försedda
fäderna visar en medgörlighet att tillhandagå ungdomen med sprit som inte står i
överensstämmelse med god -medborgaranda.
Där har vi en sida -av ungdomsfylleriet —
framför -allt på landet — där ett hundra
procentigt ansvar måste läggas på den
äldre generationen. Många gånger har jag
i rätten fått svaret av den tilltalade, att
den första supen fick han vid 16 eller 17
års ålder -av far.
På tal om fylleriet kan en domare i
Dalarna inte gå förbi mallresningarna eller
kryck-eståten med tystnad, även om denna
folksed otaliga gånger har varit på tal i
samband med nykterhetssträvandena. Med
sorg måste man konstatera, att dessa upp
vaktningar i -bröllopsgårdarna honoreras
med en alltför frikostig traktering av sprit.
En folksed som har till följd -att unga poj
kar hamna som fyllerister på tingen är inte
mycket värd. Och det värsta är att man i
nykterhetsvänliga -gårdar ibland inte vågar
låta bli att bjuda på sprit av rädsla för -att
bli sedda över axeln av andra bybor eller
grannar.
Dessa förseelser kan i-bl-and ur ordningssynpunkt vara allvarliga n-og. Men
det är ändå inte vid handläggningen av
dessa mål, som -alkoholproblemet får sin
skarpaste -belysning under arbet-et i en
domstol. Spritens ödeläggande verkningar

Dragspel, gitarrer,
fioler, tonetter
i förnämsta märken.
LEKSAKER för sommaren.

D a h ls Eftr., O rsa

ÅB ORSA S K O M A G A S IN

Musik § Hemslöjd

Telefon 191

Telefon 37

Telefon 320, Orsa
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blir särslult uppenbara i de grövre brott
målen och i mål som rör familjen.
Sambandet mellan sprit och brott är se
dan länge känt bland jurister och sociolo
ger. En framstående engelsk sociolog har
ställt frågan: ”Vad är brott?” och själv
givit svaret: ”Det är koncentrerad alkohol” .
Man kan också uttrycka det eå, att pro
blemet om brottet är ett alkoholproblem.
Det. är inte bara så, att en person som
är tillfälligt spritpåverkad får sin omdö
mesförmåga nedsatt och på grund därav
begår en straffbar handling. Inte sällan
träffar man på fall, då vederbörande av
siktligt berusat sig för att komma i det
rätta humöret för att kunna begå ett visst
brott. Detta gäller inte som man skulle tro
våldsbrotten — vem dricker sig berusad i
bestämd avsikt att öva nävrätt gentemot
en antagonist? Nej, detta gäller framför
allt vid tjuvnadsbrotten. Den förut straf
fade vet vilken risk han löper om han be
går ett nytt brott — kanske blir det denna
gånj£ internering. För att få bort häm
ningarna tar han då en sup eller två, innan
han går till verket.
Jag har sett åtskilliga fall, då ett till
fälligt rus gjort en eljest fullt hederlig
människa till tjuv. Jag tänker på ynglingen
som i fyllan och villan slog sönder en spel
automat på en folkpark eller på honom
som med en grogg eller två inombords på
hemväg från en kamrat gjorde ett alldeles
meningslöst inbrott i en butik, när varorna
i skyltfönstret lockade honom. En norsk
läkare har sagt, att varje människa har
brottsliga anlag — det är bara fråga om
hur starka de avhållande krafterna äro för
att man inte skall hamna på den tilltalades
plats i en domsal.
Det står en doft av sprit omkring den
banala brottsligheten i våra svenska un
derrätter. Vi möter den akuta brottslighe
ten framkallad av ett tillfälligt spritmiss
bruk. Varje domare känner också igen den
kroniska spritkonsumenten, representerad
av den ständige restaurangkunden eller
festprissen som fifflar med kassan, som han
har om händer, och raderar i böckerna.
Rattfylleristen möter mig ständigt och
jämt. Och gemene man har svårt att för
stå, att man skall behöva döma den nyktre
som tillräckligt retad av en fyllerist smäl
ler till denne så att han hamnar på sjuk
hus. Även det fallet har jag mött.
Med doften av sprit blandar sig stundom
även pilsnerångorna. Det är svårt att vin
na förståelse för det faktum att även pils
ner är ett berusningsmedel. Men den som
sett pilsnervittnena vid en häradsrätt eller
fått en inblick i Ölandet i familjemålen, vet
vad han talar om.
Spritmissbruket medför inte bara att en
person genom någon enstaka händelse kom

mer inför domstol. Det spelar också in på
ett annat sätt. Genom detta missbruk sjun
ker nämligen en människa lätt socialt. Hon
blir lat eller mindre arbetsför — hon söker
sig samman med andra asociala individer.
Det är i den miljön de s. k. vaneförbrytarna är att söka — där möter alkoholmiss
brukarens barn alla de faror som äro för
bundna med en sådan miljö. Ungdoms
brottsligheten har i viss mån sin rot i det
ta förhållande.
Lagstiftaren har dragit konsekvenserna
av det förhållandet, att spritmissbruk och
brott hänger samman. Det har skett på det
sättet att domstolarna fått möjlighet att
ålägga en person, som får villkorlig dom,
fullständig avhållsamhet från rusdrycker
under den tid prövotiden — i regel tre år
■
— varar. Men i domstolarna har man
ibland en känsla av hjälplöshet på denna
punkt. Vi fruktar att detta dömande till
nykterhet kan bli en dom på papperet.
Därför skärps ofta domen genom föreskrif
ten att den dömde skall ansluta sig till en
nykterhetsförening. Detta skall man inom
den organiserade nykterhetsrörelsen taga
som en bön om hjälp. I känslan av det bro
derskap, som är en av nykterhetsrörelsens
grundvalar, bör man räcka en hjälpande
hand både till den människa som felat och

Den korta jackan
är aktuell nu. Finnes i man
chester i vackra färger samt
i ljusa ulstertyger.

SPECERIER,
CHARKUTERI,
GLAS och PORSLIN

Valters Livsmedel
Telefon 106

Tel. 154

det samhälle i vilket vi är satta att verka
till det allmännas bästa. Pä detta sätt
stärkes banden mellan domstolarna och
den stora folkrörelsen på folknykterhetens
idé.
En tragisk bild av alkoholens förmåga
att skövla människors lycka får domaren
i familjemålen. Till dem räknar jag inte
bara skilsmässorna — framtvungna av olid
liga förhållanden i ett hem med spritmiss
bruk och uteliv — utan även målen om
omyndigförklaring. I de senare är det i
regel fråga om att rädda familjens ekono
mi undan förstörelse. Då dessa mål un
dantagslöst handläggas inom lykta dörrar,
kan det inte bli fråga om att här blotta
några detaljer. Det får räcka med att slå
fast, att även i dessa mål alkoholen många
gånger är roten och upphovet till det onda.
En av de centrala frågorna i svenskt
rättsliv av i dag är rattfylleriet. Detta är
ett missförhållande av allvarligaste art.
Vad som hittills gjorts för att få bukt med
detta samhällsonda, som årligen kräver en
aktningsvärd tribut i spillda människoliv
eller kroppsskador för alltid, har inte varit
tillräckligt. Upplysning och propaganda har
kanske gjort något, men domstolarna visar
en oförlåtlig slapphet genom att döma till
straff som inte står i rimlig proportion till
brottets allmänfarlighet. Tjuven och bedra
garen, som tämligen undantagslöst lämnar
sitt offer oskadat till liv och lem, ger man
väsentligt hårdare straff.
Man försöker bagatellisera rattfylleriet
och säger, att i den allmänna rättsopinionen stämplar man icke detta som ett brott.
Det förekommer i de bästa familjer och
man får ju bara en eller annan månads in
ackordering på statens bekostnad. Vi som
i känslan av ansvar för de värden som här
står på spel har en positiv inställning till
denna lagstiftning undanber oss att detta
allmänfarliga brott nedsättes i allmänhe
tens ögon. I det demokratiska samhället
kräver vi respekt för detta lagbud som för
alla andra, som tillkommit i laga ordning.
Jag vill också säga några ord om polisen
och myndigheterna i detta sammanhang.
Alla är vi väl överens om att polis och
åklagare skall göra sitt allra bästa för att
uppdaga och beivra överträdelser av lag
stiftningen rörande alkoholmissbruk. Det
skall göras utan anseende till person men
också utan kitslighet. Men är man alla
gånger riktigt rättvis mot polisen? För
svårar man inte rent av dess arbete?
Det senare får man då och då exempel
på i domstolsarbetet. Allmänheten visar en
missriktad solidaritet mot fyllerister och
bråkmakare, som skall föras bort från folk
parker och nöjesplatser. När ma.n sedan
kommer som vittne till tinget minns man
ingenting av den händelse, som man kort
förut — detaljrikt och med träffande ut
tryck —- skildrat vid polisförhöret. Det
är som om vittnena mer eller mindre för
sökte skydda den tilltalade. Att de avsikt
ligt vilja förtiga sanningen, påstår jag
inte. Jag kan inte förklara det på annat
sätt än att här spelar det allmänna betrak
telsesättet om rätten för var man att få
använda spriten efter eget gottfinnande en
undermedveten roll. Det är med andra ord
ett folkpsykologiskt fenomen.
Forts, d sid. 15-
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KLASSKORT.

Sjunde klassen i Kallmora.

Sjunde klassen i Kårgärde.

Stående fr. v.: Börje Hedén, Wäinö Larsson, Majvor
Karner, Eivor Eriksson, Ruth Eriksson, Ulla Mårten,
Astrid Nilsson, Ragnhild Olsson.
Sittande fr. v.: Siv Bäckström, Astrid Hansson, Ulla
Gropman, Gunnel Sandberg, Majt Åsenlund, Elvy Eriksson,
Anna ISäll.
På golvet: Lennart Erkapers och Åke Rännar samt magis
terns lille Björn, som inte hör till sjuan.
Lärare: Edvin Cederlund.

Främre raden fr. v .: Birgit Blå, Mariann Käck, Gullevi
Eldh, Rut Hanser, Elvy Nilsson, Kerstin Johansson, AnnaLisa Matslofva.
Bakre raden fr. v .: Bengt Eriksson, Göran Bruksner,
Sigurd Sjöström, Erik Andersson, Arne Nilsson, Sven-Åke
Eriksson.
Hans Norm ej med på bilden.
Lärare: Sven Lilja.

Avd. H — skönlitteratur.

B IBLIO TEK i O R S A

....

7

Ahlin, Egen s p is ......................................
Asklund, Ogifta ......................................
Blomberg, Tyska dikter ........................
Camus, Pesten .........................................
Eriks, Det blir bättre i vår .................
Fridegård, Äran och hjältarna .............
Höijer, B ergfinken...................................
Joyce, Odyssevs ......................................
Kellgren, Guldkedjan ..............................
Nordh, Starkare än lagen, 1, 2, 4, 7 . .
Ragnar, Bygget .......................................
Sandemose, Nybyggare i A lb e rta .........
Sandgren, Ds uppriktigas k lu b b ............
Sundström, Ljuger gör jag inte .........
Tracy, Nummer sjutton ........................
Wall, Vännen P a trik ...............................
Wikström, Gyllne tid e r ...........................

Avd. E — uppfostran.
Elgeskog, Studiehandbok .......................
Renner, Föreningshandbok ....................

7
7

Avd. O — samhällskunskap.
Myrdahl, Jordbrukspolitiken...................

till allmänhetens tjänst.
Sockenbiblioteket i Hansjö
Sockenbiblioteket i Kårgärde
Sockenbiblioteket i Skattungbyn
Sockenbiblioteket i Åberga
IOGT:s bibliotek i Orsa
IOGT:s bibliotek i Mässbacken
ABF:s bibliotek i Orsa

1
2
3
4
5
6
7

(Siffrorna till höger om boktiteln i för
teckningen hänvisar till resp. bibliotek.)
Nyförvärvade böcker:
Avd. D — filosofi.
Ljungdahl, Marxismens världsbild
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Avd. Q — ekonomi.
Horn, Intern, handelsorganisation........

Nordin, Yrkessjukdomar .......................

NYA JÄRNHANDELN

Liljas Damfrisering

Uggleboet.
Nära mitt hem finns ett ugglebo. Det
är i en stor tall nere i skogan. Ugglan
flyger in uppe i tallen och flyger ut nere
i tallen. Det är nämligen flera hål upp
efter stammen. Ugglan brukar sitta och
titta ut genom ett av hålen, och ser då så
lustig ut.
Ingemar Fyhr. Klass 6.

ERIK A N D ERSSO N
Utför I n k a s s o u p p d r a g .
FörrSttar A u k t i o n e r ,
Bo
u p p te c k n in g a r och A rv s k iften .
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl.
köpmannaföreningar.
TEL. 4 0

tel. 306

Ska Ni måla?

7

Speciallitteratur, som icke finns i något
av orsabiblioteken, finns det möjlighet att
få låna genom bibliotekens förmedling.
Utan kostnad för låntagaren kan orsabib
lioteken rekvirera böcker till låns från lan
dets större bibliotek.

Låt oss ombesörja Eder
klippning och perm anent.

årets modeller inkomna.

7

Avd. V — medicin.

Kort hår i v å r . . .

Cyklar Telefon 252

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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m å ln in g . F ä r d ig k o k a d r ö d f ä r g a v Röt-

Vi stå nu rustade med full sortering av prima ma
terial för all slags målning, för såväl in- som ut
vändigt.

ORSA FÄRGHANDEL

m o ta v e rk e n s v ä lk ä n d a fa b r ik a t. L a c k fä r 
g e r . B r y t n in g s f ä r g e r . F e rn is s o r.

Z Z _______________
Y. FERNEMAN • Telefon 340
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Skolfilmförening
En del av skoltidningens läsare ihar
säkert sett i dagspressen, att en skol
filmförening bildades 'här i Orsa för en
tid sedan. Många har frågat, vad en
skolfilmförening är för något. Och sä
kerligen är det ännu fler, som. undrat
över saken utan att fråga. Därför är
nog en liten orientering på sin plats.
Visning av skolfilm har förekommit
ganska regelbundet i vårt distrikt un
der en lång följd av år. En projektor
inköptes för mer än 10 år sedan. Van
ligen har det blivit 4— 5 filmförevis
ningar under läsåret. Filmer har hyrts
frän en firma i Stockholm, och samma
program har visats över hela distriktet
föij alla skolor och alla klasser. Så långt
det låtit sig göra har programmen valts
med hänsyn till genomgångna kurser.
Men ändå har nog det hela blivit mera
ett trevligt avbrott i det dagliga arbetet
än verklig undervisning. Ty det finns
förstås ingen möjlighet, att samma film
skulle passa in på kurserna i alla våra
olika skolor. Och ännu mindre i olika
klasser. En i och för sig utmärkt film
har i en skola kommit för sent, i en an
nan för tidigt. Det är väl också endast
i enstaka fall, som filmerna förberetts
och efterfoehandlats i skolorna. Förbe
redelser har inte kunnat komma i fråga,
då lärarna på förhand vetat lika litet
som barnen om filmernas innehåll.
Trots att vi i Orsa visat film i sko
lorna så länge, kan vi knappast påstå,
att vi haft rationellt bedriven filmunder
visning. För den skull fordras andra
möjligheter. Och just på den punkten
har filmföreningen sin uppgift: den ska
skapa möjligheter för en rationell filmundervisning i våra skolor.
Och ska det kunna bli en verklig filmundervisning, måste filmerna finnas att
tillgå just när de behövas. Därför blir
det nödvändigt att inköpa undervisningsfilmer och lägga upp ett filmarkiv.
Det är filmföreningens uppgift att ord
na den saken. Nu är filmer ganska dyra
saker att köpa. Ett enda distrikt kan
därför knappast rå med kostnaderna för
ett filmarkiv. Skolstyrelserna i Orsa,
Våmhus och Ore har därför enats om
ett gemensamt arkiv. Arkivet kommer
att bli förlagt till Orsa. Och arkivföre
ståndaren där ska distribuera filmerna
till de olika skolorna, allt efter som de
behövas.
För rationell filmundervisning behövs
också flera projektorer. Det är dock inte
meningen, att filmföreningen ska skaffa

och

filmundervisning

sådana. Det får fortfarande varje di
strikt fö r sig svara för. Och för Orsas
del kommer den saken att ordnas så
småningom, när anslagen tillåter inköp.
Hur ska då rationell filmundervisning
gå till? Ska barnen i framtiden bara se
på film ? Jag ska kanske först svara
n e j på den sista frågan. De arkivför
slag, som sakkunniga hittills uppgjort,
upptar 6— 7 filmer för varje klass. Det
blir alltså inte ens en film i månaden.
Men det är meningen, att de filmer, som
visas, ska utnyttjas verkligt rationellt.
För den skull ska en filmvisning alltid
både förberedas och efterfoehandlas.
Överlärare J. Dalfors i Ore, som ock
så är styrelsemedlem i vår filmförening,
har i -en uppsats i ”Norstedtsfihn” be
handlat filmundervisningen. Och det
kanske kan intressera både lärare och
föräldrar med några utdrag ur denna
uppsats.
”Några dagar före filmvisningen sän
des till läraren de till filmen hörande
orienteringsbladen med anvisningar om
hur filmvisningen skall förberedas. Den
na förberedelse tog i allmänhet en lek
tion i anspråk, i vissa fall två eller flera.
Förmodligen anser någon, att detta är
slöseri med tiden. Låt oss säga, att en
film förberedes under två lektionstim
mar, visas under en och efterfoehandlas
under två. Det blir alltså sammanlagt 5
timmar för en enda film, och man kan
fråga sig, om det är försvarligt att be
driva filmundervisningen på detta sätt.
Svaret blir för min del ett obetingat ja.
Varje film belyser nämligen ett mycket
stort kursavsnitt, som det skulle ta myc
ket längre tid att genomgå, om under
visningen sköttes på vanligt sätt utan
film.
Vid förberedelserna har för barnen
okända begrepp och ord i filmtexterna
förklarats och i övrigt har preparering
skett enligt anvisningarna i orienterings
bladen. Redan vid denna förberedelse
frapperas man av hur oerhört omfattan
de det område är, som en enda film be
lyser. Vi kan som exempel välja ” Vetets
saga” , en film som en kritiker utan pe
dagogiska insikter skulle kunna kalla
innehållsfattig. Filmen är helt enkelt
upplagd med tanke på småbarnens för
måga att uppfatta sammanhang. Tem
pot har avsiktligt gjorts ganska lång
samt i samma syfte. Trots denna strängt
gjorda begränsning av lärostoffet har
den oerhört mycket att ge.

Bränd KALK och

Vårnyheterna
ha nu ko m m it Hos oss få r Ni
kvalitetsvaror till låga priser.

Segers Skoaffär, tel. 232, Orsa
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Enbart den lilla parallellhandlingen
med barn som odlar grönsaker räcker
till för ett par lektioner. Här har vi
emellertid valt att lägga huvudvikten vid'
allt, som har beröring med veteodlingen,
alltså upplagsnäring, groning, blomning,
befruktning etc.
Efterbehandling har skett på i huvud
sak tre olika sätt: besvarande av munt
liga och skriftliga frågor, uppsatser och
teckning. För att åter nämna ” Vetets
saga” , så ger denna film uppslag till ett
mycket stort antal uppsatsämnen, t. ex.
Mitt grönsaksland, En vårdag med bon
den, En höstdag på åkern, Med far till
kvarnen, När jag bakade bullar.
Beträffande uppsatsskrivningen, så är
det givetvis inte meningen, att barnen
efter varje filmlektion ska redovisa lär
domarna i en eller flera uppsatser. Det
är tvärtom så, att filmerna skall ge äm
nen för den ordinarie uppsatsskrivning
en. Någon har sagt, att barnen går med
mindre glädje till filmundervisningen,
om de vet, att de ska skriva uppsats om
den efteråt. Detta får väl betecknas
sorn rent nonsens. Det är väl snarare
så, att barn, som har svårt för att skri
va uppsats, hellre skriver om en film de
sett än om ett ämne, som ställer större
fordringar på deras fantasi.
I flera fall förekom vid våra försök
fri teckning i anslutning till de visade
filmerna. Inga som helst förebilder fick
användas. Att filmerna verkade inspi
rerande och befruktande på barnens
fantasi var tydligt.
Vid besvarandet av frågor lämnades
korrekta svar i ovanligt stor omfatt
ning . ..
Filmens överlägsenhet, när det gäller
att visa en rörelse eller ett sammanhang,
är ofrånkomlig. Den geografiska filmen
ger barnen oändligt mycket större möj
ligheter att leva sig in i en främmande
miljö än den stillastående bilden.” .
Jag är fullt medveten om, att denna
lilla artikel är alldeles för fackbetonad
för de flesta av Skoltidningens läsare.
Å andra sidan kan det väl heller inte
skada, att barnens föräldrar får veta
litet om skolfilmen och dess användning.
I varje fall hoppas jag den ärade läsa
ren fått klart för sig, att en riktig skolfilmvisning är något annat än att låta
barnen en och annan timme gapskratta
åt Musse Pigg eller Kalle Anka.
H j. H — n .

KALKSTEIVSMJÖL

BIRGER LUNDHOLM

av högsta kvalitéer till fö rd e l

Telefon 30

aktigaste priser erhallas frän

A.-B. SKAITUNGBYNS KALKBRUK
Mässbacken

Teleion 21

Boutredningar, Arvsskiften, Auktioner,
Inkasseringar, Rättegångar, Lagfartsoch Inteckningsärenden.
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en v ä d j a n till M o r och Far
När grottmänniskan en gång långt
före sagans tid fann, att hon kunde
locka fram eldgnistor genom att slå
hårda stenar mot varandra, hade hon
gjort en betydelsefull upptäckt, som
förde ljuset och värmen in i hennes
vintriga tillvaro i grottans kyliga dun
kel. Hon hade tidigare lärt känna elden,
när åskan gick och blixten tände. Hon
hade sett den förödelse, elden kunde
åstadkomma, men hon hade också känt
den behagliga värme elden kunde ut
stråla. Hon lärde sig konsten att göra
elden till sin tjänare genom att reglera
tillförseln av bränsle, så att den fick
brinna på härden men inte sprida sig
och komma lös och vålla förödelse.
Men härtill krävdes den största vak
samhet.
Genom årtusendena har elden följt
människan, varit hennes lydige tjänare
men stundom också hennes hänsynslöse
fiende, som med våldsam kraft kunnat
förhärja gårdar, byar och städer, djur
och människor. Oskattbara ting, oräk
neliga värden och tusenden och åter
tusenden människoliv har offrats under
eldens vilda framfart. Och allt detta
bara för att människan för några korta
stunder brustit i sin vaksamhet.
Vad elden skänkt människan allt
ifrån kulturens morgongryning av ljus
och värme men också av namnlös
skräck och förintelse, har vi sena tiders
barn ingen anledning att glömma. Vis
serligen har vår kultur gått framåt. ,De
fritt sprakande lågorna på den öppna
härden blir mer och mer sällsynta. I
stället har vi stoppat in elden i järn
spisar och‘ värmepannor och med elek

tricitetens hjälp har vi i allt större ut
sträckning börjat skaffa oss ljus och
värme utan lågor. Vi har kunnat skaf
fa oss ibättre hjälpmedel i kampen mot
herrelös eld, genom försäkringar har
vi fått möjlighet att täcka de rent eko
nomiska värden, som elden kan förstö
ra, men samtidigt har i våra maskiner
och anläggningar av olika slag möjlig
heter skapats för elden att slå sig lös
genom varmgång i lager, genom kort
slutning i elektriska ledningar och ipå
tusen andra sätt. Vi har ingen anled
ning att minska vår vaksamhet, vi har
tvärtom anledning att skärpa den.
Tändstickan, som en gång blev ett
praktiskt och enkelt medel fö r oss att
få fram eld, förefaller av utvecklingen
att döma mer och mer förlora sin be
tydelse. Möjligen är detta en del av or
saken till att vi människor alltmer sy
nes brista i respekt för, vad denna lilla
tingest förmår åstadkomma. Det är ju
inte så ovanligt, att barn får gamla
förlegade saker att leka med. Huvud

SPECERIER,
CHARKUTERIER,
GLAS & PORSLIN
i största sortering och till
förmånliga priser hos

HENNING BROBERGS
DIVERSEHANDEL, Holen, tel. 90

orsaken till att barn i så stor osh
skrämmande utsträckning kommer över
tändstickor är väl dock, att vi vuxne
mer och mer börjar ge barnen fria
händer. Barn skall växa upp i frihet
och det är gott och väl. Men många av
oss — alltför många — har inte satt
oss in i vad denna frihet egentligen är.
Barnen bör ha frihet i sin egen lilla
värld. Inte i de vuxnas. De vuxnas
hjälpmedel i tillvaron kan inte hux-flux
bli barnens. Därtill krävs utbildning,
som ger kunskap — kunskap om hjälp
medlens förtjänster och dess farlighe
ter. Att inte barnen kan leka sig till
denna kunskap på egen hand med hjälp
av alla våra invecklade och farliga ma
skiner, den saken tycks vara tämligen
klar. Vi har tillräcklig respekt för våra
maskiner.
Men hur är det med vår respekt för
elden? Denna naturkraft, som vi under
årtusendenas lopp måst kämpa emot
med största vaksamhet, för att den inte
skall få bli oss övermäktig? Och hur
många gånger har den inte överlistat
oss ? Hur stora offer har den inte
krävt? Den döljer sig i en liten tänd
sticka, som kanske tyvärr är alltför bil
lig i inköp. Det är väl detta, som bidra
git till den minskade respekten. Det
har blivit ganska enkelt fö r barn att
komma över tändstickor. Askarna 1ig-

eeccu m ci /
Sommarens fritidsplagg är C hu rc h illd re s s e n , jacka och
långbyxor. Manchester kr. 7 8 :-. Gabardin kr. 9 9 :-.
F ritid s s k jo rta n i y lle t r ik å med korta ärmar har helt
slagit igenom. Trevliga färgkombinationer i randigt. Kr. 19:22:50 och 2 3:- pr st.
C o lle g e trö ja n med lång ärm i tvärrandig gul och grön

ylletrikå. Kr. 2 1 :-.

Vårt urval av u d d a b y x o r är nu
större än någonsin. Beige, brun och
grå gabardin. Brunt och grått kamgarn.

När värmen kommer ger c h a r m e u s e -u n d e r k lä d e r n a
en härlig känsla av trivsel. Pris kr. 1 1 :-, 12:75 och 1 6 :pr helt ställ. K a ls o n g e r i simbyxmodell. Kr. 6 :- pr par.
D:o med korta ben i s. k. pärlstickning kr. 5:05 pr par.
Den idealiska sommarstrumpan är a n k e ls o c k a n . Från
kr. 3:55 pr par. C h a rm e u s e s k jo rto r med kort ärm i
blått och grått. Kr. 13:75 pr st.
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ger slängda lite varstans i hemmen, och
i butikerna tycks man inte reagera, när
ett litet barn kommer in och köper en
ask tändstickor i stället för karameller.
Det är, som om vi vuxna saknade fan
tasi. Vi tycks inte kunna se lågorna i
en tändsticksask. Men det finns ibarn
som kan det, foarn som tjusas av lågor
nas lek utan att förstå dess farlighet,
utan att ana vilken våldsam naturkraft,
som döljer sig i den lilla stickan. Vi
vuxna vet det men reagera likväl inte,
inte förrän det lilla barnet i sitt oför
stånd släppt lös den förödande kraften.
Men då är det så dags!
Här skall nämnas några små enkla
siffror, som kan berätta om vilka vär
den, som kan gå till spillo, när foarn
leker med elden. iSiffrorna är hämtade
ur endast ett enda brandstodsbolags
statistik — Dalarnas nya brandstods
bolag — och de avser givetvis endast
eldsvådor här i Dalarna och utgör såledfs endast en ringa del av de skador,
som uppstått vid foarns lek med eld. År
1945 fick bolaget betala ut 170.000 kr.,
1946 165.000 kr., 1947 c:a 80.000 och
1948 c:a 26.000 kr., allt som ersättning
för eldskador, som vållats av barn.
Detta blir bortemot en halv miljon kro
nor.
Men visar inte dessa siffror, att fö r
hållandena blivit bättre på senaste
åren? Det rör sig säkerligen endast om
en tillfällig nedgång, och så får vi inte
glömma bort, att dessa siffror endast
gäller ett bolag. Andra bolag kan myc
ket väl ha ökade siffror. Sådant beror
på tillfälligheter. De många eldsvådor,
som hittills inträffat i år, tyder inte
alls på, att barns lek med tändstickor
skulle ha avtagit. En stor brand i Mora,
som gjorde tre familjer husvilla, den
mycket hotande branden i Borlänge
centrum och en mängd svåra tillbud,
där faran i sista stund kunde avvärjas
tack vare brandkårens snafofoa ingri
pande, berättar om barnens farliga lek.
Vi skall heller inte glömma, att de skadesiffror, som nämnts, endast berättar

a --------

om de ekonomiska värden, som gått till
spillo. De berättar ingenting om de per
sonliga minnen och de kulturvärden,
som inte kan mätas i pengar.
Ni mödrar och fäder i Dalarna! Ni
vill naturligtvis inte, att edra barn
skall bidraga till denna skrämmande
eldsvådestatistik. Men det är i detta
fall som så afta annars: vi har så lätt
för att bli efterkloka. Har vi en gång
drabbats av olyckan, blir vi försiktiga.
Och det gamla ordspråket, att bränt
barn skyr elden, äger också sin riktig
het. Men varför skall vi nödvändigtvis
vänta, tilis något inträffat?
Varför
skall vi inte försöka ta lärdom av
andras olyckor och den kamp, som
sedan människosläktets barndom stått
mellan människan och elden? Om inte
för annat, så för barnens skull. Elden
är en dålig och farlig lekkamrat!
Pn
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En välkommen och
säkert mycket uppskattad
Mors Dags-present är ett pre
sentkort till vårpermanenten.
Ring Orsa 453 och rå d g ö r med

NYA DAMFRISERINGEN
A nnie M atslofva

VARA SKOLOR
under 1948.
Distriktets överlärare brukar varje år
lämna en redogörelse för skolorna.
Denna tas in i kommunens förvaltnings
berättelse, så att kommunalfullmäktiges
ledamöter och andra sockenpampar får
del av den. Men denna redogörelse inne
håller en hel del upplysningar, som
säkerligen också kan intressera de flesta
av Skoltidning ens läsare. Och därför tar
vi med en del av redogörelsen i vår
tidning :
LÄRJUNGARNA.
Antalet elever i distriktets skolor sista
läsdagen under redovisningsåret 1947—
1948 var:
i folk- och småskolor ................. 674
i fortsättningsskolan .................
66
Dessutom undervisades i distriktets sko
lor 5 barn, tillhörande annat distrikt, samt
8 utländska barn.
I andra skoldistrikt undervisades 10
barn från Orsa, 3 barn fick undervisning
vid anstalter för abnorma barn (döv
stumma m. fl.) och 27 barn i skolåldern
undervisades vid läroverk och realskolor.
Av de 674 barnen i folk- och småskolor
har 343 deltagit i slöjdundervisning.
Efter fullgjord skolplikt har under året
endast avgått 51 elever i fortsättnings
skolan.
På grund av sjunde skolårets införande
förekom ingen avgång från folkskolan
vårterminen 1948. 34 elever övergick dock
efter genomgången sjätte klass till real
skolorna i Orsa och Mora.
HÄLSOVÅRD M. M.
Hälsotillståndet bland barnen har i stort
sett varit gott, och några svårare epide
mier har ej förekommit.
Samtliga barn i klasserna 1, 3, 5 och 7
har under hösten blivit läkarundersökta.
Vidare har enstaka barn i andra klasser
undersökts av skolläkaren, då särskilda

J^C Z t c c o m jn a c e n o m e l o d i b l i v a :
c d tllc z cj.cz vi t i l l c^bzLcz, ^JL czro o o n o
Där finner Ni platsens största sortering när det gäller Dam-, Herr-, Flick- och Gosskläder samt metervaror äv alla slag.

STIL, STYRKA,

KVALITÉ kännetecken på varor

trän

AUG. LARSSON,
Telefon 21
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skäl för undersökning funnits. Av de
undersökta barnen har 28 remitterats till
lasarettet i Falun för ögonundersökning-,
1 till vanföreanstalten, 7 till centraldispensären i Mora och 4 till lasarettet i Mora
för speciell hj ärtundersökning’.
De flesta barnen har fått tandvård. Det
är dock oroande att det i vissa fall blir
så långt mellan tandläkarbesöken, sedan
landstingets tandklinik tagit hand om
tandvården. Varje barn borde få besöka
tandläkaren-,minst en gång årligen. Nu
kan det bli ända till två år mellan besö
ken. Orsaken lär vara, att det är alltför
knapp tid tillmätt för skolbarnstandvård.
Och av de timmar, som tandläkarna är
skyldiga ägna åt barnen, går en stor del
till orebarnens behandling.
Vidare har
tandkliniken tidvis endast haft en tand
läkare.
Koloniverksamheten i Torsmo har under
året återupptagits. Sedan folkskolestyrelsen överlåtit Torsmo nedlagda folkskola
för ändamålet, har Orsa Barnensdagsförening utfört vissa reparationsarbeten, så
att byggnaden nu bättre fyller sin uppgift
som kolonibyggnad. Föreningen har också
erhållit skoltomten som gåva av Orsa
jordägande socknemän. — Liksom tidigare
har orsaavdelningen av Röda korset även
i år haft hand om driften, medan Orsa
Barnensdagsförening hållit fastighet och
svarat för driftskostnaderna.
Med undantag av skolbarnen i Emådalen
har samtliga barn på distriktets bekostnad
erhållit bastubad. Förra vinterns vatten
brist gjorde dock, att badningen blev av
mindre omfattning än vanligt.
Barnbespisning har hela året varit an
ordnad i Emådalen. Vid Stackmora skola
har också utspisning ordnats under året.
Verksamheten där började den 13 sept.,
och under återstående delen av hösttermi
nen serverades där -5.428 måltider.
Simkurser har under sommaren hållits
i Kyrkbyn och Björken med sammanlagt
155 deltagare. Lärare här varit hr Arne
Berglund, Samhället. De flesta av delta
garna lärde sig simma, och 34 järn- och 10
byonsmärken erövrades. Orsa idrottsför

ening svarade även i år för kurserna med
anslag- från folkskolestyrelsen och Barnens
dag.

mellan jordbrukskurs, handelskurs och
skolkökskurs. Alla utom 3 valde det sist
nämnda.

Undervisningsmateriel.

-Skolöverstyrelsen har vidare fastställt
ny organisationsplan för våra skolor.
Ävenså har ny instruktion för överläraren
fastställts. Överstyrelsen har också med
givit vissa avvikelser från kursplanen i
fråga om ämnet historia, så att i sjunde
klassen får inläggas en ganska fyllig kurs
i samhällslära.

Under året har ny åskådningsmateriel
anskaffats för 7.815: 58 kronor. Förbrukningsmaterielen, vari som största post in
går barnens fria materiel, har kostat
11.573: 31 kr. för folkskolan och 790: 99
kr. för fortsättningsskolan. Dessutom har
slöjdmateriel inköpts för 3,540: 17 kr.
E tt viktigt år.
. År 1948 har i många avseenden varit
ett märkesår för skolväsendet i vår kom
mun. Det sjunde skolårets införande har
redan nämnts. Den mer än 100-åriga sexklassiga skolan har därmed gått till histo
rien. Samtidigt försvann också den två
åriga fortsättningsskolan, som dock inte
han bli mer än 20 år gammal.
Kungl. Skolöverstyrelsen har under året
fastställt ett nytt reglemente för fortsätt
ningsskolan, som nu blivit ettårig. Ur
detta reglemente kan framhållas, att skolköksundervisningen för flickorna nu blivit
utökad till 225 timmar mot tidigare 180.
Vidare kan också pojkarna numera få full
göra sin fortsättningsskolplikt i skolköket.
I det sammanhanget kan nämnas, att skolköksundervisningen blivit mycket populär
både bland pojkarna och deras föräldrar. I
somras utsändes ett frågeformulär, på vil
ket alla forts.-skolpliktiga pojkar fick välja

Leo
livet
bekvämare
med möbler
från

öhlins

C^lll examen:

Barnbespisningen har också detta år
kommit i gång på allvar. Visserligen är
det ännu bara i Emådalen och -Stackmora,
där allt är klart. Men bespisningskommittén — med folkskoll. A. Lustig som ordfö
rande — har under året utfört ett omfat
tande förarbete för att få igång bespisningvid många skolor under år 1949.
Den
frivilliga
musikundervisningens
start gör också år 1948 till ett märkesår.
Inte mindre än 238 barn anmälde sig till
denna undervisning. Dessa har undervisats
i 30 grupper i regel en timme varannan
vecka. I Skattungbyn har även förekom
mit undervisning i violinspel. Och både i
fråga om den förberedande undervisningen
(klangspel och tonett) och den direkta
instrumentalundervisningen har resultatet
blivit gott.
Under året har vidare den stora upp
rustningen i fråga om undervisningsmate
riel, som distriktet ålades, då statsbidrag
började lämnas till sådan materiel, tagit
sin början.
Förberedelserna för en skolfilmförenihg
bör också nämnas. Föreningen kom vis
serligen ej att bildas under året (den bil
dades 11 febr. 1949), men detta berodde på
att övriga distrikt ej blev färdiga med
sina ombudsval. Ett skolfilmarkiv kom
mer nu att förläggas till Orsa och skall
betjäna Orsa, Ore och Våmhus skoldi
strikt.
Skolstyrelsen har även under året beslu
tat omorganisation av skolbiblioteken, och
denna har också påbörjats.
Slutligen kan nämnas, att förslag om
undervisning i engelska och om inrättande
av -hjälpklass har väckts under 1948.

Kappor
och kostymer,
både e n f ä r g a d e och
rutiga. Hattar i tyroler-,
klock— eller matrosmo
deller.

Monty-dressen
är även i år pojkarnas
trevligaste sommarko
stym i bomull. Storlek
2 - 1 4 år.
*

*

Flickklänningar
för examen

B a rn k lä d e r, Orsa
Telefon 219

finnes nu i glada, ljusa
färger samt söta mo
deller i siden och bom
ull.

Gossblazer
lämpliga att kombinera
med knä- och långbyx
or samt trevliga skjor
tor, slipsar och flugor
kunna vi även erbjuda
i rikhaltig sortering.
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Sjunde klassen i Kyrkbyn.
Främre raden fr. v .: Hans Ferlander, Ejnar Haga,
Nils W olf, Sven-Olov Holmström, Olle Klockar, liunc
Johansson.
Mellanraden fr. v.: Gunnel Lindh, Gun Neman, AnnaGreta Hansson, Gun Lindh, Ulla Liljeström, Kerstin
Jäderström, Gulli Sundberg, Britta Olsson. Bakre raden
fr. v. Ann-Britt Jonsson, Bertil Hansson, Stig Halvarsson, Bertil Wiborg, Stig-Erik Melander, Sven Sjööns,
Birgit Lundli.
Lärare: Fröken Hanna Belin. E j med på kortet: Karl
Wikner.

Den frivilliga
musikundervisningen.
1 Den frivilliga musikundervisningen har
nu pågått i snart 3 terminer. Den förbe
redande kursen har redan hunnit genomgås
av flera elever. Och musikkommittén
beräknar, att före vårterminens slut ska
c : a 60 elever ha avlagt det ” examensprov” ,
som berättigar till musikdiplom av 1: a
graden.
Fordringarna i denna examen är inte så
stora. I kursen ingår hel-, halv-, fjärde
dels- och åttondelsnoter, punkterade hel-,
halv- och fjärdedelsnoter, pauser = de
nämnda notvärdena och i fråga om taktarter 2/4, 3/4 och 4/4 takt.
Yid provet ska eleven visa upp en lista,
upptagande minst 5 melodier i vardera av
tonarterna C-, F- och G-dur, som han eller
hon ska kunna spela korrekt. Eleven får
sedan inför ”examensnämnden” spela upp
några av de uppgivna melodierna. Och så

HANS

PETERSONS

Bil- & Flygskolor
Telefon 242, Orsa

olotna,
aom

ge

får eleven en liten melodi, som han aldrig
förr sett. Han får vara ensam med sitt
instrument och sitt notpapper 15 minuter.
Kan han så spela sin uppgift i rätt takt,
då är provet godkänt.
Förut har 2 elever rapporterats färdiga
med sina prov. Det var redan för 1 år
sedan, och dessa elever hade lite förkun
skaper genom privat undervisning, så där
för klarade de proven så snabbt.
Och nu kommer en lång lista på elever,
som nu i maj 1949 avlagt godkända prov:
3. Gun Persson, Kyrkbyn 6
4. Inga Brandt,
„
6
5. Lanni Hedberg,
„
5A
6. Håkan Mellström, „
5A
7. Tore Borgert,
„
5A
8. Ulf Bonde,
„
5A
9. Rune Lindström,
„
6
10. Sonja Hellström,
„
5A
11. Anna-Lisa Lilje
ström
„
5A
12. May Agneryd,
„
5A
13. Birgit Trogensson, „
5A
14. Barbro Kallman, Skattungbyn 8

TVÄTT
M ANGLIN G
SKJORTSTRYKNING
Snabbt

och

omsorgsfullt

O r s a P r iv a t t v ä t t

tes a lla l.

Elsa Bengtsson

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Gustav B ärtas,
11
yy
Ulla Mårten,
Siv Svalas,
11
Marianne Masser,
ii
Majvor Karner,
a
Eivor, Eriksson,
n
Gunnel Sandberg,
ti
Hubert Gabrielsson, i i
Britt-Mari Östlund,
ii
Rut Eriksson,
ii
Gerd Holm,
ii
Per-Erik Eriksson,
ii
Olle Gropman,
ii
Åke Granström,
ii
Ulla Ellings,
ii
Ulla Ersson,
ii
Kerstin Gropman,
ii
Mildred Melin,
ii
Monica Louthander,
ii
Åke Borg,
ii
„
Sixten Nyberg,
„
Sigurd Mårsén,
Asta Olsson
ii
Gerd Berglund,
ii
Ingegärd Wallberg,
ii
Maj-Britt Masser,
ii
Marianne Nyberg,
ii
Sven Berger, Nederberga
Gunnar Lustig,
„
Greta Kvarnström, „

8
7
7 (SR)
7 (SR)
7
7
7
7 (SR)
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
2
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4

Lägg märke till, att nr 34 Åke Borg går
i småskolans 2:a klass. Därtill avlade han
provet på flöjt.
Hj. H—n.

Cyklar av märkena:

Tel. 629

K r å n g l a r Eder radio?

Rambler,
Sualan,
K
rcon.

Lämna då in den till vår erkänt skickliga reparatör G. Norén

Ett parti cyklar med f r e d s g u m m i

Nya och begagnade apparater i lager.

Begagnade cyklar från 5 :- till 125:-.
Cykeldäck, Slangar, Cykeldelar.
God sortering.

Radiomottagare uthyras billigt.

AB

ORSA

MAS Kl N F Ö R S Ä L J N I N G
Slottsgården, Orsa, telefon 330
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Cykel- é Biltjänst
Telefon 156, Orsa
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FRÅNSKOLBÄNKEN
Till våra unga medarbetare!

När jag var till Slättberg.

1 går var jag till Slätfcberg, för min kusin
hade namnsdag. Först gick vi ner till hö
norna. I ena ladugården var det vita höns,
och i den andra var det bruna.
När vi kom in från ladugården, hade
Ingvar och Lasse kommit hem. De hade en
pojke med sig, som hette Björn. Då tog jag
fram presenten och gav Ingvar den. Förut
hade han fått en blå plånbok, och nu fick
han en gul. Jag sa till honom, att han
skulle gå till Anna-Greta och be henne att
hon skulle komma till mig. Efter en stund
kom Anna-Greta, och vi målade i en
målarbok. Därpå tog Ingvar ner trollbläc
ket, men det var förstört, så vi kunde inte
skriva med det.
Om en stund gick Anna-Greta hem. Då
gick jag, Lasse och Ingvar ut. Lasse hade
tagit ut sockerbitar och haft på choklad
smet och sålde åt oss för tre öre styck.
Berit Nääs.

Klass 4.

När katten hade kalas.
En dag gick mamma till Tant Stina. Hon
var och köpte ett kg. sill, som hon lade i
blöt innan hon gick, för hon skulle hem
sedan och steka sillen. Men då hon kom
hem fick hon se katten sitta på diskbänken
och äta sill. Mamma blev så häpen, att
hon satte sig ned på soffan. Och katten
sträckte på sig och drack vatten ur vatten
hinken. Så nu fick jag gå och köpa mer
sill. Vattnet fick jag hälla bort. Katten
var så törstig, att han drack vatten och
mjölk hela dan. Och alla sillar hade han
dragit på golvet i en enda röra. Nu vill
han inte ha någon sill alls. Mjölk vill han
inte heller ha.

Nu knoppas det och blomstrar i natu
ren, och dess livaktighet tycks ha smit
tat Er. Både uppsatser och teckningar
har växt fram i myllrande mängd. Sär
skilt talrika är teckningarna den här
gången. Tack ska Ni ha för alltsam
mans! Många bra saker har vi måst
spara till nästa nummer. Men när det
kommer, är det höst, och de fina vår
sakerna, som Ni nu skickat, passar inte.
Överge då inte Orsa Skoltidning i be
svikelsen, utan kom med nya bidrag,
både uppsatser och teckningar!
Friskt mod och välkommen åter!
Vår-vers.
Nu är våren här.
Hör du lärkan där?
Och blåsippor växa i backen,
och flickan snor runt på klacken.
O, så glad jag är,
nu är våren här!
Och ekorren springer och leker,
och vinden honom smeker.
Hör, taltrasten sjunger i snåren
om våren!
Kerstin Forsman.

Klass 4.

TÅRTOR
Best äl l

i

god

tid

/rå«

Nya W ienerbageriet

Gun-Britt Bengts. Klass 4.

Telefon 198

När jag var och plockade blåsippor.

En dag i påsklovet skulle Kerstin och jag
opp till Trunna och plocka blåsippor. Vi
åkte moravägen en bit, svängde av vid
hembygdsgården och kom småningom till
en skog. Där ställde vi våra cyklar. Sedan
gick vi lite längre ner. I den skogen fanns
det så mycket blommor. Då gick Kerstin
och jag in i skogen och började plocka.
Just som jag skulle börja plocka, sa Kers
tin: ” Trampa inte på myrstacken!” Och
då blev jag så rädd, att jag sprang där
ifrån. Just då höll jag på att trampa på
en stor blåsippa.
Plötsligt hörde vi ett konstigt fågelläte.
Först tänkte vi, att det var ugglan, men
sedan tänkte vi, att det kanske var orren.
Då vi åkte hem, hade vi så mycket blåsip
por. Hemma satte vi blommorna i vatten,
och sedan gick vi ut och bollade.
Birgitta Eriksson. Klass 4.
Trollungarna.
Det var en gång tre trollungar. Två var
hemskt olydiga. De slogs och retade mam
man och sprang bort. Den tredje var så
snäll, var hos mamman jämt. Sen gick
han och lärde. sig spela på tonett. Han
kunde spela så fint och spelade i radio.
Det lät så fint. Hans mamma hörde det;
Hon sa: ”Hör, så fint han spelar!” De två
andra sa: ” Det är väl inte fint” . Då fick
de stryk för de sa det. ”Är det inte?” —
” Nej”, envisades de. Då fick de mer stryk
av mamman. De sprang ut på skullen och
gömde sig där. Mamman sprang efter. Och
hon ramlade ner till hästarna. Trollungar
na skrattade åt henne. Snipp, snapp, snut,
så var den sagan slut.
Åke Bengtars. Klass 3.

De vackra

p la n ' p a n ta n
en sensationell nyhet, som gjort succé!
Patenterad hopsättning av geringarna. Ramlisterna äro
hoplimmade i flera delar och av urvalt, absolut torrt och
kvistrent trä.
Adrian-ramen levereras trävit och konstnärerna ha däri
genom möjlighet att själva behandla sina ramar så att de
harmoniera med det konstverk, som skall insättas i ramen.
Adrian-ramen passar både till kilramar och pannåer samt
finnes i figurformat.

mönstren väcka
beundran . . .
Ni kommer också att
bli förvånad över hur
verkligt smakfulla och
moderna

TAPETER
vi kunna erbjuda Eder
till fördelaktiga priser.

Hedins Färghandel, Orsa, telefon 155
n
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Eivor Eriksson, klass 7
v
:a
IG
N
K
C
E
T

:Eivor Eriksson, klass 7
IG
N
K
C
E
T

T
Anna
v
:a
IG
N
K
C
E
Säll, klass 7

Den kära våren kommit har
och barnen spela kula.
Nu marken redan blivit bar
och stövlarna bli fula.

Nu stararna rett in sitt hem
i alla våra holkar,
och man blir trött i varje lem
och helst från skolan skolkar.

Vi plocka sippor och viol
i vårligt gröna backar.
Nu lyser vårens varma sol
på myrors bruna stackar.

På simkursen.

När jag blir stor.

När jag var sex år, gick jag på simkurs.
Varje dag klockan halv tio skulle vi vara
vid Tuben. Ibland hade vi tävlingar. Då
kom det folk. De måste betala inträde,
men jag fick gå in gratis för jag skulle
vara med och simma. Jag gruvade mej för
det var så kallt. Allt folk bara tittade på
mej. När vi skulle sluta fick vi pris. Jag
fick en blus, och Eva Olsson fick en pokal.
Sen skrev de in i tidningen. De skrev fel
att jag kom fyra, fast jag kom sist. 'Då
skrattade jag för det tyckte jag var så bra.
Nu kan jag simma en 50 meter.

När jag blir stor, ska jag bli lärarinna.
Det är bra att vara lärarinna, för då får
man ledigt hela sommaren. Jag ska inte
ha så mycket barn i klassen. Jag ska leda
småskolan. Barnen ska vara tysta och
snälla, för annars vill jag inte vara lära
rinna. Helst vill jag leda min klass i det
klassrum, där jag nu sitter.

Tre finurliga kaniner.
Tre små kaniner längtade ut till friheten.
En dag gjorde de opp en plan. Då husbon
den kom och skulle ge dem mat, låtsades
en vara sjuk. Husbonden öppnade då dör
ren på vid gavel. Det var just vad kaniner
na önskade. Den, som förut varit så sjuk,
tog nu ett jättesprång och hamnade på
marken. För att få med sig eina kamrater,
började han springa runt buren. Husbonden
började springa efter honom. I hastigheten
glömde han stänga dörren, så de andra
kunde komma ut. Ohoj, gubbe, hojtade ka
ninerna på sitt språk. Sedan försvann de
in i skogen. Och har inte räven tagit dem,
så lever de väl än.
Sören Johansson. Klass 4.

Lena Hellspong.

Britt-Marie Andersson. Klass 4.

Cykelreparationer
Renoveringar
Delar och tillbehör
Lackering

Klass 2.

Planera för
semesterresan i god tid!
Köp hem redan nu KONSERVER t. ex.
Kalops
S a lta ’ biten
K öttbullar
Fiskbullar
Sillkonserver
S ardiner m. m.

AB J. A. BROBERG
LIVSMEDELSAFFÄRER, ORSA

Mors Dags-kort
I STOR SORTERING

Hyllningsadresser
Textningar utföras

B. S. BALTERS
CYKEL- & REP.-VERKSTAD

Glas och porslin
I G O D SORTERING.

Box 263 A, Orsa

DAGLIGEN FÄRSKA
CHARKUTERIVAROR

För sommaren...
Lekdräkter, Korta knäbyxor
Overallsbyxor
Skjortor, slipsar
Cardigan, jumper
Trenchcoats
#
Blusar, Blazer
Klänningsrockar
Snibbar, Scarves
Handväskor
Regnkappor, plastic m. m.
*

W I K N E R & C: o
HOLEN, Telefon 2

KOM, SE och PROVA
en klänning, klänningsrock, blus eller kjol
s t o r le k a r f r å n 3 6 — 5 2 .

V å ra erkänt låga priser och goda kvalitéer
gör ett besök lönande. Ev. ändringar utfö
ras efter kundens önskan.
R IN G O C H

O r sa
Tobaks- & Pappershandel

12

EMMA OLSSON
Orsa, telefon 125

BESTÄLL TID !

H. F A L K , MÄSSBACKEN
T e le f o n

51
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Anna Säll, klass 7
v
:a
IG
N
K
C
E
T

v
:aUlla Mårten, klass 7
IG
N
K
C
E
T

En liten hästhov tittar fram
där bakom våran stuga,
och tuppen med sin röda kam
spatserar med sin fruga.
1)

Nu trädens alla knoppar spricka
av solens varma kyss.
På vägen går en liten flicka
till fåglarna hon lyss.

Ulla Mårten, klass 7
v
:a
IG
N
K
C
E
T

Och gökens rop i stilla kväll
ger mig ett vårligt sinne,
där jag nu sitter på en häll.
Ja, snart är sommarn inne.
Ulla Gropman, kl. 7, skrev verserna.

Fiskarna.

En sorgsen dag.

En dag tog Bernt hem levande fiskar.
Han skulle bort och fiska gädda nästa dag,
och småfiskarna var till bete. Så fyllde han
en hink med vatten och släppte ner dem i
vattnet. De dök ner till bottnen, och där
låg de alldeles stilla. Då släppte Bernt ner
en mugg, och fiskarna kröp in i den. Sen
på kvällen bytte han vatten. Nästa dag var
fiskarna nästan tama. Jag fick ta i några
fiskar. Så skulle Bernt åka och fiska. Men
först flyttade han över fiskarna till en kru
ka. En liten fisk var så rädd, att han bara
sam undan, när Bernt skulle ta honom. Så
gjorde fisken ett hopp rakt upp i luften,
och så ramlade han ner i en sko. Där låg
han och sprattlade. Då tog Bernt och stop
pade ner honom i krukan igen. När han
stoppat ner alla fiskarna, åkte han till sjön.
Där var han nästan hela dan, men inte fick
han någon gädda heller.
Då släppte han ur alla fiskarna, som var
kvar i krukan, och åkte hem.

En dag när vi kom in och hade haft rast,
var fröken så ledsen. Och kan ni förstå!
Jo, vägbilen hade kört över frökens hund.
Han hette Klang. Han var inne hos oss
många gånger. Jan och Mona var så ledsna
så. Jag tyckte så mycket om Klang. Han
var aldrig elak mot mej. Inte mot de andra
heller.
Anna Kristina Björkman. Klass 2.

Inger Hultman.

Klass 4.

Våra blomsterlökar.
I oktober satte vi våra blomsterlökar i
skolan.
Sen tog fröken och satte dem i
källaren. Där har de stått i tre månader.
Vi fick lökarna av magister Sjöholm i Gö
teborg. Och han har fått lökarna från Hol
land. Efter jul tog fröken upp lökarna och
satte dem i ett mörkt men varmt rum i
fjorton dar. Sen tog vi fram lökarn.a i ljus.
Nu har vi tulpaner, en gul och en röd. De
är så vackra.
Sven Erik Jonsson. Klass 2.

Vid köp av r a d i o
kan Ni med förtroende vända Eder till oss. Vi ha följande märken i lager:
CONCERTON, DUX, LUXOR, MARCONI, N O R NAN, PHILIPS,
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel* & S p o r t a i i ä r
Telefon 281, bostaden 383
Representant för A.-B. Cykelfabriken

M onark,

Varberg

Möbler, madrasser och sängkläder \ lager
O m s t o p p n in g

och

1

klädsel.

Vänd Eder med förtroende till yrkesmannen, som lämnar garantier för såväl material som arbete. - Nytillverkningar av soffor
och fåtöljer. Trevliga tyger till billiga priser. ■ Bilklädslar.
Reellt arbete! Billiga priser!

F
I RIV
M l*A*
r ilV

S
P P M 'O * R L E R
JT
l O
V r r i T I V D L E n

Y \( )

slottsgården ° rsa tel e79

Tapetserare C. Samuelsson

När skrindan tippade.
När vi skulle åka till min moster, for vi
med häst. Vi åkte mecf Kerstins pappa. Det
var mörkt och kallt, för det var vinter. Vi
frös, så vi kröp ned under fällen. Jag som
nade. När jag tittade upp, låg jag under
en gran och hade ansiktet i snön. Jag bör
jade gråta, för det sved i ansiktet. Skrin
dan hade tippat, och alla låg i snön. När
vi kom fram, märkte Kerstins mamma, att
hon hade tappat lite ull, för hon hade en
påse ull med sig. Min moster kom ut, för
hon hörde, att vi kom. Hon skrattade åt
oss, för vi var alldeles snöiga. Då berättade
vi hela historien för henne.
När vi skulle åka hem, var jag så rädd,
att skrindan skulle tippa, så jag vågade
inte somna något mer. Skrindan slängde hit
och dit. När vi kom hem var jag så trött,
att jag somnade på en gång.
Maud Byberg.

Klass 3.

Orsa
Damkonfektion
& Syateljé
REKOMMENDERAS

KERSTIN GRUNDER
T e l. 4 3 3 ( f. d . Id a Larssons f a s t ig h e t , T ru n n a )

Sommartid
kokar vi elektriskt.
KOKPLATTOR och UGNAR
bäst från specialaffären.

Mora-Orsa Elektriska Å6
Orsa, telefon 192
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När Astrid skulle plocka lingon.

T
E
C
K
N
IN
G
:d
e första blåsipporna a
v

Inger Falk, klass 4.
En vårdag.
I går, då jag kom hem från skolan, såg
jag några fåglar. Jag gick in med väskan
och gick ut igen. Tipp kom lunkande efter
mig. Jag tror det var grönsiskor i björken.
De var små och grönrandiga på sidorna.
Tipp började gräva i jorden efter någon
ting. Jag trodde han jagade råttor, för
det var ett hål i jorden. Han fick inte tag
i något, men blev alldeles jordig om nosen.
Rätt som det var tog Tipp ett skutt rakt
över en rabatt. Han gick hotfullt morran
de över gräsmattan och drog upp mun
giporna. Jag kunde inte förstå, vad han
morrade åt. Han skällde litet också. Han
gick rakt på skottkärran. Jag började
skratta. Det var skottkärran han morrade
åt. Då han kom fram, tog han ett skutt
och fick se vad det var i den. Det var göd
sel. Han såg på mig, som om han skäm
des.
Nu kom far och mor hem. Vi såg på
blommorna utanför boden. Där växte krokus och scilla. Det var både vita och gula
krokusar. En scilla hade satt sig alldeles
ensam mellan några stenar i en mur. Vi
gick neråt grusgroparna. Där hade vi satt
några mosippor förra sommaren. De var
uppe, och bladen var alldeles gröna. Vi
såg två rödhakar, och vid stenröset såg vi
fullt med grönsiskor.

En dag sade Astrids mamma, att Astrid
skulle gå och plocka lingon. Det ville hon
och tog en korg och gick. När hon hade
gått en liten bit, fick hon se alldeles fullt
med lingon. Hon började plocka, och snart
var korgen full. Men just som hon skulle
gå hem, kom en gubbe fram ett stycke
ifrån henne. Astrid blev rädd och började
skrika. Då sade gubben: ” Nu kommer jag
och tar dej” . Så gick han fram till Astrid
och tog henne och stoppade ner henne i
en säck. Det var alldeles mörkt där nere.
Om en stund hörde Astrid, att gubben låste
upp en dörr. När han kom in, knöt han
upp säcken och lyfte upp Astrid. Så gick
han ut och låste dörren.
Om en liten stund hörde Astrid, att det
var någon där ute. Snart kom en annan
gubbe in. Astrid såg, att han var snäll.
Hon frågade honom, om han ville hjälpa
henne. Då sade han: ”Jag kommer och
hämtar dej klockan tolv” .
När klockan slog tolv, knackade det på
dörren. Astrid förstod, att det var den
snälla gubben, som kom för att hämta hen
ne och gick och öppnade. När han kom in,
sade han, att hon skulle sätta sig upp på
hans rygg, och så började han springa.
Snart var de framme, och Astrid hoppade
ned från gubbens rygg och tackade honom
och sprang in.
När hon kom in, satt far och mor ännu
uppe, fast klockan var över tolv. De frå
gade henne var hon hade varit, för de hade
varit så rädda för att ho.n skulle ha gått
vilse. Då berättade Astrid hela sitt även
tyr, och så gick hon och lade sig.
Laila Kihlman. Klass 4.

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 !

Trädgårdsmöbler
Soffa .
Bord .
Fåtölj
Stol .

På morgonen vaknade hon vid att mam
ma väckte henne. Lisa tänkte, att hon skul
le hinna med skrivningen, innan ho.n gick
till skolan. Det hann hon inte, men hon
tänkte, att läraren inte skulle säga något.
När hon kom till skolan, var hon rädd
hela tiden till skrivtimmen. På timmen frå
gade läraren, om alla hade skrivit läxan.
”Ja” , sa alla utom Lisa. Det märkte lära
ren och frågade, vad Lisa hade gjort. ”Jag
var på bio med mamma” , sa Lisa. ”V ad?”
sa läraren, och fortsatte: ” När slutade
den?” ” Klockan elva” , sa Lisa. ” Kvarsittning till klockan 4 i dag” , sa läraren. Alla
barnen tittade på Lisa. Hon kunde inte
hålla emot gråten, utan hon började gråta.
När klockan var 4, fick Lisa gå hem. Hon
gick sakta framåt gatan, tills hon kom hem.
I tamburen stod mamma och väntade på
henne. Mamma trodde, att Lisa hade haft
slöjd, så hon blev inte arg. När Lisa blev
stor, tänkte hon tillbaka på den dagen.
Hon tänkte: ” Den dagen kunde jag inte
läxan” .
Klass 4.

från konfirmations-

Furu, träuit:
19:25
19:25
15:30
11:75
8:25

Bakläxa.
Lisa hade varit med mamma på bio. Den
slutade klockan elva. Lisa var trött, när
hon kom hem. Hon gick i 5 b i Högfors
skola. Hon hade historia och skrivning till
läxa. Lisa hann bara läsa historia, innan
hon somnade.

^ _^ i ^ i n n e t

I STOR SORTERING.

Rödbok:

Bengt Samilda, klass 4.

Carola Wilhelmsson.

Lisbet Granholm. Klass 6.

Soffa . .
Bord . .
Fåtölj
Stol . .
Taburett

:Vår kase a
IG
N
K
C
E
T
v

. 16:50
. 6:75
. 8:75
.
5: —

och examensdagar
blir porträttet

Grythyttans stålmöbler:
Bord 34: -, Fåtöl 30:-, Stol 20:50
VILSTOLAR, PARASOLLER

Kooperativea
fören. O v a n Siljan
O rs a

14

lör trädgård och terrass. —
Det finns många olika ty
per att välja av i vår stora
sortering.

Carl A. Pettersson, Orsa

från TEGM AN S

ORSA SKOLTIDNING

En domares . . .

Frelins Konditori
Telefon 27
Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Värme-, Valfen-, Avloppsledningar
utföres av

Dick

Hansson,

Orsa

Telefon 94

Tapetsering
Rums-

och

B y g g n a d sm å ln in g

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

Målarmäst. Näs Per A ndersson
Telefon 67

Obs! Verksladeu flyttad till Slällberg

't_________________________________

G.

A S P L U N D S
Bokbinderi, Orsa
f. d. Rob. Thollanders

PERMANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. C a rls s o n s Å k d o n s fa b rik
Orsa

Tel. 188, bost. Holen 58

ARBETSVAGNAR -

KÄLKAR

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparalioner

Gott dricka
frän

Storåbro Bryggeri, tel. 189
LI NDANGETS

PENSIONAT

Telelon Holen 1
Ny r e g i m !
Enklare och finare middagar, supéer samt
kaffe för större och mindre sällskap. Be
ställningar mottagas tacksamt.

Forts, från sid. 4.

En ur psykologisk synpunkt ogynnsam
effekt gör vidare den njugghet, som både
små och stora kommuner visar, då det gäl
ler att skapa ett effektivt polisväsende.
Hur skall man begära att den lokale polis
chefen och hans underlydande medarbetare
skall få respekt med sig, när man ser och
hör hur förslagen till god kontroll och
övervakning vrakas eller naggas i kanten
av de beslutande myndigheterna? Var är i
denna situation nykterhetsvännerna ?
Varför dricker man? Frågan skulle tar
va ett mångskiftande svar. Den domare
som inte intresserar sig för denna sida av
alkoholproblemet, är en dålig domare.
Där har man först och främst alko,holism på grund av arv eller sjukdom.
Dessa är medicinska fall och borde aldrig
komma under prövning vid domstol. De
höra hemma hos läkare och på sjukhus.
Men vi har också de sociala missförhållan
dena. Hit hör olyckliga hemförhållanden
med allmän vantrivsel i en trång bostad,
motsättningar mellan en slarvig äkta man
och en gnatig och oförstående hustru, bris
tande anpassning generationerna emellan
i familjen samt bristande hemkultur över
huvudtaget. Där är de otillfredsställande
sociala förhållandena i ett samhälle, där
man inte kunnat hålla jämna steg mellan
individernas krav och möjligheterna att
tillfredsställa dem. På det rent personliga
planet ligger i botten på ett — ofta rent
tillfälligt — spritmissbruk önskan att få
bort hämningarna inför ett besök på dans
banan eller allmän leda på grund av bris
tande förmåga eller möjlighet att ordna sin
fritidssysselsättning. Och sist men inte
minst observerar man det dåliga exemplet
och i samband därmed oförmågan att säga
nej, när fickflaskan eller cocktailglaset
kommer fram.
Ett vill jag säga till sist. I längden be
kämpar man inte spritmissbruket med la
gar och domar — om än aldrig så stränga
— eller med polis och 'anstalter av skilda
slag. Det är bara yttre medel som sam
hället har måst tillgripa som nödfallsutvä
gar. En domare begriper att över allt an
nat står det frivilliga nykterhetsarbetet —
upplysningen ute i bygderna om alkoholens
fördärvliga och nesliga roll i människors
liv.
En domare vill därför önska alla de män
och kvinnor och ungdomar, som ägnar tid
och krafter åt nykterhetsarbetet, framgång
i sin betydelsefulla gärning. Och han vill
uttala sin förkastelsedom över dem, som i
olika former försvårar och förhånar nyk
terhetsarbetet bland vårt folk.

Vördsamt Märla Gareby.

(Beställ pernianentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS

Vördsamt

ARNE BERGLUND
Telefon 66

Lindhs Matsalar
Tel. 269

Firma

Rekommenderas!

B E R T IL

Orsa

Byggnadssnickerier
Inredningar, tra p p o r m. m.
Lager av M asonite, W a llb o a rd , Plywood

Kallholsfors

HUGOS KONDITORI
REKOMMENDERAS
--------- T e le fo n

Sadelmakeri, Tapelserareverkstad

Telefon 164
Möbler och madrasser omstoppas. Nya
madrasser och markiser på beställning.
Billiga

priser!

Skorepataiioner
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
G:a Grewgörden (mift emof Missionskyrkan)

Gummiskodon och Cykeldäck
re p a re ra s !

KINGCENTRALEN
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs

^ f-e tt^ tu e tu u ^

TRUNNA - ORSA
Telefon 690
Medlem av Orsa hantverks- &
industriförening

Erik Wesström
Utför Värme-, Vatten och Av
loppsledningar av alla slag.
Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstel. 119

t a n d u Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173
Meddelar alla vanliga badformer samt
elektr. karbad och elektriska ljusbad, in
packningar, saltingnidningar, massage m. m.
Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan
stående bad och behandlingar.
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar,

Trappor,

Lislvcrk,

Auktoriserad försäljare för

JONSSON

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

3 1 8 ---------

John Petterssons

Masonile, Wallboard och Plywood

O U O N SBYN - TEL. ORSA 346
e L a m .m e n c le e c 4 .iS !

cSrudcerlfabrik

Tel. 37 M ä s s b a c k e n

BEGRAVNINGSBYRÅ

Ena Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78

ORSA
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De flesta slöjdlärarna
har sagt upp eina tjänster till komman
de läsår. Det statliga slöjdarvodet är näm
ligen endast 2 kr. per timme.
Antalet nybörjare i höst
blir 120, 57 gossar och 63 flickor. I fjol
var det 115. Anmärkningsvärt är att en
dast 22 av de 57 gossarna är vaccinerade.
Av de 63 flickorna är 42 klara med vacci
nationen.

Sjunde

klassen
I

Hansjö

Stipendiefonden.

Främre raden fr. v.: Maj-Britt Långh, Solveig Andersson,
Greta Difs, Nils Forsberg, Stig Jågas, Göte Ersson.
Andra raden: Roland Frisk, Åke Hedlund, Vega Rosén,
Gun Bergman, Siv Bergman, Inger Sigra, Kerstin Eriksson.
Bakre raden: Ingemar Eriksson, Birger Persson, Rolf
Larsson, Stig Carlsson, Eive Hellberg, Ivan Bruhn, Gunnar
Albinsson.
Bengt Strid ej med på kortet.
Lärare: Daisy Holton.

Skolnytt.
Till ord. lärare
inom Orsa skoldistrikt fr. o. m. den 1 juli
1949 har valts folkskolläraren Gustav Montelius.
Tallhedsbarnen
får nästa läsår gå i Kallmora-Åberga
skola. Barnantalet i Nederberga ökar näm
ligen mer och mer, så att t. ex. i småskolan
blir det i Nederberga mer än dubbelt så
många som i Rallmora. Vidare är det me
ningen, att barnbespisning ska starta både
i Kallmora och Åberga i höst. Genom den
nu av skolstyrelsen beslutade och av in
spektören godkända överflyttningen av
tallhedsbarnen kommer de alltså att kunna
få lagad mat, vilket ju är en stor fördel,
då de måste vara borta hela dagarna.
Lagstadgat sammanträde
mellan lärarkåren och skolstyrelsen hölls
den 22 april. Efter unison sång följde en
uppvisning i tonettspel av barn från klass
5 A i Kyrkbyn, varefter stråkorkestern från

Blommor lör Mors Dag
examen 0 konfirmation

Lindqvist Eftr. Blomsterhandel
- John A. Levenius -

Tel. AHären 92, Trade. 120 ankn. bostaden

Upplaqa 1.950 ex.

Hederslistan
över stipendiater, som fullbordat sina
kurser vid Hermods Korrespondensinstitut,
utökas nu med:
Den sjuttiofemte: Stig Olsson, Born, För
bränningsmotorer ;

Skattungbyns skola utförde fyra musiknummer, som livligt uppskattades.
Vidare höll brandchefen Tage Gussing
från Falun föredrag om brandskydd och
eldsläckning, och smalfilmaren och folk
skolläraren Sven Floren från Ore berättade
om principerna för framställning av skolfilm och hur filmundervisning bör ordnas,
varefter tre av hans nya filmer visades.
Filmföreningens styrelse
har vid sammanträde den 26 april inköpt
14 filmer till filmarkivet samt rekvirerat
30 filmer till påseende. Det är alltså me
ningen, att organisationen ska vara klar
till hösten.
Lärarinnan Karin Elin
kommer även nästa läsår att tjänstgöra
vid Hansjö folkskola.
60 åifyller den 3 aug. småskollärarinna frö
ken Märta Larsson i Kykrbyn.
50 år
fyller den 11 sept. folkskollärar. Alfred
Lustig i Nederberga, och den 21 sept. folk
skollärar. Thore Kruse, förut i Hansjö.

Ä r Ditt b a rn ufe
sent på k v ä lla rn a ? Enl. fö rb in d e ls e , som ö v e r 9 9 ° o
a v m ålsm änne n und e rte c k n a t, ska barnen ej få v is 
tas ute e fte r kl 21 (kl 20 u n d e r v in te rh a lv å re t).
Flera fö r ä ld r a r h a r e m e lle rtid b e k la g a t sig öv e r
svå rig h e te n a tt få in sina b a rn , då a n d ra s barn
f å r v a ra ute. T ä n k p å D in a b a r n s b ä s t a ! L å t
d e m in te v a r a u p p e s e n t p å k v ä ll a r n a !
V i v ä d ja också t i l l fö re n in g a r a v o lik a sla g,
som a n o rd n a r m öten e lle r a n d ra t ills tä lln in g a r :
Låt ej b a rn v a ra m ed, om m ö te t s lu ta r e fte r kl 21.
S lu tlig e n u pp m an as lä ra rp e rs o n a le n , o rd n in g s 
v a k te r och a lla ö v r ig a a n s v a rs k ä n n a n d e personer
a tt a rb e ta fö r de ö v erensko m na bestäm m e lsernas
e fte rle v a n d e .
O rsa F olks k o ls ty re ls e ,

Föräldrarna uppmanas
att låta vaccinera barnen på försomma
ren, så att nybörjarna har detta bakom
sig, då skolan börjar. Det är alltid be
svärligt med vaccination under terminen.
Vänta inte heller med att ta bort ”körtlar”
i hals och näsa, tills dagarna innan skolan
ska börja. Är ett barn täppt i näsan, är
det bäst gå till läkare nu med detsamma,
så att event. operation hinnes med på för
sommaren. Den lilla nybörjaren behöver
vara i full form, då terminen börjar.

O rsa B a rn a v å rd s n ä m n d

Beckmans Trjrckeri, Orsa 1949

Den sjuttiosjätte: Erik Pålar, Lindorna,
Aritmetik.
Det var verkligen duktigt av Stig att
klara av sin svåra motorkurs, t. o. m. med
ett fint betyg.
Pålar har liksom många andra studerat
en kurs i Aritmetik, och han påstår, att
kursen inte alls är svår. Säkerligen skulle
alla klara den, om de använde litet mera
energi. Nu finns det en del som slutat upp
med studierna, därför att de kommit till
några svåra uppgifter. Men även sådana
går nog att lösa, om man inte slarvat med
de första breven, där många viktiga saker
repeteras. Därför: Läs på nytt igenom de
första studiebreven och Du klarar nog
fortsättningen! Skulle det ändå inte gå,
kan Du söka hjälp av Din lärare eller med
dela Dig med folkskollärare S. Lilja, tel.
Holen 64.

Föräldrar,
som önskar att deras 6-åringar (födda före
1 juli 1943) ska börja skolan redan i höst,
ska anmäla detta till folkskoleexpeditionen
senast den 1 juni, så att slcolmognadsprov
och läkarundersökningar medhinnes i god
tid före höstterminens början.
Före anmälan rekommenderas att läsa
den upplysande artikeln ” Nybörjarna och
skolmognaden” i Orsa Skoltidning nr
1/1948.
Folkskolestyrelsen.
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