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ORSA SKOLTIDNING.

GRUNDSKOLAN II: 

Klarar föräldrarna grundskolan? av Hj. H-n.
Rubriken verkar säkert överras

kande, kanske rent av chockerande. 
Och det medges, att den är något 
tillspetsad. Om vi skulle fråga oss, 
om lärarna klarar grundskolan, så 
verkar det mera naturligt. Eller bar
nen — klarar de grundskolan? Det 
är heller inte ovanligt, att det ifråga
sattes, om den och den kommunen 
kan klara grundskolan. Då tänker 
man oftast på de ekonomiska resur
serna, möjligheterna att få fram lo
kaler o. d.

Men ”klarar föräldrarna grundsko
lan?” Vad är det för en underlig frå
ga? Ja, den är inte alldeles omotive
rad.

Alla hem i Orsa har för en tid se
dan fått ett cirkulär med anmaning 
att följa med i TV-serien ”Våra barns 
skola”. Vi har försökt att starta stu
diecirklar och samtalsgrupper, och det 
har skrivits mycket i tidningarna om 
föräldrainformation angående grund
skolan. Jag förstår den person, som 
undrade över allt detta och sa: ”Är 
det inte skolstyrelsen och lärarna som 
ska sköta den nya skolan, och inte 
föräldrarna?”

Skolmyndigheter och lärare har na
turligtvis största ansvaret. Men en av 
nyheterna med den nya skolan är 
den viktiga roll och det stora an
svar, som lägges på föräldrarna. 
De ska i samråd med sina barn 
välja tillvalsämnen, alternativkurser 
och linjer. Här har lärare och skol
styrelse ingenting att bestämma. Lä
rarna får strängt taget inte ens ge 
råd. I skollagens 25 § stadgas nämli
gen: ”Studieväg för elev i grundsko
lan väljes av föräldrarna efter sam
råd med eleven och sedan upplys
ningar lämnats av skolan.”

I den gamla folkskolan med real
skolan som överbyggnad har föräld
rarna haft inga eller i varje fall myc
ket små bekymmer med valsituatio
ner. Nu blir det något helt annat. 
Någon har räknat ut, att det på den 
nya skolans högstadium (årskurserna 
7—9) finns inte mindre än 644 möj
ligheter i fråga om kurs- och ämnes
kombinationer. Det blir därför abso
lut nödvändigt, att föräldrarna skaf
far sig kunskaper innan de fattar be
slut om sina barns studiegång genom 
grundskolan.

Men det är inte bara för de olika 
valsituationerna, som information be

hövs. Den nya skolan är så mångsi
dig, att föräldrarna får svårt att för
stå sina barns hela situation, om de 
bara har sin egen skola, där de gått 
för kanske 25—30 år sedan, att jäm
föra med.

När detta läses, återstår bara två 
program i den förut nämnda TV- 
serien. De ges den 25 mars och 8 april 
kl. 20.15.

De som följt programmen i TV har 
säkert fått en god grund. Det be
hövs dock säkerligen repetition och 
kanske ytterligare klarlägganden. Och 
möjligheter därtill ska vi ordna på 
olika sätt.

Denna artikelserie vill vara ett 
ringa bidrag till informationsverk
samheten. Vidare kommer redogörel
ser för grundskolan att lämnas på de 
flesta föräldramöten det närmaste 
året. På skolkontoret och vid för
äldramöten kommer också en liten 
skrift om ”Den nya skolan” att för
säljas.

Grundskola — realskola — 
yrkesskola

När man talar med folk om den 
nya skolan, är det några frågor som 
ganska ofta kastas fram. Man und
rar t. ex.: Är det nödvändigt att alla 
tar realen? Hinner eleverna lära sig 
lika mycket i grundskolan som i real
skolan? Är grundskolan bättre än 
realskolan? Behövs yrkesskolan, då 
eleverna får yrkesutbildning i grund-, 
skolan?”

Vi ska först granska dessa fråge
ställningar i tur och ordning.

Den första är lätt att klara av. 
Det är varken nödvändigt eller me
ningen, att alla ska avlägga realexa- 
men helt och hållet, då grundskolan 
införts. Det som i den nya skolan när
mast motsvarar nuvarande realsko
lan är linje 9 g. Den linjen ska för
bereda för bl. a. gymnasiet. Men det 
är inte alls meningen, att alla ska
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gå den linjen. Vi ska i en senare ar
tikel behandla högstadiets organisa
tion. Dock kan vi redan nu tala om, 
att utom den nämnda linje 9 g finns 
9 h (humanistisk linje), 9 pr (allmän- 
praktisk linje), 9 t (teknisk linje), 9 tp 
(teknisk-praktisk linje), 9 m (merkan
til linje), 9 ha (handelslinje), 9 s (so- 
cial-ekonomisk linje) och 9 ht (hus- 
hållsteknisk linje).

Jämförelsen mellan grundskola och 
realskola är svårare. Man kommer 
nog sanningen närmast, om man sä
ger, att dessa båda skolor ej är jäm
förbara. Grundskolan har en helt an
nan målsättning än realskolan. Detta 
påstående gäller också, om man ur 
grundskolan bryter ut linje 9 g och 
försöker jämföra den med realskolan. 
Jämförelsen blir alltid skev, och det 
blir fråga om värderingar, som är 
mycket svåra att göra. Om man en
dast tänker på de direkt memorerbara 
kunskaperna i de s. k. orienteringsäm
nena (historia, geografi, biologi m. m.) 
så är det kanske riktigt, att grund
skolans 9 g ej kan mäta sig med real
skolan. Å andra sidan bör grundsko
lan ge eleverna mera övning och trä
ning i att skaffa sig sakuppgifter från 
uppslagsböcker och bibliotek. I fråga 
om förmågan att skriva de främman
de språken gäller också, att grund
skolan har en annan målsättning. Det 
viktigaste för de flesta av vår tids 
människor är att kunna tala och för
stå det främmande språket. Och på 
det området bör grundskolan kunna 
ge ett bättre resultat än realskolan.

Vidare skall vi ha klart för oss, 
att de olika linjerna (om vi nu bara 
håller oss till sista årskursen) har 
mycket olika kurser. Det är själv
klart, att de praktiska linjerna med 
sina 9 obligatoriska timmar i läro
ämnen ej kan visa samma resultat i 
de teoretiska ämnena som andra lin
jen med 22 obligatoriska timmar i lä
roämnen. Men det är naturligtvis me
ningen, att dessa elever, som fått 
mindre av teoretiska kurser, i stället 
ska ha fått något annat, som just för 
dem och deras framtid är lika värde
fullt eller kanske värdefullare.

Hur blir det då med yrkesskolan? 
Behövs den, när grundskolan kom
mer?

Vi ska genast rätta ett missförstånd, 
som åtminstone skrivaren träffat på 

Forts, å sid. 6.
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En kyrkas förvandling av ”Egul”
En januarisöndag förra året stäng

de Skattunge kyrka för sista gången 
sina portar inför en långvarig men 
välbehövlig upprustning. Det tunn- 
valvsformade kyrkorummet stod 
kalt och öde med de en gång vitmå
lade väggarna gråsvarta av det varm- 
luftsystem, som installerats på 1920- 
talet och som ända till de sista åren 
varit i bruk. Då kom en annan 
varmluftsutblåsning till stånd med 
en skrämmande synlig galleröppning 
på korväggen och med ett ansenligt 
värmeöverskott på läktaren som re
sultat. Den på tjugotalet genomförda 
reparationen medförde också en 
halvhjärtad lösning av korväggens 
utsmyckning. En sol från en tidigare 
altaruppsats lyste med stympade 
strålar över två på varandra satta 
medeltidsskåp.

Ironiskt nog kommer detta på 
många sätt ofullkomliga kyrkorum 
att gå till hävderna genom ett 
världsligt organ. Hösten 1961 drog 
Svensk Filmindustri in i kyrkan med 
Ingmar Bergman och andra kända 
namn, och så blev kyrkan under nå
gon vecka filmstudio för inspelning 
av filmen Nattvardsgästerna.

Efter detta världsliga ingrepp i 
kyrkans själ, var det inte långt till 
en mera djupgående förstörelse: den 
länge väntade restaureringen tog 
vid. Allt löst inom kyrkans murar 
fraktades bort till förvaring. För 
kyrkbänkarnas del var sagan all. 
Efter 60 års tjänst fungerar nu blott 
några få som kyrkbänkar vid guds
tjänster i Gravbergs gamla skola.

Orgeln kläddes in med skyddande 
plast, för snart vidtog de verkligt 
stora ingreppen. Murbruk hackades 
bort, och golvet revs upp. Med 
tryckluftsborrar öppnades ett ga
pande hål mellan kyrkorum och 
sakristia, medan hela innertaket i 
vapenhuset togs bort.

Koret

Kyrkans nya exteriör

Kyrkans yttre genomgick också en 
märkbar omdaning. Den lilla över
byggnaden på tornet, ditsatt på 
tjugotalet, monterades ner, för att 
ej återkomma. Därmed återtog bygg
naden den ursprungliga 1800-tals- 
kyrkans profil.

När våren kom, var kyrkan ett 
urblåst skal med de kraftiga grå- 
stensmurarna blottade. Men under 
sommarens gång förmådde dugliga 
hantverkare med verkmästare Stiko 
i ledningen ge kyrkans yttre dess 
slutgiltiga utseende, med nylagt tak 
och putsade väggar.

Inne i kyrkan pågick arbetet med 
febril brådska, för att kunna hålla 
den utlovade tidsramen. Målarmäs
tare Håkansson fick mer än en gång 
pröva på sin berömde föregångare 
Michelangelos mödor vid ansträng
ande detaljmålning i taket. Även om 
inte resultatet blev Adams skapelse, 
krävde fem gördelbågar en långt dri
ven marmoreringsteknik. Italienska 
studier gav arkitekten Blomé upp
slag till en levande färgsättning, som 
helt bryter mot den tidigare enfor
migheten.

Tusen och en detaljer återstod att 
ordna, när Domsöndagen avslutade 
kyrkoåret. På en vecka skulle alla 
arbeten avslutas, invigningsprogram- 
met låg färdigtryckt. Nätterna blev 
arbetsdagar, tvivlet låg i luften, och 
nerverna kom i dallring. Men und
ret skedde. När klockorna ringde 
helgsmål lördag klockan 18, stod 
kyrkan städad och tyst, samlande 
andakt för nästa dags högtid.

Nu svävar åter anden i Skattunge 
kyrka. Från den 1600-talstillverkade 
predikstolen, tillbaka ur 122 års 
glömska, förkunnas ånyo ordet för 
en lyssnande skara, som fyller de 
trävita bänkkvarteren. Dessa är till- 
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Serien ungdomsrörelser 
i Orsa fortsätter denna gång med

4H

Segrande lag i naturstig Dalarna 1 vid 
Rikslägret i Överkdlix. 95 lag startade. 
Fr. v. Åke Backlund, Älvdalen, Monica 
Lindström, Orsa, Lars Claesson, Hede- 
mora, Mona Gabrielsson, Lima, Gunnar 
Eriksson, Orsa.

Skogshuggarlaget 1961, som röjde 70 ha 
besvärlig skog. Fick besök och beröm av 
Kungl. skogsstyrelsen. Fr. v. Enar Hans
son, Erik Jagas, Nils-Erik Hansson, Leif 
Rosén, Gösta Jonsson, Gunnar Eriksson, 
Stig Nilsson. Saknas: Eric Grosshed och 
Kenneth Nohrin.

Nederberga 4h-klubbs styrelse.
Stående fr. v. Björn Hansson, Gunnar 
Eriksson, Bengt Kvarnström. Sittande: 
Nils-Erik Hansson, Sten Mattsson, Mo
nica Lindström.

4H-märket består som vi alla vet 
av en fyrklöver med ett H i varje 
klöverblad. De fyra H-na är för
kortning på Huvud, Hjärta, Hand 
och Hälsa. De syfta i sin tur på att 
ge medlemmarna goda kunskaper, 
flinka händer, ett gott hjärta och 
en god hälsa. 4H är världens största 
organisation för ungdom på lands
bygden. Från början var det speci
ellt för ungdomar i jordbrukarehem, 
men numera har den många med
lemmar i tätorterna. Det började 
1902 i Amerika, där det i dag finns 
cirka 2,5 milj. medlemmar. I Sve
rige fanns 1962 över 40.000 4H:are. 
För övrigt finns 4H i mer än 60 
olika länder.

I Orsa började man 1933, då Orsa 
JUF-avdelning bildades. Denna har 
alltsedan dess varit livaktig. JUF — 
Jordbrukare Ungdomens Förbund — 
hade främst verksamhet bland äldre 
ungdom, men man hade även juni
orer som kallades Unga Odlare.

1955 fick man anslag av Orsa 
jordägare — besparingsskogen — 
och då kunde man tillsammans med 
Älvdalen anställa en ungdomsin- 
struktör. Nu har man i de flesta by
ar fristående 4H-klubbar för ung
dom mellan 11 och 20 år. JUF-avdel- 
ningen heter fr. o. m. 1961 Orsa 4H- 
avdelning, vilken ordnar centrala 
kurser, studiecirklar, tävlingar och 
dans för de äldre ungdomarna. Ord
förande är Enar Hansson och vice 
ordförande Verna Smids.

4H-klubbar i Orsa: Hansjö 4H- 
klubb med 15 medlemmar och 
klubbledare Lisbeth Wilhelmsson; 
Sandheds 4H-klubb, 32 medl., Tord 
Rosén; Holens 4H-klubb 16 medl., 
Greta Andersson; Slättbergs 4H- 
klubb, 15 medl., Rolf Laggar; Stack- 
mora 4H-klubb, 32 medl., Stig Nils
son; Nederberga 4H-klu'bb, 33 medl., 
Sten Mattsson; Kallmora—Åberga 
4H-klubb, 20 medl., Britt-Marie Ja
cobsson, klubbledare.

Klubbarna i Orsa, Älvdalen, Vim- 
hus och Bonäs utgör tillsammans 
Orsa—Älvdalens 4H-krets. Ordfö
rande i kretsens styrelse är Gunnar 
Eriksson, Nederberga. Varje klubb 
har sin egen styrelse, som väljes på 
årsmötet i januari. En styrelse består 
av klubbledare, ordförande, vice

klubbledare, sekreterare, kassör och 
lagledare. Klubbledarna från de olika 
klubbarna sammanträder en gång 
varannan månad på klubbledaremö
tet för att diskutera och besluta om 
gemensamma tävlingar och projekt.

Klubbens arbetsprogram är myc
ket omväxlande. I regel är varje 
klubb med i någon studietävling. 
Alla klubbarna deltager under vår
terminen 1963 i en studietävling som 
heter ”'Djuren — våra vilda vänner”. 
När man så tränat, ställer man upp 
i tävlingen som blir den 26 april i 
lag. För att sätta lite extra färg på 
träningen har man en individuell 
femkamp. Instruktören har samman
ställt fem omgångar med 20 frågor. 
Segraren i varje klubb får till våren 
som pris följa med på en studieresa 
till östermalma jaktvårdsgård i Sö
dermanland. Alla som kommer upp 
i hälften av maximipoängen får bo
ken om ”Djuren — våra vilda vän
ner” gratis av klubben.

Flicklagen i Nederberga, Stackmo- 
ra, Sandhed och Hansjö tränar i en 
tävling som heter ”Från topp till tå” 
och flickorna i Holen har en kurs 
som heter ”Sömnad för oss” i Di
gerbergsskolan.

Sedan får man hoppas att klub
barna får en bra placering vid täv
lingarna. 1960 hette vårens tävling 
”Ungdom i skogen” och då blev 
Nederberga förutom länsbästa klubb 
även tvåa på riksplanet. 1961 i Na- 
tur-ABC vann Kallmora—Åberga i 
länet.

4H-avdelningen har två fotogrup
per på gång med sammanlagt 18 
deltagare.

Fritidsgrupper är en annan form 
av verksamhet. 1962 genomförde 
klubbarna tillsammans 46 fritids
grupper i ämnena volley-boll, bord
tennis, ishockey, fri idrott, primitiv 
matlagning, sömnad, skidor och 
mycket annat. Klubbarna har egna 
bordtennisbord, volleybollar, volley- 
nät och sådant material som man 
behöver.

4H-företag är en individuell verk
samhetsform. Ett 40-tal olika före
tag finns att välja på. Man kan del
taga i verksamheten och bara ha 
företag. Detta kan bestå av en köks- 
växtodling, en gris, 5 kalkoner, tre
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Nederberga 4h-klubbs årsmöte 1963.

Distriktsmästare i volley-boll 1962. 
Orsa I.

Flottfärden  —  Ungdomens skogsvecka 
på Ore älv.

.ORSA SKOLTIDNING

dagars skogsvårdsarbete, hushållsar
bete i tre dagar eller att man syr tre 
plagg åt sig själv. Företaget skall 
bokföras i en särskild bokförings- 
bok, så att man ser om det lönar sig 
eller ej. Sedan får man poäng efter 
prestation och noggrannhet. T. ex. 
en som arbetar 25 timmar med röj
ning får för betyget lilla a 60 poäng 
och för 100 arbetstimmar a 130 po
äng.

För varje fritidsgnippsmöte får 
man 3 poäng, en volley-boll eller 
hockey-match kan ge 5 poäng.

Som bekant har man många täv
lingar. I Orsa har man i form av 
sockenmästerskap i hockey, skidor, 
volley-boll, bordtennis, matlagning, 
skogsplantering och fri idrott. För 
tillfället har man också en serie i 
hockey-bockey.

På sommaren har man läger. 1962 
var ungdomar från Orsa till dist- 
riktsläger i Leksand och på flottfär
den på Ore älv. Den största upp
levelsen var nog bussresa och delta
gande i riksläger i överkalix. Man 
var 35 stycken från Orsa. Bussresan 
tog två dagar dit och två dagar hem. 
På vägen dit hade man en geografi
tävling om de landskap man reste 
igenom. Segrare blev Kurt Norremo, 
som till pris fick gratis lägervistelse. 
Vädret på rikslägret var enastående 
fint med sol och bad i Kalixälven. 
Så fick man ju uppleva midnatts
solen och träffa kamrater från and
ra landskap.

Två gånger om året anordnas 
klubbledarekurser för klubbledare 
och vice klubbledare. Då får man 
lära sig hur man bättre skall kunna 
sköta klubbens angelägenheter. Kur
serna börjar i regel en fredagskväll 
och pågår till söndag kväll. Ofta 
förläggs en sådan kurs till någon fä
bod, men man har också fått hålla 
till i skolor och på Hamregården.

I december går den stora kun- 
skapstävlingen 4H-examen av sta
peln. Sedan får bästa klubben i varje 
distrikt deltaga i en distriktsfinal, 
där segraren går vidare till riksfina- 
len. Nederberga 4H-klubb har två 
gånger, 1961 och 1960, kvalificerat 
sig till riksfinalen, som för 1961 gick 
av stapeln på Skansen i Stockholm. 
Det är en utmärkt prestation, som 
klubben utfört. Fjolårets klubble
dare, Gunnar Eriksson, blev för öv
rigt bäste 4H-pojke i Dalarna 1961 
och årsbästa skogsdeltagare i Sveriges 
4H. Han fick då resa till Stockholm 
och på skogsvårdsföreningens års- 
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LILJAS Damfrisering
Borngärdet

M aja-Greta Holting
Tel. 403 06

Gör ett besök , det lönar sig!

Till Påsk!
Vackra färgsprakande blommor 
Påskliljor / Tulpaner / Narcisser

Azaleor —
Strålande fina färger. Blomman 
som skapar vårglädje . .  .

Ring eller gör ett besök! 

Levenius Blomsterhandel &
Handelsträdgård, telefon 400 92

M e d  anledning  av ett  
p å  senare  tiden allt envisare  
rykte ber vi få p å p e ka ,  att 
det är helt överensstämmande  
med verkligheten a t t . . .

Barngarderoben har en för våren 
rikhaltig sortering av alla slags 
flick-, goss- och barnkläder . . .

Barngarderoben ger damerna o- 
ändliga möjligheter att piffa upp 
det egna jaget med klänningar, 
blusar, jumpers, kjolar och strum
por . . .

Barngarderoben gläder sig åt en 
för varje år allt vidare kundkrets.

Ryktet talar sant . . .  rätta inköps- 
stället för barn- och damkonfek
tion heter

Garderoben
Lennart Olsson Telefon 402 19
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Armbandsur
Solglasögon

Gust. Helgeson
Urmakare Orsa, te lefon 408 05

Kameran och filmen
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finns 
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D a l a  IFCD^F®
Orsa Tel. 400 55 Berth Nordlund

Philips Hunter

Philips Hunter L3S 25Y

4* Högklassig transistor-radio i hölje av 
äkta läder Fem smakfulla färger att 
välja på LV, MV och FM för P1 och 
P2 Inbyggda antenner och teleskop- 
anteneii för god räckvidd Uttag för 
bilantenn ^  Kontinuerlig tonkontroll och 
duplexinställning för ögonblickligt byte 
mellan ÅM- och FM-station Pris med 
batterier 389:— kr. (Inkl. oms.)

Svalas Radio 
& TV Tel. 413 50 

Kyrkogatan 8

Auktoriserad Radio- och TV-service

Klarar föräldrarna . . .  Forts. fr. sid. 2.

hos många. Man tror, att grundsko
lan ska ge yrkesutbildning. Men 
grundskolan ger ingen yrkesutbild
ning. Visst finns det där flera studie
vägar av mera praktisk karaktär. 
Dessa vill rikta in eleven på ett av 
flera huvudområden, motsvarande 
breda sektorer av yrkeslivet. Eleverna 
är i allmänhet alldeles för unga för 
att kunna avgöra sig för ett bestämt 
yrke. Tänk på att linjevalet för års
kurs 9, grundskolans sista år, ska ske 
då de flesta barnen är 14 år fyllda.

Yrkesskolan blir alltså lika behöv
lig i framtiden. Man kan påstå, att 
den först då blir en riktig yrkesskola, 
som endast sysslar med yrkesutbild
ning. Nu måste ju yrkesskolan i stor 
utsträckning också 'hålla på med all
mänbildande ämnen.

Grundskolans målsättning
Det finns mycket skrivet om den 

nya skolans mål: i skolberedningens 
betänkande (SOU 1961:30), i proposi
tionen (1962: 54), i den nya skollagen 
och i den nya läroplanen, som blev 
färdig strax före jul.

I skollagen heter det i första para
grafen: ”Den genom samhällets för
sorg bedrivna undervisningen av barn 
och ungdom har till syfte att meddela 
eleverna kunskaper och öva deras fär
digheter samt i samarbete med hem
men främja elevernas utveckling till 
harmoniska människor och till dug
liga och ansvarskännande samhälls
medlemmar.”

I läroplanen upptar målsättnings- 
kapitlet 9 sidor, och det hade varit 
önskvärt att skoltidningen haft plats 
att ta in hela detta kapitel. Det går 
möjligen längre fram.

Nu måste vi nöja oss med en liten 
redogörelse för de gemensamma prin
ciper, som bildar bakgrund för grund
skolans utformning. Enligt undervis
ningsrådet Maj Bosson-Nordbö kan 
dessa sammanfattas i följande fem 
punkter:

1. Alla ska få bättre allmänbild
ning. Det är klart, att i vårt alltmer 
invecklade samhälle behövs allmän
bildning mer än förr. Det har man 
också insett i de flesta kulturländer
na. ”Jämte grundläggande språk- och 
räknefärdigheter skall skolan ge ele
verna en vidgad kännedom om natu
rens och kulturens värld. Den skall 
genom en av saklighet präglad under
visning i kristendomskunskap och i 
ämnen av samhälls- och naturoriente- 
rande slag föra dem in i den om
givande verkligheten och i det för

flutna, söka klargöra sambandet mel
lan det förflutna och det närvarande 
samt orientera dem i livsåskådnings
frågor. Det är i vår tid angelägnare 
än förut, att en elementär naturveten
skaplig orientering kommer samtliga 
elever till del. En viktig grupp bland 
de allmänna ämnen, som är obligato
riska för alla och som skall sam
verka, när skolan söker fullgöra sin 
bildningsuppgift, utgöres av ämnen 
för estetisk-praktisk och fysisk fost
ran.” (LP s. 15.)

2. Ökad beredskap för samhällelig 
föränderlighet. Nu förändras samhäl
let snabbare än någonsin. Det blir allt 
vanligare, att den, som utbildat sig 
för ett yrke, senare måste omskolas 
för ett annat yrke. Därför är det vik
tigt, att specialiseringen ej sättes in 
för tidigt. Som tidigare nämnts ger 
ej grundskolan yrkesutbildning. Den 
vill endast orientera eleven mot en 
bred sektor av yrkeslivet. Genom en 
sådan orientering och allmänutbild
ning i grundskolan bör dels den se
nare specialutbildningen bli lättare, 
dels bör omskolningsmöjligheterna bli 
större.

3. All ungdom likvärdig utbildning 
utan hänsyn till familjens bostadsort 
och ekonomi. Observera ordet likvär
dig. Det står inte lika (=  samma) ut
bildning. Det har ju på sista åren 
gjorts mycket för att hjälpa de unga 
till utbildning (statlig studiehjälp 
m. m.). Elevens bostadsort och ekono
mi betyder inte lika mycket nu som 
förr. Alltfort finns dock en klyfta, 
som måste överbryggas. Grundskolan 
bidrager därtill. Men det har påpe
kats, att inte ens den nya skolan helt 
kan få bort den klyftan. Ändå måste 
vi erkänna, att det tagits ett stort steg 
i rätt riktning.

4. Barnens sociala utveckling skall 
främjas. I en demokratisk skola mås
te samarbetsvilja och självdisciplin 
vara riktpunkter för elevernas fost
ran. Denna fostran ska i första hand 
ske i klassen och gruppen. Verksam
het i klubbar och föreningar kan även 
bidraga till den sociala fostran, som 
också bör vidgas att gälla större 
gemenskapsformer, socknen, landet, 
mänskligheten.

5. Fritt vald studieväg. Om denna
grundskolans viktiga princip handla
de början av denna artikel. Det är 
alltså denna princip som lägger an
svaret på föräldrarna och som gör 
det nödvändigt för dem att skaffa 
sig kännedom om grundskolans möj
ligheter. Det var för att stimulera 
till detta som den tillspetsade rubri
ken användes. Hj. H-n.
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Varför står klockan på 12? av Tore Östlund
Det är många fler än Skoltid

ningens redaktör, som har undrat 
och frågat så, när de tittat mot 
kyrktornet de senaste veckorna.

Och jag måste svara: ”Urverket 
är utslitet.” I det längsta sökte 
kyrkvaktaren hålla det igång. Dag
ligen var han uppe i tornet och 
satte fart på klockan, men ändå 
stannade den — än den ena tim
men, än den andra. Till slut måste 
han ge upp och låta klockan stå på 
tolv.

Det gamla tornuret kan sanner
ligen också ha anledning att vara 
slut. Det insattes nämligen redan 
1853, samma år som det nuvaran
de kyrktornet byggdes. Urmakaren 
var från Kråkberg i Mora och hette 
Pellas Eric Persson. Han betingade 
sig en ersättning av 400 Riksdaler 
Banco och ansvarade för urets rik
tiga gång i två år. I verkligheten 
har det gått i 110 år. Det är inte 
illa!

För mer än ett år sedan under
söktes urverket av en fackman, som 
konstaterade, att det var så slitet, 
att man inte kunde reparera det 
och lämna någon garanti för att det 
skulle gå säkert i framtiden. Sedan 
kyrkofullmäktige i höstas lämnat 
anslag till en ny tornursanläggning, 
beställdes en sådan omedelbart från 
Westerstrands urfabrik i Töreboda. 
Vi räknar med att den skall kunna 
installeras under den närmaste ti
den.

Fastän det gamla urverket nu har 
tjänat ut, kommer det i alla fall 
inte att slängas bort. Det nya verk, 
som åter skall sätta visarna på kyrk
tornet i rörelse, drivs nämligen 
elektriskt, och det tar inte större 
plats än att det gamla verket kan 
stå kvar som ett minnesmärke för 
kommande tider.

I samband med den nya tornurs- 
anläggningen kommer ett automa
tiskt klämtaggregat att installeras. 
Det betyder, att kyrkvaktaren inte 
längre behöver stå i tornet och dra 
i ett rep, för att de nio klämtsla
gen skall ljuda ut över bygden varje 
lördagkväll efter helgmålsringning- 
en.

Böneklämtningen, som äger ram 
varje vardag under sommarhalv
året, klockan 7 på morgonen och 
klockan 6 på aftonen, kommer nu 
också att ske automatiskt. Det

känns kanske lite vemodigt, att än
nu ett stycke av det gamla försvin
ner. Men likasom på så många and
ra områden får vi med tacksamhet 
ta emot den hjälp, som den moder
na tekniken erbjuder oss. I själva 
verket är det också endast sättet 
för klämtningen, som förändras. 
Meningen därmed är alltjämt den
samma som kyrkolagen av år 1686 
anger: ”Uti städerna skall på alla 
söckendagar klämtas om morgonen 
och om aftonen; sammaledes på 
landet var morgon och afton, som 
härtill varit vanligt, och folket däri
genom påminnas att bedja om väl
signelse till deras förehavande, och 
att Gud ville bevara överheten, för
läna frid och rolighet och en salig 
ändalykt.”

Tore östlund

Skolnytt
Skolfilmföreningen
har vid årsmötet omvalt Herry 
Borgquist till ordförande, Karl-Erik 
Lindgren i Våmhus till vice ordfö
rande samt Hj. Hedman till sekrete
rare och kassör, övriga medlemmar 
i styrelsen är C. G. Dahlberg och V. 
Mickelsson i Ore.

I arkivet fanns vid slutet av förra 
läsåret 88 filmer. Under året har ut
lämnats 671 lån, varav 463 till Orsa, 
91 till Våmhus och 117 till Ore.

Nya filmer
Följande nya filmer har nyss in

köpts till filmarkivet: Rovfågel, Ki
nesisk vardag, Mexiko, Puffi — den 
lilla guldhamstern, Sommargäster vid 
fågelbadet, Karius och Baktus (om 
tandvård).

Mindre skolstyrelse?
Det har motionerats i fullmäktige, 

att antalet ledamöter i skolstyrelsen, 
som nu är 11, skall minskas till 7 ev. 
9. Skolstyrelsen har yttrat sig över 
förslaget och tillstyrker 7 ledamöter 
med 4 suppleanter, som inkallas i 
den ordning de valts. Det kan upp
lysas, att kommunens viktigaste sty
relse, kommunalnämnden, endast har 
9 ledamöter.

Hj. H —n.

.ORSA SKOLTIDNING

Vägen till körkortet
b ä s t  g e n o m

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Brobergs gamla affärslokal

Vårskor
för stora och små!

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

G / a d  Påsk
önskas ärade kunder!

Wikners Eftr., Hoten
Tel. 440 02

Bengtssons
Begravningsbyrå
Dalagatan, Orsa Telefon 403 23

Ombesörjer allt vid dödsfall och begrav
ningar. Egen begravningsbil. Svenska 
eldbegängelseföreningens ombud.

Husqvarna Automatic
- en modern nyttosömsmaskin

Säljes och demonstreras av

B. A. Sjödén
Tel. 402 87, Orsa

Det finns alltid 
något gott till kaffet

hos

C. G. Nyströms
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Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Vårnyheter
i dam-och herrskodon inkomna!

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Pigga upp humöret 
med en ny frisyr!

Annies
Damfrisering Orsa, tel. 410 80

CYKLAR » MOPEDER
av ledande märken till 

sensationellt låga priser.

Nyo Järnhandeln
Tel. 402 52

Vårhattarna 
börjar komma!
— Titta in och se!

Albert Andersson
Tel. 400 04

Skolnytt
Ny skolbyggnad i Hansjö

Sedan kommunens byggnadsnämnd 
uttalat, att ny skolbyggnad i Hansjö 
bör förläggas söder om bygdeglrden 
mitt för Hampus verkstad, har skol
styrelsen uppdragit åt ordföranden 
och skolchefen att höra sig för med 
markägarna, om de är villiga att 
sälja nödvändig mark.

Skolstyrelsen har vidare beslutat 
att hos Skolöverstyrelsen begära 
prövning av lokalbehovet för ny 
skolanläggning i Hansjö.
Skoltomten i Kyrkbyn

Då vid kommunalfullmäktiges sista 
sammanträde 1962 en ledamot på
stod, att skoltomten i Kyrkbyn 
skulle vara för liten och att man 
måste räkna med 1000 m2 per klass, 
så har detta väckt ett visst uppseen
de. Det sista var alldeles rätt. Men 
inte det första. Vi får 14 läraravdel- 
ningar, då grundskolan övertagit 
klass 7. Alltså skulle tomten behöva 
vara 14.000 m2. Den är dock 24.466 
m2, så den bör räcka till.

Beträffande planeringen och bygg
nadernas placering, som skolstyrelsen 
också fick kritik för, bör det påmin
nas om, att det före byggnationen 
anordnades en arkitekttävling med 
ett flertal skickliga arkitekter som 
deltagare. I prisnämnden satt dåva
rande byggnadsrådet i Kungl. bygg
nadsstyrelsen herr Gunnar Wejke, 
länsarkitekten herr Nils Bimer och 
herr Herry Borgquist. Om förste 
pristagarens förslag, som alltså kom 
till utförande, skriver prisnämnden 
bl. a.: ”Lösningen uppvisar en klar 
och vacker gruppering av de olika 
byggnadsdelarna. Förslaget är jämväl 
i plan beträffande de skilda byggna
derna vällöst och intressant och har 
fått en redig och väl avvägd yttre 
utformning.”
Skolmåltiderna

Till föreståndarinna för bespis
ningen i Skattungbyn efter fru Håll- 
nissa, som sagt upp sin tjänst efter 
att ha skött sysslan från den dag be
spisningen infördes för 13 år sedan, 
har skolstyrelsen bland 5 sökande ut
sett förutvarande biträdet fru Gulli 
Jonsson. Nytt biträde är fru Maria 
Ivarsson.
Skolorganisation

Skolstyrelsen har gjort en översyn 
av organisationen beträffande låg- 
och mellanstadierna, d e l s  med hän
syn till det sjunkande barnantalet i

vissa skolområden, d e l s  med hän
syn till grundskolans införande. Re
sultatet har blivit beslut om följan
de ändringar i nuvarande organisa
tion:

Digerbergets skolområde. Torrvåls 
och Holens småskolor bibehålies, tills 
klass 7 i Digerberget flyttats till hög
stadiet. Då flyttas hela lågstadiet in
om skolområdet till Digerberget. Då 
grundskolan införts, finns två lediga 
lokaler i Digerberget. Torrvåls skola 
måste snart rustas upp. Inspektörer
na har vidare anmärkt på att gamla 
skolhuset i Torrvål snarast bör ri
vas. Skolskjutsar på kommunens be
kostnad är ordnade Maggås—Torr
vål (och sedan 1961 även To—Di). 
Om Maggåsbarnen skjutsas till Di
gerberget, utgår statsbidrag för hela 
skjutsen. Det måste alltså vara en 
avsevärd besparing att flytta hela 
lågstadiet till Digerberget. En nack
del är, att det ej finns särskild skol
gård för dessa barn. De bör dock 
kunna få egen ingång och egen kor
ridor och alltså i någon mån få vara 
för sig själva.

Slättbergs småskola bibehålies så 
länge som möjligt. Hur skolgången 
därefter skall ordnas för slättbergs- 
barnen får avgöras, då frågan blir 
aktuell.

Stackmora skolområde bibehålies 
t. v. oförändrat, så länge det går. 
Därefter överföres barnen i årskur
serna 3—6 till Digerberget. Att fö
reslå lägre skolform är högst mot
bjudande, två föräldramöten har 
också uttalat sig för att skolformen 
ej får försämras. Småskolan bibehål
ies. Stackmora skolområde uppgår 
då i Digerbergets skolområde.

Kallmora och Nederberga skolom
råden. Om barnantalet minskar, så 
att nuvarande organisation ej kan 
bibehållas, sammanslås de båda om
rådena till Kallmora—Nederberga 
skolområde. Inom detta område or
ganiseras en skolenhet av Bl-form 
med åk 1—2 förlagda till Kallmora 
småskolhus, åk 3—4 till Kallmora 
folkskolhus och åk 5—6 förlagda till 
Nederberga skolhus. Kallmora måste 
utan tvekan vara den lämpligaste 
platsen för åk 1—2. Där finns till
gång till gymnastiksal och matsal, 
barnantalet är större än i Ne (till 
hösten 9 i Ka och 4—5 i Ne; av bar
nen i Ne tillhör 3 st. Ka skolom
råde). Kallmora är ur trafiksynpunkt 
mest centralt och skolgården i Kall
mora ligger vid en väg med liten 
trafik.

övriga skolområden bibehålies 
oförändrade.
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Ha alltid 

( £ s s o )  

i tankarna!

Väl
kommen
till
ESSO-
Service
Tel. 41470 
Orsa

L A N I svängbädd
— en kvalitetsprodukt till 

konkurrenspris 
Komplett kr. 395: —

Carl A. Pettersson, Orsa

Kyrkbyns folkskola, kloss 6 A
Från vänster, knästående: Per Hedberg, Nils Hagman, Åke Persson, Mats Balter, 
Benny Wikman, Bengt Nilsson, Allan Jansson.
Stående främre raden: Pia Hansson, Ingalill Lindblom, Lisbet Nylén, Viola Levin, 
Sonja Wolf, Sally Wolf.
Mellersta raden: Karin Finnpers, Eva Sjöström, Lisbet Eriksson, Monica Loflers, Siv 
Spännar, Ann-Kristin Zetterlund, Ninnie Ström.
Bakre raden: Birger Nylén, Bengt Pettersson, Olle Hedman, Björn Kvick, Jan Ollas, 
Kurt Hedin, Göte Lund, Erik Arvidsson.
Lärare: Lars Axelsson.

Hellborgs Hembageri
Välkommen till oss!

Köp äkta danska wienerbröd 
och färskbakat småbröd

Tel. 410 68

Digerbergets skola, klass 6
Bakre raden fr. v.: Hanna Belin, lärare, Ove Hanser, Göran Gref, Göran Grindal, 
Lars Ryttar, Anders Eriksson, Erik Snitt, Lars-Göran Hansson ,Erik Norström. 
Raden i mitten fr. v.: Urban Grandell, Karin Andersson, Birgit Ulas, Marianne 
Norman, Lill Östlund, Irene Westin, Ann-Catbrine Flyman, Agneta Eriksson, Hans- 
Erik Nissa.
Främre raden fr. v.: Pia Stenberg, Anette Nilsson, Rita Samell, Gerd Hanser, Ingrid 
Wik, Bodil Bränd, Ingrid Larsson.
Ej med på kortet: Jan Dahlin.

den fulländade tvätt- 
automaten

endast 
1 0 1 : —  

m ånad

För endast 101:— per månad 
blir Keymatic Er! Ett sensatio
nellt lågt pris på marknadens 
mest fulländade tvättautomat 
tack vare Hoover's automati
serade tillverkning och stora 
försäljning runt hela världen. 
Gör slag i saken redan idag!

Aktiebolaget 
Erlandssons Elektriska

Telefon 412 55
O R S A
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Skolornas skidtäv lingar Skolnytt
Orsa skolors idrottsförenings skid

tävling hölls i år i Hansjö i strålande 
vinterväder och gav följande resultat:

Pojkar, klass 3:
1. Lars-Erik Johansson Ky 3B 6.05
2. Esbjörn Caris Sm 3 .......... 6.17
3. Lars-Gustav Montelius

Ky 3A .............................  6.21

Flickor, klass 3:
1. Eila Bengts Di .................  6.55
2. Eva Kratz Di .................  6.58
3. Gunilla Nyström Ky A . . 7.05

Pojkar, klass 4:
1. Bengt Norman Di .......... 5.57
2. Leif Klockar Ky B .......... 6.01
3. Hans Skarp Sm .............. 6.05

Flickor, klass 4:
1. Sonja Morén Ky A .......... 6.07
2. Stina Eriksson Di .......... 6.26
3. Maj Jönsson Ky B .......... 6.45

Pojkar, klass 5:
1. Tord Bengtsson Kyb . . . .  9.47
2. Göran Nääs K y a ........  9.49
3. Sven-Erik Berg Kyb . . . .  10.07

Flickor, klass 3:
1. Lena Ryman Di .............. 11.29
2. Carina Berglind Ky B . . . . 11.32
3. Britt-Marie Göten Ky A . . 11.43

Pojkar, klass 6:
1. Björn Kvick K y a ........  8.55
2. Per-Erik Moraeus Kyb . . 9.28
3. Anders Eriksson D i .......... 9.29

Flickor, klass 6:
1. Lill östlund Di .............. 10.31
2. Ingalill Thalén K y b ....  11.17
3. Rita Samell D i ............  11.32

LAGTÄVLING
Klass 3:
1. Kya ................................. 19.59
2. Ha ..................................... 20.01
3. Kyb .................................  20.20
4. Di ..................................... 20.43
5. Sm ..................................... 20.52

Klass 4:
1. Kya .................................  18.45
2. Di ..................................... 18.48
3. Kyb .................................  19.22
4. Ha ..................................... 19.54
5. Sm ..................................... 20.16

Klass 5:
1. Kyb ................................. 31.26
2. Kya .................................  32.07
3. Di ..................................... 32.30
4. Sm ..................................... 37.28
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Klass 6:
1. Kyb ................................. 30.25
2. Di ..................................... 30.30
3. Sm ..................................... 32.51
4. Kya .................................  33.51
5. Ha ..................................... 35.15

STAFETT
1. Ha I ................................. 33.57
2. Di I .................................  35.04
3. Ky ..................................... 35.30
4. Ha II .............................  36.42
5. Di II .................................. 39.41

Stafett, klass 7, sträcktdier: 
P o j k a r :
1. Olle Eriksson H a .............. 10.07
2. Leif Rääs Ky ...............  10.13
3. Jan Lindström Ky ............ 10.40

F l i c k o r :
1. Marianne Fors Di ............ 12.36
2. Berit Carlsson Ha ...........  13.02
3. Christina Fornstedt Ha . . 13.19

Slipstensloppet, skidtävlingen för 
skolorna i Kallmora, Nederberga och 
Skattungbyn, hölls den 22 febr. Det 
var det 32 :a Slipstensloppet. För att 
tävlingen riktigt skall göra skäl för 
namnet och för att betona samhörig
heten med gammal slipstensbygd förs 
alltid tävlingsprotokollen i en lustigt 
långsmal gammal fogdebok, 6X30 
cm, egentligen avsedd för fogdens an
teckningar vid slipstensbrytningen.

Vandringspriset, skänkt av Kors
näs, i vilket Sk och Ne redan har var 
sin inteckning, vanns av Ne på tiden 
44.22 före Sk med tiden 47.25.

Årets tävling gav följande resultat:

IINDIVIDUELLT:
Klass 1—2:
1. Klas Åke Rosenkvist Sk . . 3.43
2. Sven Olov Thalin Ka . . . .  4.00
3. Tommy Dalfors K a .......... 4.03

1. Anneli Bergkvist Ka . . . .  4.28
2. Lena Westlund Sk .......... 4.40
3. Ann-Charl. Klaredahl Ne 4.4i

Klass 3—4:
1. Tomas Åberg Sk .............. 5.43
2. Jan Hansson Sk .............. 5.55
3. Ulf Kvarnström Ne . . . .  6.18

1. Mona Aspman Ne .......... 5.57

Gymnastiksal i Kyrkbyn
Från de högre skolmyndigheterna 

kom i somras en anmaning att ome
delbart färdigställa ritningar för 
gymnastikbyggnaden i Kyrkbyn, så 
att arbetet kunde igångsättas med 
högst 2 månaders varsel. Statsbidrag 
för denna byggnad söktes samtidigt 
med de övriga nya byggnaderna vid 
skolan, alltså för 10 år sedan. Men 
då fick gymnastiksal ej uppföras. I 
år väntades arbetslöshet bland 
byggnadsfolket, och gymnastikbygg
naden skulle nu event. få uppföras 
som beredskapsarbete.

Kommunalfullmäktige beslöt på 
decembersammanträdet bifalla skol
styrelsens förslag om utgrävning av 
källarvåningen och om byggnadens 
finansiering. Arbetslösheten blev 
dock mindre än beräknat i våra 
bygder, varför arbetsmarknadsmyn
digheterna dröjt med att sätta igång 
med den byggnad, som vi väntat på 
så länge. Då skolan nu har 17 lärar- 
avdelningar och även efter grund
skolans införande beräknas få 14 
avdelningar, är behovet av gymna
stiksal mycket stort. Både skolläkare 
och föräldrar har vid upprepade till
fällen påtalat de besvärliga förhål
landena.

Byggnadslov meddelades den 4 
febr. 1963. Och nu väntar vi bara på 
statsbidragsbeslut och igångsättnings- 
tillstånd.

Skolstyrelsen har redan utsett 
byggnadskommitté, nämligen herrar 
Herry Borgquist, Knut Edmarker, 
Algot Norberg, Göthe Ors och Erik 
Svan.

1. Lilian Mattsson N e ........... 12.12
2. Eva Skarp Ne .................. 12.16
3. Monika Hedén Sk ........... 14.30

LAGPRIS:
Klass 1—2:
1. Sk ..................................... 8.23
2. Ka ..................................... 8.28
3. Ne ..................................... 9.02

Klass 3—4:
2. Birgitta Fredberg Ne . . . . 6.16 1. Ne ..................... .............  12.15
2. Ulla Gustafsson Ka . . . .  6.16 2. Sk ..................... .............  12.25
Klass 5— 6: Klass 5— 6:
1. Ulf Jemth Ka .......... . . . .  10.50 1. Ne ..................... .............  ?3.45
2. Jan Hansson Ne . . . . . . . . 11.33 2. Ka ..................... .............  25.25
3. Ola Laggar N e .......... . . . . 11.58 3. Sk ..................... . . ..........  26.37



.ORSA SKOLTIDNING

HOS FARMOR I HOLEN
I söndags var pappa, mamma, 

Hans-Erik och jag hos farmor. Vi 
fick kaffe och mjölk. Sedan gick vi 
ut och byggde en snögrotta. Pappa 
hjälpte oss att bygga den. Vi gjorde 
dörr och fönster. Sedan tände vi ljus 
därinne och lekte en stund.

Karin Janissa, 
Klass 2

Teckning: Åsa och Ann-Katrin på isen av 
M argareta  Dahl, klass 5.

När vi sitta i vår bänk
EN FANTASIRESA GENOM 

DALARNA
Nu skall vi börja vår resa i Särna. 

Vi startar bilen, som vi åker med och 
det rullar iväg. Vårt första uppehåll 
blir i Trängslet utanför Älvdalen. Det 
är ungefär 6 mil och 5 km dit. När 
vi kommit dit frågar vi om man får 
gå in och titta i själva kraftstationen. 
Det får vi göra. Sedan går färden vi
dare till Älvdalen. Där tar vi fram 
vår matsäck. När vi ätit oss mätta 
går färden vidare till köpingen Mora. 
Där går vi igenom Zornmuseet. Där
efter åker vi utmed Orsasjön till Orsa 
samhälle. När vi kommit genom sam
hället stannar vi bilen utanför en stor 
fabrik. Det är plattfabriken. Sen kö
per vi biljetter och går igenom den. 
Därifrån reser vi vidare upp till 
Skattungbyn och knäpper ett kort där 
på utsikten. Nästa uppehåll blir i 
Rättvik, där vi får gå igenom Nittsjö 
keramikfabrik och se hur skickliga 
arbetarna är att forma leran till vack
ra saker. Från Rättvik åker vi till 
Falun. På vägen dit beskådar vi 
Grycksbo pappersbruk. Strax utanför 
Falun ligger Falu koppargruva, som 
är världsberömd. Numera brytes dock 
inte mycket kopparmalm. Ett par mil 
sydväst om Falun ligger Borlänge, 
som är Dalarnas största stad. Där or
kar vi dock inte se på Domnarvets 
järnverk och Kvarnsvedens pappers
bruk utan fortsätter till den lilla 
staden Säter och vilar ut i Säters skö
na dal.

Carl-Eric Lilja, 
Klass 4

NÄR JAG VAR PÅ KONST
ÅKNING

En söndag var jag och Carina på 
DM i konståkning. Klockan två skul
le det bli friåkning. Det var två flic
kor från Orsa som skulle vara med. 
Sammanlagt var det tolv juniorer och 
två seniorer. Alla flickorna hade tju
siga klänningar på sig. Ann-Catrin 
Storm, så hette den ena flickan från 
Orsa, skulle åka som nummer tre. 
Pion åkte mycket bra och fick höga 
poäng. Nu skulle nr fem åka, som var 
Orsas andra flicka, Åsa Berglund. Det 
gick bra för henne också. När alla 
flickorna hade åkt, så skulle det bli 
prisutdelning. Ann-Catrin kom tia 
och Åsa elva. Men det gjorde ju inte 
så mycket, för alla fick ett pris, och 
då hade de ju i alla fall ett litet 
minne från sin första konståknings- 
tävling.

Inga-Lill Tahlén, 
Klass 6

Armbnndsur
Auktoriserad försä lja re  för:

^  Omega 
Tissot 
Zenith 
Certina

(Hick. QJwtbtj., Oua.
(Ut. Optik. QuhL 

Tel. 400 90

Allo tiders tips!
Transistorradio 275: — 
Våffeljärn från 35: — 
Strykjärn från 35: —

Kyl-, Frys- samt 
Tvättmaskiner

Kåhléns Elektriska
Orsa Telefon 401 92 och 410 37

För påsken  . . .
$3- Bonader 

Löpare 
^  Påskägg 
X- Kycklingar 

Påskkort 
Dekorationer

Största sortering hos

Orsa Tobaks- 
& Pappershandel
Tel. 402 38

Från vår 
S N A B B G R IL L :

Grillad kyckling
Lagom till 
2 personer

Ring tel. 401 06 e ller 415 86 
(Helst i g od  tid)

Walters Livs AB
Orsa

5 : 9 5
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ORSA SKOLTIDNING.

FOTOGRAFERING
Foto är en dyr hobby men rolig. 

Jag själv håller mycket på med detta. 
Det enda man behöver är en kamera. 
När man skall ta ett kort, måste man 
se efter, så man håller kameran stilla 
mot motivet. Är man darrhänt, skall 
man ha ett stativ. Det är rätt dyrt, 
men får man tag i ett begagnat, kan 
man få det billigt. Skall man ut och 
knäppa ett kort, så ska man inte ta 
mot solen utan att ha gulskiva.

När det gäller små barn, skall man 
inte spara på filmen, och kommer 
man ut i naturen, finns det så mycket 
man kan knäppa på, t. ex. en vacker 
kvist, en bäck m. m.

Sedan man knäppt en film, så 
framkallar man den i en mörk skrubb 
eller i någon annan mörk vrå. När 
filmen är torr, så kopierar man den, 
eller också förstorar man bilden, när 
det är klart, så torkar man den i en 
torkapparat. Men det går också bra 
i wellpapp.

Sedan glansar man den på en glans
plåt. Därefter är bilden klar för in
ramning eller till att sättas i album.

Kjell-Erik Smids 
Klass 6

SLIPSTENSLOPPET
I Slipstensloppet 1962 kom jag 2:a 

och deltagarantalet var omkring 25. 
Å, vad jag blev glad, när jag hörde 
resultatet! Och vår skola tog vand
ringspriset.

Och i vår skola var det jubel.
Och jag hoppas, att vår skola 

tar hem vandringspriset i år också. 
Jag tycker att Slipstensloppet är ett 
roligt lopp. Jag tycker att det är ro
ligt att åka skidor över huvud taget.

Folke Eriksson, 
Klass 3

Teckning: As s a r  Rönnlund av 
S v e n - E r i k  F o r s g r e n ,  k l a s s  4

Källartrivsel
kostar så litet med
Beckers Målarplast!
H ä m t a  b r o s h y r e n  6 f ö r s l a g  t i l l  
e n  k ä l l a r e  m e d  f ä r g !

Ni får både den och fackmässiga 
råd gratis hos oss.

ETT NYUPPTÄCKT 
FÅGELSTÄLLE

Det var en dag när jag hade lov, 
och jag hade inte något särskilt för 
mig, så jag gick till min vän Lars-Erik 
även kallad ”Teppe”. Det namnet ha
de han fått, när han var liten. En 
dag kom han och hade klistrat på 
sig en massa teip. Då fick han namnet 
”Teipen”, som sen blev omändrat till 
”Teppe”.

På vägen dit fick jag se en sparv
hök. När jag kom hem till Teppe satt 
han och åt. Så jag satte mig på en 
bänk och väntade. Vi kom överens 
om att vi skulle åka upp till skogen 
där Mats hade sett en berguv. Teppes 
mamma skulle ha på honom en massa 
onödiga kläder precis som min mam
ma. Det är inget att göra åt, för så 
är mammor.

Så småningom kom vi upp till det 
ställe som var vårt mål. Först i bör
jan såg vi inte någon fågel, så vi 
åkte en bit. När vi kom in i skogen 
litet längre, så såg vi svartmesar och 
kungsfåglar i stora flockar och vi 
såg också tofsmesar.

Vi döpte skogen till Urskogen för 
vi brukar sätta namn på bra fågel
ställen. En vik kallar vi för Lilltå- 
kern, för det är ett bra fågelställe. På 
vägen hem tränade vi oss på latinska 
namn på fåglar. När vi kom hem 
till mig kom sparvhöken igen och 
svepte förbi på en fyra meters av
stånd tätt intill marken. Den brukar 
jaga omkring gårdarna, för där finns 
det småfåglar. Det var den finaste 
sparvhök jag sett.

När jag och Teppe kom upp till 
mig, skrev jag in i observationsboken 
vad jag hade sett.

Ulf Svensson, 
Klass 5

Hans Horvath
G lasmästeri

Fönsterglas
Inramningar
Bilglas

Ä v e n  k v ä l l s -  o .  s ö n d a g s s e r v i c e  

Verkstad
innanför Beckmans Tryckeri

Bost. tel. 405 48

Att handla rätt 
är att handla hos

e k o  ^
Vår specialité:
Hemlagad pälsa och kalvsylta

Alla välkomna!
Tel. 402 33, 402 25

Hemtrevnad 
från golv till tak

med möbler, mattor, 
hemtextilier och 
armatur från

Möbeltjänst
Järnvägsgatan 27, Orsa 
Tel. 410 35
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.ORSA SKOLTIDNING

EN SAGA
En höstdag satt tomtefar inne i sin 

stuga. Han höll på att snickra ett 
par skidor och en liten trilla. Tomte
mor höll på att baka bullar. De små 
tomtebarnen var ute och lekte med 
sin vän haren. Snart kom ett av de 
små tomtebarnen springande och sa
de: Lillebror har försvunnit. Strax 
blev det fart på tomtemor och tomte
far. Tomtemor glömde bort sina bul
lar, och tomtefar fick så bråttom att 
han skar sig på tummen. Men det 
gjorde ingenting. Nu började tomte
far och tomtemor leta efter tomte
barnet. När de hade letat en lång 
stund började tomtemor gråta. Men 
då hördes ett prassel i busken och 
fram ur busken kom tomtepojken. 
Tomtemor blev så glad och tog Vicke 
i famn.

Hillevi Bruks 
Klass 2

DEN GAMLA HÄSTEN 
BERÄTTAR

Jag är en gammal häst, och jag 
heter Svarten. Min husbonde är så 
snäll, och han heter Kalle Jonsson. 
Men jag kallar honom för Knalle, 
för han är så liten till växten. Då 
skrattar han bara för att narra mig 
att skratta, men det vill jag inte. Där
för sparkar jag honom. Han bara 
skrattar. Jag blir så otålig på min 
husbonde. I dag träffade jag Brunte. 
Det är en annan häst. Han är brun, 
och jag är svart. Då retades min hus
bonde med mig, och han sade, att 
Brunte var finare än jag. Då började 
jag gråta, så då tyckte han synd om 
mig och sade, att jag var finast.

Inger Nyström, 
Klass 4

FÖR VÅRENS SLASK!

Gummistövlar
G islaved

K O N S U M
Ovan S i l j a n

SKIDSPELEN I FALUN 1963
På lördagsmorgonen satt jag på 

rälsbussen till Orsa. Jag hade väntat 
på den här resan länge, men nu var 
jag äntligen på väg. När vi kom till 
Orsa stod ett tåg och väntade på oss. 
Sen vi gått över till det andra tåget, 
satte det igång. Det dröjde några 
timmar innan vi var framme i Falun.

Sedan vi kommit av tåget, åkte vi 
buss opp till Lugnet, där tävlingarna 
hölls. När vi kom fram började fem- 
tonkilometersloppet. Därefter blev 
det stafett tre gånger tio kilometer 
för herrar. Den vanns av Sveriges 
lag. Jag såg många storåkare, bland 
andra Sixten Jernberg, Assar Rönn
lund och Sture Gran. Där var också 
en hel del Sveriges Radio-TV-bilar, 
som hade satt upp TV-kameror på 
flera platser.

Vi kom inte hem förrän vid åtta
tiden på kvällen. Det hade varit en 
lång och händelserik dag.

Sven-Erik Forsgren, 
Klass 4

DJUREN KRING MIN GÅRD
Jag bor i en gård på Heden. Det 

har varit en lantgård, men nu har 
ägaren gjort om ladugården till en 
affär. Det finns många djur kring 
min gård. Det finns rävar, älgar, ha
rar, ekorrar, talgoxar, blåmesar, ska
tor, kråkor och katter också. Jag har 
sett många rävspår på älven. Men nå
gon räv har jag inte sett. Jag har 
sett spår efter en älgkalv. Spåren var 
väldigt små. Jag har sett harspår ock
så. Jag brukar mata talgoxarna och 
blåmesarna med bröd. Det tycker de 
smakar gott. Det är så roligt att titta 
på dem när de äter.

Thomas Carlsson, 
Klass 2

För Er som 
tänker ut och sporta

har vi ännu stor 
sortering av

sportkläder
både till damer 
och herrar.

Aug. Larsson KB, Orsa
Tel. 400 21

Byggnadsfirma
c

c /V il ssovt
Tel. 400 35

Nybyggnader, Ombyggnader, 
Reparationer. Infordra offert!
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Teckning:  av Ka r i n  E r i k s s o n ,  k l a s s  2.

Teckning: Vinterlov av 
Eva S ä t t e r s t r ö m ,  k l a s s  1



ORSA SKOLTIDNING.

DEN SNÄLLA KATTEN 
SESSAN

En dag, när jag satt ute på trappan 
och solade mig, då kom Sessan, och 
hon hoppade upp på magen på mig 
och började leka. Då gick jag in, 
och hon följde efter mig. Då tog iag 
ett kaffefat och hällde i lite grädde 
och ställde det på golvet, och när hon 
hade druckit ur det, gick hon och 
tade sig. När hon vaknade, var fönst
ret öppet, och hon hoppade ut genom 
fönstret, och när vi kom in, var hon 
borta. Vi gick ut och letade efter 
henne. När vi hade letat ett tag, så 
vi inte orkade mer, då gick vi hem. 
Efter någon vecka kom hon hem 
med en rad kattungar, som hon hade 
fött.

Ove Hansson, 
Klass 4

OM TJUGO ÅR
Nu skall jag berätta för er hur jag 

har det om tjugo år. Då är jag gift 
och har två barn, som heter Ove och 
Marina. Vi ska bo i Mora, som då 
är stad. Där finns det skyskrapor, 
som är tolv våningar höga. Vi ska 
bo i en liten villa med tre rum och 
kök och hall. En vinterdag ska vi åka 
och hälsa på far och mor, som bor 
i ett gult hus i Stackmora. Då ska 
Marina, Ove, min karl och jag åka 
skidor i en backe. När vi har åkt 
skidor ett tag kör vi hem i vår blå 
bil, som heter ”Isabella”. Efter ett tag 
kommer vi hem. Då ser vi på färg- 
tv. Det är utsändning från sim-täv- 
lingar i Orsas nya bassäng. När vi 
har sett en massa tv-program går vi 
och lägger oss.

Else-Marie Nääs, 
Klass 4

EN SPÄNNANDE MATCH

I söndags var det match mellan 
Orsa och Stackmora. Den började kl.
5. Det var ungefär 300 personer där. 
Det var 18—19 minus-grader när 
matchen började. Jag stod bredvid 
Hasse och Jan-Erik. Jan-Erik sade,

Ett parti
Mocka- & skinnjackor

utförsäljes
Låt oss ta hand  om Eder 
pä ls  för sommarförvaring!

Skinn- och pälsvaror
Orsa, tel. 403 88

EN RIKTIG VINTERDAG
Det var en dag i Hornberga. Yi 

var ute och åkte skidor, och solen 
lyste grant. Rimfrosten låg på träden. 
Solen lyste på kristallerna på fönst
ren. När man gick på vägen klingade 
det. Termometern var neråt ■—• 30 
grader, och himlen var gråaktig. Ky
lan bet i skinnet, så att man ska
kade. Granarna var så fina för det 
låg fina snökristaller på dem. När vi 
skulle åka hem startade inte bilen, 
så vi fick dra igång den. Det var så 
fint, när man åkte genom skogen. 
När jag kom hem tänkte jag på hur 
fint det var. Det var en riktig vinter
dag.

Östen Björck, 
Klass 3

att de här två poängen skulle bli 
lätta att vinna för Orsa IK. Efter 
första perioden stod det 1 — 1 mel
lan dem. Vid korvkiosken var det en 
lång kö. För att hålla värmen uppe 
sprang eller hoppade man. När andra 
perioden började, blev det stilla igen. 
Domaren var bra. Han hade dömt 
i TV-pucken. Nästan med detsamma 
var andra perioden slut. Ställningen 
var 3—■2 till Stackmora. Vid korv
kiosken blev det en ännu längre kö, 
ty det hade blivit kallare. En period 
var kvar. Skulle Stackmora spöa Or
sa? Stackmoraborna hejade på sitt 
lag, allt de orkade. Alla hoppades, 
att Hesa Fredrik skulle ljuda, och så 
kom han. Det ruskades i skyddsnät. 
Glädjen var outsäglig. Jag själv höll 
på att slå en frivolt. Matchen var 
slut, och Stackmora hade besegrat 
Orsa.

Gunnar Nordvall, 
Klass 5

För påsken
har vi just nu många

A N D E R S  NÅSimrnmrawi\
trevliga saker. 

Hemslöjd
Glasmästeri

O R S A

Leksaker Tel. 408 91, bost. 411 78

MUSIK & HEM SLÖJD

Järnvägsgatan 27

Bilglas, Fönsterglas
G. klockor Tel. 403 20 Inramningar

Mercedes
DKW

Service
Original reserv
delar och tillbehör

Biltjänst
Uno Carlsson 
Tel. 401 56, 404 90
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Teckning: Snöbollskrig av 
Sven-Erik Berg, klass 5
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FRE LIN S KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Harry Bomans Plåtslageri
Tel. 404 65, verkst. 415 29 

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris

beräkningar.

T A P E T S E R I N G
Rums- och Byggnadsmålning
Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

AB O R S A K A L K
Tel. 500 21, 500 52

C. F. Carlsson AB
Å K D O N S F A B R I K

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!
Tel. 44001

GUMMI- 
verksfad

•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  Oljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson
Tel. 403 55

En kyrkas . . .  Forts, från sid. 3.

verkade effer en ursprunglig bänk
dörr, framletad på en gård i kyr
kans närhet. Under bänkarna och 
vid fönstren sitter radiatorer, som 
ger en skön och sotfri värme. Fladd
rande ljuslågor belyser altarskåpet 
från 1400-talet, nu frigjort från 
överliggande 1300-talsskåp, som fått 
en hedersam plats i sakristian. Till 
den utbyggda läktaren leder en 
mjukt rundad trappa med räcke av 
mässing, och ute i vapenhuset lyfter 
man blicken mot en väggburen 
trappa, som klättrar mot hisnande 
höjder.

En förvandlad kyrka ligger fram
för oss. Men förvandlingen förmår 
endast ge uttryck för estetiska 
konstgrepp och tekniska förbätt
ringar. Det bästa i fädernas kyrka 
förblir orört: dess starka förankring 
i tradition och människolängtan.

”Egul”
Foto : Karl-Erik Bergqvist

4 H Forts, från sid. 5.

möte mottaga ett fint pris. En 
prestation som heter duga.

4H:arna i Orsa har de senaste 
åren nått stora framgångar. Men 
dessa kommer inte av sig självt, utan 
man måste träna och arbeta för att 
nå något resultat. Mottot i 4H är 
”att lära genom att göra — även 
det bästa vill vi göra bättre”. Detta 
är i stora drag vad som händer i 
Orsa 4H-klubbar. Det finns ju myc
ket mera, t. ex. skogshuggarläger, 
vildmarksvandringar, utbyte med 
värmlänningar i hockey, hur man 
skaffade sig en volkswagenbuss, hus- 
hållskurser, föräldrafester och färg- 
bildsarkiv, men det får väl bli en 
annan historia.

PÅ PAPPAS REVIR
Pappa och jag åkte till Svartåval- 

len. Det ligger 9 mil norr om Orsa. 
I Orsa var det — 23 grader. Vi åkte 
runt Hamra. När vi kom upp var 
det — 11 grader, och inne i huset 
var det — 10 grader. Pappa värmde 
upp ganska snabbt, medan jag skot
tade. Sedan åkte vi skidor. Pappa 
ville, att vi skulle åka bakom garaget. 
Jag följde med pappa. Då flög det 
upp ett trettio-tal orrar. Det flög upp 
en bakom oss också. Den låg en meter 
från spåret. Orren gräver ner sig i 
snön. Sedan åkte vi hem.

Hans Nordström, 
Klass 4

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri

Tapetserareverkstad
Tel. 401 64

M öbler och madrasser om
stoppas  — Dragked jor för 

skinnjackor

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENA SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

A N L I T A  V V S -  
F Å C K H Ä M n s n

= WESSTRÖMS
— rö r ledn ings  ab  

ORS A Tel. 0250/405 19
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ORSA SKOLTIDNING__________

Julpristävlan 1962
som var en rebus, hörde nog inte till 
de allra lättaste. Och svårast var själ
va inledningen — en tundra, illustre
rad med enstaka, blommande vide
buskar på ödevidder, där vildrenar 
strövar omkring. Att döma av lös
ningarna har åtskilliga pannor vec
kats djupt inför detta vårliga land
skap, som kom mången att tro, att 
grundskolans problem ska lösas nu 
till våren. Skönt!

Här är då rätta lösningen: Det 
undras om man kommer att gå till 
botten med alla, problem i grund
skolan.

Och pristagarna, som kanske redan 
fått sina priser, blev dessa:
1. Kerstin Berggren, Hansjö (bok- 

pris)
2. Lydia Svensson, Skattungbyn 

(bokpris)
3. Erik Granström, Skattungbyn 

(bokpris)
4. Anna Löhf, Orsa (Orsa Skoltid

ning)
5. Anna Björnebo, Hansjö (Orsa 

Skoltidning)
Hs.

Årets nya
modeller och färger på

BARNVAGNAR
Carl A. Pettersson, Orsa

Vid TV- eller radiofel 
ring 401 50 eller 403 83

så hämta vi Er apparat för 
reparation.

TV & Radioservice
Järnvägsgatan 27, Orsa
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EN INTERVJU
Jag har alltid varit intresserad av, 

hur det är i andra länder, så därför 
passade jag på att fråga ut min kusin 
som gått i skola i Amerika ett år. Frå
gorna löd så här:

— Hur är det att gå i skola i Ame
rika?

•— Det är inte lika roligt i Amerika 
som i Sverige, för de har bara sex 
ämnen som de kör med varje dag. 
Men det finns en massa klubbar man 
får vara med på.

— Hur många elever gick i din 
skola?

— Det gick 1500 elever där, som 
var uppdelade i tre klasser: 10, 11 
och 12. Jag gick i 12:an.

— Vad var den lägsta temperatu
ren?

— Det var — 8 grader på vintern. 
Och alla var så förtvivlade för deras 
vattenledningar frös.

— Var det många som hade ”sim- 
pölar”?

— Ja, det var många, men de jag 
bodde hos hade ingen. Men jag gick 
till grannen och badade.

— Vad trivdes du mest med i 
Amerika?

— Jag trivdes mest med folket för 
de var så enkla och naturliga.

— Hur var resan dit och hit?
— Jag flög med ett stort plan till 

New York. Sen flög jag till Portland 
med ett litet plan, som brann upp på 
flygplatsen, men då hade jag redan

Beckmans Tryckeri AB, Orsa — 1963

Stipendiefondens
hederslista

Här kommer åter ett meddelande 
om ett par färdiga kurser.

Den etthundratrettonde: G. E.
Hansson, Orsa, Aritmetik.

Den etthundrafjortonde: Gull-
Britt Gustavsson, Skattungbyn, Ma
tematik II.

Det är nu snart slut på den s. k. 
studiesäsongen. Men än har vi gan
ska långa kvällar, då Du kan hinna 
med åtskilligt studiearbete. Det är 
nu flera stipendiater, som endast har 
ett fåtal brev kvar på sina kurser. 
Sätt igång och spurta, så att Du får 
kursen färdig före sommaren!

Jag kanske också redan nu ska 
tala om, att stipendiefonden fyller 
30 år detta år. Vi ska i ett senare 
nummer av tidningen återkomma 
med en liten jubileumsartikel.

Hj. H—n.

gått ur det. På hemvägen åkte jag 
med ett stort plan, som landade på 
Arlanda.

— Hade de många husdjur där du 
bodde?

— Ja, de hade en hund och tre 
fåglar.

— Tack så mycket för intervjun.
Ann Munter 

Klass 5

Pris 1: —  kr.
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