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ORSA SKOLTIDNING

Sedan grundskolan infördes här i 
Orsa har, som alla barn och föräldrar 
märkt, den offentliga årsavslutningen 
”examen” försvunnit och ersatts av 
åhörardagar.

— Skönt, tycker många, medan 
andra nog saknar den gamla skolav
slutningen med allt vad den innebar 
av tradition och stämning. Skolans 
vardag speglade den ju verkligen inte, 
vilket det nu är meningen, att de obli
gatoriska åhörardagarna skall för
söka göra.

Det är ju så att skolans målsätt
ning, arbetsformer och hjälpmedel för
ändrats en hel del under de senare 
åren, och man anser, att kunskap om 
detta är ett viktigt inslag i samarbe
tet mellan hem och skola. Därför har 
under vår-terminen föräldrarna inbju
dits att under en dag följa lektionerna 
i sina barns klasser.

En sammanställning över antalet 
besökare i skolan den dagen visar, att 
intresset varit glädjande stort. I vissa 
klasser, då främst på lågstadiet, har 
ofta mer än 2/3 av alla föräldrar 
tagit sig tid att komma. I de flesta 
fall är det förstås mamma, men i åt
skilliga fall har också pappor varit 
lediga och kunnat vara med. I de fall 
där föräldrarna varit upptagna just 
den dagen har många frågat, om det 
är något som hindrar, att de kommer 
till skolan en annan gång i stället, vil
ket ju vittnar om ett glädjande intres
se.

Vad har då föräldrar och lärare 
haft för utbyte av denna kontakt? Vi 
har frågat några stycken, och svaren 
grupperar sig tydligt kring ett par be
stämda saker. För det första — natur
ligtvis — att det var roligt att se 
barnen i sin arbetsmiljö. För det and
ra upplever många, att så mycket för
ändrats sedan de själva gick i skolan. 
En mamma i en lågstadieklass säger 
t. ex: — Tänk, att barnen får gå om
kring i klassrummet under lektionen. 
En annan: — Säger barnen du till 
”fröken”? Det skulle vara otänkbart 
på min tid. En annan undrar: 
— Sjunger man inte morgonpsalm 
varje dag nu för tiden? Ytterligare en 
annan: — Men barnen håller ju på 
med olika saker nästan allihop. Kan 
det vara bra? O. s. v. Frågor, söm lära
ren är mycket glad att få svara på och 
ge förklaringar till, även om det na
turligtvis inte under en eller ett par

lektioner kan bli mer än svar på de
taljfrågor. Vi kan ta ett exempel: Ele
verna i en andra klass ”håller på med 
olika saker” och ”går omkring” i 
klassrummet under en lektion om, låt 
oss säga, vårblommor. En grupp ele
ver håller på att måla blommor ge
mensamt på ett stort papper. Någon 
elev bläddrar i klassbibliotekets 
”blomböcker” för att hitta svar på 
några frågor. En annan elev sitter 
kanske tyst i en vrå och skriver en 
berättelse om vår-blommor, medan en 
grupp är ute i tamburen för att öva 
en sång om samma sak. Denna sken
bara oreda är då resultatet av en ge
nomtänkt planering, där lärarens mål 
är att låta eleverna individuellt och 
i samarbete tillämpa sina kunskaper 
och färdigheter i olika ämnen.

En annan lektion kan i samma klass 
ha en helt annan utformning med 
läraren i katedern och eleverna lyss
nande eller i tyst arbete. Det ena sät
tet att arbeta behöver ju inte utesluta 
det andra. Det beror helt på samman
hanget och vad man har för mål 
med lektionen. Det är ju på det sät
tet, att arbetet i skolan, liksom på alla 
andra arbetsplatser, bildar ett kom
plex, där varje enskildhet får sin för
klaring av sammanhanget. Och för 
att få det sammanhanget förslår 
egentligen inte en åhörardag, Något 
som också flera föräldrar påpekat.

I början av artikeln nämndes att 
tillslutningen varit mycket god på 
lågstadiet, men att den minskade hög
re upp i klasserna för att i den högsta 
klassen vara nästan ingen. Många för
äldrar har fäst sig vid detta förhål
lande och undrat över det. Beror det 
på att eleverna i de högre klasserna 
inte ”tillåter” sina föräldrar att kom
ma, eller har föräldrarna inte samma 
intresse för sina större barns skol
gång? Ja, vilken orsaken nu än är 
kan man fråga: Ska vi acceptera 
detta förhållande och låta oss nöja, 
eller vore det värdefullt för barnens 
skull med en större uppslutning av 
föräldrar i just de högre klasserna?

En mamma formulerar sina syn
punkter på detta så här.

Ju högre upp i klasserna barnen 
kommer, ju mindre berättar de från 
skolan. Föräldrarnas intresse får ingen 
näring och mattas inte så sällan av 
den anledningen. Vad kamraterna an
ser och tycker blir allt viktigare för

dem. Vuxnas intresse kan uppfattas 
som nyfikenhet, negativ kritik, ett 
försök att skaffa sig insyn i den värld 
som de har utanför hemmet och som 
de vill ha för sig själva. Den inställ
ningen är säkert vanlig hos tonåring
arna och får kanske till följd att de 
hemma säger: — Ni får inte komma 
på åhörardagen.

En mer positiv inställning skulle 
säkert nås, om samarbetet hem-skola 
kunde avdramatiseras än mer. Det 
borde kännas naturligt för alla — för
äldrar, elever, lärare och annan per
sonal i skolan — att tala med varan
dra om vad det vara må, och verk
ligen vänja sig vid att räkna med 
varandra som medarbetare. Kanske 
skulle täta, ganska små, opretentiösa 
träffar mellan alla dessa parter kunna 
bygga upp ett sådant samförstånd? I 
det sammanhanget tror jag, att åhö
rardagar är ett viktigt led, om de kan 
fås att fungera på alla stadier.

Åhörardag eller examen — vilken 
form av kontakt ger mest? Efter att 
nu ha prövat bådadera svarar en 
lärare: — Åhörardagen, utan tvekan. 
Den kommer under pågående arbets
år, det är en stor fördel. De kontakter 
som knyts får tillfälle att mogna un
der resten av året. Åhörardagen ger 
möjlighet att direkt under pågående 
lektion skapa ett givande utbyte. Det 
är ju inte frågan om en uppvisning 
av inlärda färdigheter utan ett till
fälle för föräldrar att fråga och för 
lärare att svara.

Skall man till slut göra en samman
fattning av erfarenheterna från åhö
rardagarna skulle det väl bli ungefär 
detta:

Det har varit roligt. Det har varit 
lärorikt. Det har känts riktigt. Men vi 
är bara i början. Målet, att lära sig 
förstå, hjälpa, uppskatta och ta an
svar för varandra, når man inte utan 
ansträngningar.

Christina Hjelte

Orsa
Simbad
har öppnat för säsongen!
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A Du sitt sö finå färgkort 
sö finnas nu? Skuld int Du 
wil knäpp slajko ö?

Kum in a wöss o Dala-Foto 
sö ska wi wajs Di prover 
ö tål um ur billigo färgkort 
a wurti.

Bala
IFCDIF®

Järnvägsgatan 27, Orsa

Välkommen till Filips på Heden, 

byn som kartorna knappt kän
ner till,

den ligger dock i Orsa i Sweden 

och där finner Ni allt v ad Ni 
oill/

Tel. 403 88 och 411 88

EL 3302
Mini-bandspelare i 
precisionsutförande. 
Kassett-tonband, mycket 
snabba byten. Enkel 
manövrering med 
en tangent.

Endast 325:- inkl. oms.

SV Ä LA S  Radio
TV

Tel. 413 50 Kyrkogatan 8

Auktoriserad Radio- och TV-service

I Härjedals-fjällen av Atle Lenner
Nästan varje sommar sedan 1946 

har jag tillbringat några veckor i 
nordvästra Härjedalens fjällvärld. Så 
även förra året. Då jag denna gång 
ville uppleva försommaren i fjällen, 
beslöt jag mig att resa strax efter mid
sommar. Min vän Pelle Jakobsson 
och hans tolvårige son Anders skulle 
denna gång bli mina följeslagare. Me
dan vi packade och lastade in i bilen 
måste Anders — som var vild av för
tjusning inför den förestående resan
— göra ytterligare några övnings- 
kast med sitt nya kastspö. En sista 
kontroll av den fullastade bilen och 
vi var färdiga. Med de hemmavaran
des förmaningar ännu ringande i 
öronen — kör försiktigt, kläd er 
ordentligt, ni går väl inte vilse o. s. v.
— kunde vi äntligen ge oss iväg.

Turistsäsongen hade börjat. Alla
tillgängliga stugor var redan uthyrda. 
Men ville vi hålla tillgodo med turist
föreningens lappkåta i Lillångvallen 
så fick vi gärna bo där. Visst ville vi 
det. Där hade jag bott flera gånger 
förut och var väl förtrogen med plat
sen.

Lillångvallen, belägen några km 
norr om Mittån på Axhögens syd
sluttning, är en av de många vallar, 
som under det sista decenniet ned
lagts. Istället har man rustat upp och 
tagit i bruk alla fäbodar på sydsidan 
av nämnda å. De ligger alla avsevärt 
närmare byn. Och det bästa av allt, 
dit kan man komma med bil sedan 
byborna själva byggt och bekostat en 
cirka två km. lång bilväg över Hög
fjället.

Nåväl, resan gick bra. Vi konsta
terade att våren var sen häruppe. 
Minst tre veckor försenad, sade man 
oss. Helags, Skarsfjället. Anåfjället 
och Axhögen var nästan helt snö
täckta.

Den ovan omtalade vägen slutar 
vid Storkläppvallen. Där måste bilen 
lämnas. Ompackning. Då upptäckte 
vi hur mycket vi hade släpat med oss. 
Den fullastade Saabens innehåll måste 
få plats i två större och en mindre 
ryggsäck. Omöjligt tycktes det. Det 
omöjliga gick dock. Så kunde vi till 
sist — lastade som mulåsnor — börja 
den sex km. långa vandringen mot 
Lillångvallen.

Vi avverkade den första etappen 
ned till Mittån som här saknar bro. 
Man får vada över. Under högsom
maren när vattnet är något uppvärmt 
kan detta vara ett nöje. Men nu vai 
det ju rena isvattnet. Och så mycket 
att det räckte högt över stövelskaften. 
Alltså, av med strumpor och stövlar. 
Barfota och med uppkavlade byx
ben pulsade vi över så fort vi kunde 
på de hala och vassa stenarna. Hu. 
det var isande kallt. Skönt ändå att 
solen värmde. Och skönt att vara 
över.

Ett trettiotal meter ovanför vad
stället bildar ån ett litet vattenfall. 
Denna fors, med Mittåkläppen som 
bakgrund är säkerligen Härjedalens 
mest avmålade motiv. Otaliga är de 
turistmålare som här gjort ”äkta 
handmålade oljefärgstavlor på duk.” 
Resultaten av deras mödor kan man 
se hängande i nästan alla kaféer,
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Lillångvallen

pensionat och hotell 'från Tänndalen med mullrik jord, i videsnår och i
i norr till Sveg i söder. öppna gläntor i björkskogen växer

Nu hade vi den drygaste biten stormhatten. Bladen var redan hand-
kvar. Bara motlut ända upp till val- stora på trettio till fyrtio cm. höga
len. De fullpackade ryggsäckarna stjälkar. Tre veckor senare är denna
tyngde. Snöfläckarna blev större och blomma manshög med fullt utveckla-
större ju högre upp vi kom. Egendom- de blommor. Man förundras över den
ligt var det att se fjällbjörkarna med snabba tillväxten. På de grunda
nyutsprucket löv omgivna av meter- myrarna växer mängder av ängsull
djup snö. och polarull. Så följer en region som

Äntligen, efter många vilopauser nästan helt domineras av blåbärsris,
var vi framme. Här var allt sig likt Högre upp blir växtligheten karg-
och välbekant. Vi kunde installera are. Främst växer här krypljung,
oss. Men först städning i lappkåtan kråkbär, ripbär, dvärgbjörk och tuvor
som för några dagar framöver skulle av fjällglim.
vara vår bostad. Renhudar och filtar Under vår vandring skrämde vi
vädrades, ved höggs och bars in, i den upp otaliga snöripor som ruvade på 
norska kaminspisen mitt på golvet sina ägg. De var omöjliga att upp
tändes brasan, och på golvet lades täcka, tills de med ett kraxande läte 
nytt björkris vars doft snart blanda- flög upp endast någon meter fram- 
des med doften av nykokt kaffe. för våra fötter.

Naturligtvis gjorde vi redan nästa Efter drygt två timmar var vi
■dag vår första fisketur. Vädret var framme vid fiskevattnen. Förväntan 
dock inte det bästa. Kall nordlig vind och spänning. Men inte ett napp den- 
med regn — och hagelbyar. På kal- na dag. Antagligen för tidigt på som- 
fjället nästan halv storm. Vi hade två maren. Här på tusenmetersnivån var 
timmars vandring framför oss. över sjöarna delvis täckta med is. Bäckarna
Axhögen och ned på andra sidan. kunde man skymta mellan snö och

I snölegornas kanter hade fjäll- ismassor, 
smörblommorna redan börjat blom- Vi sörjde dock inte över vår dåliga 
ma. Och detta endast några dagar fiskelycka. På återvägen över Ax-
efter det snön smält undan. På ställen Forts, å sid. 15.

VÄGEN TILL KÖRKORTET
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -

Tel. 406 85, Orsa 

Teori tis- och torsdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

För Er som tänker sy

Orsa-dräkt
har vi alla tillbehör . . .

Kläde i alla färger 
Hemvävda band 
Linne- och bomullsväv 
Spännen 
Mollskinn
Tråd i rätta färgerna 
Vita strumpor

tA iu j.
* / t EL.40021 O R S A

Bättre
tvättresultat med

N A O N IS -
Z A N U S S I
Den helautomatiska tvätt
maskinen som husmödrar
na rekommenderar var
andra . . .

Trots maskinens många 
fördelar kan vi erbjuda den 
till ett mycket lågt pris . . .

4 kg 1.145:-, 1.260:-,
4 kg 1.530:- inkl. oms.

Låt oss visa Er 
NAONIS-ZANUSSI

J ä rn b irg e r AB
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hade en mycket sliten katekes, eller 
”bibliska”, som vi sade, enär hennes 
många syskon hade använt boken före 
henne. Läraren ansåg, att hon borde 
köpa en ny, han lade fram boken på 
pulpeten och sade till flickan att så 
snart hon kom med pengar, så skulle 
hon få boken.

Det var smått om pengar i hem
met, men hon klarade utav situatio
nen på följande sätt. Hon kokade 
knäck och sålde och fick på det sättet 
in de slantar boken kostade. Glädje
strålande kom hon till läraren för att 
hämta sin katekes och lämnade fram 
slantarna. Flickan hade emellertid för
varat pengarna i kjolfickan tillsam
mans med knäckstrutarna, så att de 
voro mycket kladdiga. Hon fick då 
tillsägelse att ta med pengarna hem 
och tvätta dem. Först därefter fick 
hon sin bok.

Detta hände i Torrvål omkring 
1910.

A.G.

Advokaten 
Curt Carlström

MORA
Kyrkogatan 6 

Tel. 13310, 133 11 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

M u s ik ä ls k a r e !

Klassiskt, jazz, pop, visor 
- all slags musik 
kommer bäst till sin rätt 
i en Braun hifii-stereo- 
anläggning.
Kom in och lyssna får Ni se!

Piano-Nisse
MUSik Radio ■ TV
O R S A  Tel. 406 04

Hansjö, åk 6
Bakre raden: Läraren H.E. Laggar, Christer Lignell, Ingvar Björck, Jan 
Arnesson, Ronnie Loven. Mellanraden: Ulf Skoglund, Karin Hilmers, Pia 
Kax, Anne-May Nääs, Anna-Cari Wallin, Barbro Eriksson. Främre raden: 
Ronny Olsson, Jonny Persson, Erik Samuelsson, Liselotte Bäckman, Anette 
Nohrin. Frånvarande: Hans-Erik Bäcker.

Alltid sval 
och elegant 
välpressad
i LEVI’S koratronbyxor. På 
fritid . . . i bil . . . överallt. 
Inga veck - inga skrynklor. 
Skall aidrig pressas.

47:- kr pr par.

*

Kombinera med en skön 
polotröja i Bri-nylon. Finns 
i färgerna ljusblå, marinblå, 
lejon och buteljgrön.

Endast 19:75 pr st.

iei. tuu u j

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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Under den rubriken kommer skol
tidningen att i några följande num
mer publicera utdrag ur dagböcker, 
brev, protokoll och annat material i 
skolarkivet, där mycket finns att 
hämta från en tid, när skolmästaren 
gav sig att anställa betraktelser 
— många gånger drastiska, ofta hu
moristiska och alltid mycket person
liga —• över till synes vardagliga hän
delser.

Vi hoppas också, att våra läsare 
skall vilja bidra med minnesbilder, 
korta notiser, som gärna kan, men inte 
nödvändigtvis behöver, ha anknyt
ning till skolans värld.

Vi börjar med en både rörande och 
lärorik episod, som nu ligger omkring 
60 år tillbaka i tiden.

När jag för en tid sedan läste i 
tidningen om ett stort kommunalt an
slag till fria skolböcker, erinrade jag 
mig en händelse:

Det var en flicka i skolan, som

Det var på den tiden ... av A. G.
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Att b ö r ja  s k o l a n  - 
Några synpunkter på skolmognad av Å.F.

Man brukar här i Sverige anse, att 
sju-årsåldern är den lämpliga åldern 
att börja skolan.

För de flesta barn känns detta 
som ett stort och spännande äventyr. 
Det är en helt ny värld, som öppnas 
för dem, en värld full av möjligheter 
till kamratkontakter. Intresset för 
andra barn är stort i denna ålder. Sju
åringen får kamrater, som står och 
hänger utanför under familjens mål

tider. Eller också försvinner han själv 
till kamrater i grannskapet och kom
mer inte hem i rätt tid på kvällen. 
Han lägger stor vikt vid kamraternas 
kritik och vill gärna bli omtyckt och 
beundrad. Han är rädd för att de 
andra barnen skall skratta åt honom.

När barnet börjar skolan, ställs 
det inför en rad ovana krav. Barnet 
skall t. ex. ha en viss säkerhet i tra
fiken. Det skall varje skoldag gå

sträckan mellan hemmet och skolan.
Förstaklassaren skall kunna vara 

borta från mamma c:a fyra timmar 
per dag. Om han sitter och tänker på 
mamma och längtar efter henne, blir 
ingen undervisning speciellt effektiv.

Vi måste förstå, att det inte är lätt 
att plötsligt vara nummer tre från 
fönstret bland tjugofem andra bam 
efter att i sju år ha varit mammas 
och pappas duktiga pojke eller flicka.

Nybörjaren måste kunna sitta stilla 
långa stunder.

Vi vuxna vilar oss genom att sitta 
i en skön stol eller ligga på sängen och 
läsa tidningen. Barn kopplar av ge
nom att byta sysselsättning. Detta vet 
småskolläraren. Därför låter hon bar
nen ställa sig upp då och då. De får 
sjunga en sång, gymnastisera eller 
leka en stund. Efter den vilan går 
arbetet mycket lättare igen.

I skolbänken måste barnen kunna 
lyssna uppmärksamt och följa en in
struktion. De måste kunna förstå, att 
en gemensam instruktion gäller var 
och en.

De måste kunna arbeta koncentre
rat med uppgifter, som föreläggs dem 
även om de inte alltid tycker, att upp
gifterna är så alldeles roliga. De har 
hittills fått byta sysselsättning, när de 
tröttnat på den. Nu måste de ofta 
fullfölja sina uppgifter.

Barnet måste kunna leka med and
ra barn och fölfa givna regler både 
i lek och i arbete.

Barnet skall vara färdigt att lära 
sig läsa, räkna och skriva. Allt detta 
förutsätter en viss grad av mognad.

Vi kallar det skolmognad.
Skolmognaden har ingenting med 

barnets kunskaper att göra. Det spe
lar ingen roll, att barnet kan räkna 
till tjugofem och känner igen tio 
bokstäver.

Tyvärr är det nu så, att om för
äldrarna får ett meddelande om att 
deras barn inte är skolmoget, så är 
det många som tycker att detta är 
mycket tråkigt. De är rädda för, vad 
grannarna skall tycka. De är rädda, 
att släkten skall tycka, att deras barn 
är obegåvat.

Astrid Lindgren, barnboksförfattar- 
innan, har skrivit ett par fina avsnitt 
i en av sina böcker om Bullerbybar
nen. Lasse är ledaren bland barnen. 
Det är han, som hittar på allt skoj, 
som försiggår i Bullerbyn. Det är 

Forts, å sid 14.

Svenska
bilsäkerhetsnormerna här

Viktig information för dig som skall köpa bil nu. 
1968 års Volkswagen fyller redan de svenska kra
ven på ett par tillbehör när.

Volkswagen klarar 
ännu hårdare 
säkerhetskrav!

Den klarar t.ex. USA:s samtliga 20 säkerhetsnor- 
mer. Låt Volkswagen-säljaren visa hur Volkswa
gen redan nu uppfyller de nya svenska säkerhets
bestämmelserna -  och mer till!

...en Volkswagen får du glädje av -  och du får pengar över

bil&buM
ORSA MORA LEKSAND RÄTTVIK

409 10 126 00 102 89 115 20
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Trafik av Olof Löthman
Under 1968 har orsaskolornas ele

ver — liksom tidigare år — deltagit 
i den trafiktävling, som anordnades 
av Sveriges Radio, NTF m. fl. orga
nisationer. För mellanstadieeleverna 
heter tävlingen ”Skolornas Rikstäv- 
ling i trafik” och för elever på högre 
stadier ”Kunskap på väg”. Deltagan
det i år har varit glädjande stort, kan
ske inte helt 100-procentigt men nära 
nog. Anledningen härtill är väl att 
söka i den nyligen företagna omlägg
ningen till högertrafik med ty åtföl
jande högre aktivitet på trafikinfor
mationens område inom den direkta 
undervisningen och via massmedia.

Inga-Britta Ellborg,
Åk 6, Stackmora

Bästa elev på mellanstadiet blev 
Inga-Britta Ellborg, åk 6 i Stack
mora, med totalpoängen 96 av 98 
möjliga. På det resultatet blir hon 
Orsas representant i den kommande 
länsfinalen. Segrande klass på mellan
stadiet blev åk 4 i Kallmora med 
totala medelpoängen 84,85.

Segrare i tävlingen för elever på 
högre stadier blev Sven-Erik Fors
gren, 3 a i Samrealskolan. Även han 
får representera Orsa i en kommande 
länsfinal. Bästa klass blev 4 b med 
totala medelpoängen 73,95

Olof Löthman

ic Gynna
-*■ Skolfidningens
ic annonsörer!

Flera farliga F
Anledningen till att vi här på ”tra

fik-sidan” något fritt citerar Karl- 
feldt är en påringning från en barn
kär och trafikmedveten äldre läsare 
av Skoltidningen.

Han har den sista tiden lagt märke 
till barn som cyklar utefter våra 
vägar med stora kassar på styrstång
en och något ”glasartat” i blicken. 
Ofta är de pojkar och synbarligen hör 
de ofta hemma i de lägsta klasserna i 
skolan.

— Kan småttingarna verkligen 
klara utav att hålla uppsikt över tra
fiken medan de manövrerar sina 
tungt lastade cyklar och samtidigt av
spanar dikeskanterna på jakt efter 
tomflaskor, frågar han. Ofta ser man 
också deras cyklar farligt parkerade 
vid vägkanten, medan de själva är 
dolda i diket.

Till detta är väl endast att säga, 
att lärarna i alla klasser har en om
fattande trafikundervisning, och sä
kert har även denna fråga ventilerats. 
Men det skadar säkert inte att det på
pekas ornigen. Och kanske skulle för
äldrarna överväga, om de bör tillåta 
sina små barn att fritt ägna sig åt det- 
vällovliga men ur trafiksäkerhetssyn
punkt onekligen riskabla näringsfång.

□R5R

Tel. 416 30

- även i färg -

blir ett vackert minne

Konfirmations-
kortet

Tillsammans med Elektrohelios bjuder vi på

bättre fritid
Elektrohelios bänkspis

— är lättplacerad 
och effektiv. Med 
snabba rostskyd- 
dade plattor och 
en rymlig ugn, 
som har fönster 
och belysning 

och är termostatreglerad.

Elektrohelios fristående kylskåp
— erbjuder en 
idealisk lösning 
på sommarma
tens förvarinqs- 
problem. Tar Ii 
ten plats men 
rymmer mycket, 
även i köldfac
ket.

Elektrohelios gör bra kök bättre

Välkommen in och titta på de olika modellerna!

elbolaget
- Kers & Co AB - 

Orsa Tel. 412 55, 413 55
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Ha alltid 

(Esso) 

i tankarna!

Väl
kommen
til l
ESSO-
Service
Tel. 41470 
Orsa

BQRJE PERSSON

Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel.'403 06 

Obs! Även kem-permanent 

MAJA-GRETA HOLTING

Examensgåvan
framför alla andra . . .
Ett UR från 
Urmakare
GUST. HELGESON
Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

För sommarens baddagar:
Badrockar, badbyxor, baddräkter 
och shorts.

För regndagar:
Träningsoveraller, regnjackor och 
-kappor i barnstorlekar.

Söta babykläder

sSa 
& >r» l & y

^  Garderoben
-  Gunvor M ineur -

Fornlämningar i Orsa
Under sommaren 1969 kommer en 

omfattande inventering av Orsa soc
kens fasta fornlämningar att äga rum. 
Gör man en historisk tillbakablick 
inom fornminnesinventeringens områ
de kan det nämnas, att det redan i 
slutet av 1600-talet ålades prästerna 
att var och en i sin socken anteckna 
och anmäla gjorda fynd. Denna typ 
av forminnesinventering blev natur
ligt nog ganska löslig och resultatet 
varierade stort inom landet. Under 
1700-talet kompletterades dessa resul
tat av andra personer, t. ex. Linné och 
Hiilphers, vilka företog en del resor 
i landet och i sina reseskildringar no
terat en del fynd. Senare har Karl- 
Erik Forsslund i sina böcker Med Dal
älven från källorna till havet lämnat 
en del värdefulla upplysningar vad 
beträffar Dalarnas fornlämningar. 
Utöver detta har intresserade personer 
i de olika socknarna gjort fynd, som 
inrapporterats till Riksantikvarieäm
betet, vilket är den myndighet som 
står för den systematiska inventering, 
som sedan några decennier pågår.

Sedan år 1938 utför riksantikvarie
ämbetet en inventering av landets 
fasta fornlämningar i samband med 
att Rikets allmänna kartverk upprät
tar en ny Ekonomisk karta över Sve
rige. Inventeringen sker samtidigt med 
kartverkets fältarbeten. Riksantikva
rieämbetet svarar därvid för redovis
ningen av de fasta fornlämningarna 
och övriga kulturminnesmärken. Den 
ekonomiska kartan utgör även under
lag till Topografisk karta över Sveri
ge, på vilken märkligare fasta forn
lämningar är angivna liksom kultur
historiskt märkliga byggnader.

Under åren 1925—1945 utförde 
ämbetet en sockeninventering i olika 
delar av landet. Härvid kartlades och 
fotograferades fornlämningarna. Den
na fullständiga inventering omfattade 
ca 200 socknar. Under samma tid ut
fördes även en snabbinventering, som 
omfattade ytterligare ca 200 socknar. 
Orsa socken berördes emellertid inte 
av dessa inventeringar.

Under åren 1938—1966 har under 
inventeringen för den ekonomiska 
kartan sammanlagt ca 413 000 fasta 
fornlämningar från förhistorisk tid 
(dvs. tiden före år 1060) förtecknats 
inom de län eller delar av län, som 
kartläggningen har omfattat. Dess
utom har ett stort antal fornlämning
ar från historisk tid (dvs. tiden efter 
år 1060) antecknats. De färdiginven-

terade länen är (för enkelhetens skull 
anges bara länsbokstäver): I, H, E, 
BD, C, B, G, F, X, T, D, AC, R, P 
och U.

Inventeringen pågår f. n. i Väster- 
norrlands län fr. o. m. 1961, i Värm
lands län fr. o. m. 1962 och i Koppar
bergs län fr. o. m. 1963. Enligt den 
uppgjorda arbetsplanen, som styrs av 
Rikets allmänna kartverks fältarbe
ten, kommer den första genomgången 
av landets fornlämningar att vara av
slutad tidigast 1980.

Sedan fornminnesinventeringen har 
utförts, inarbetas resultatet på kart
verkets konceptkartor, efter vilka 
den ekonomiska kartan sedan tryc- 
kes. På denna karta anges exakt 
läge och utsträckning av enstaka forn
lämningar och fornlämningsområden. 
Fornlämningar utmärkes med ett run- 
R, milstolpar och minnesstenar med Ms 
och kulturhistoriskt märkliga bygg
nader med K. Vidare införes namn på 
fornlämningar och fornlämningsom
råden, och arten av vissa fornläm
ningar anges genom upplysningstext.

Vilka typer av fasta fornlämningar 
är det då som förtecknas?

Från förhistorisk tid:
Gravhögar, gravrösen, tingshögar, 

stensättningar av olika slag, dösar, 
gånggrifter, hällkistor, andra gravar 
och gravfält, domarringar, skepps- 
sättningar, resta eller lagda stenar; 
hällristningar, hällmålningar, svärd- 
slipningsstenar, älvkvarnar, runstenar 
och runristningar i fast häll; läm
ningar av bostäder (husgrunder), bo
platser, arbetsplatser samt bildningar 
som uppkommit i samband här
med (t. ex. kokstenshögar); fornbor- 
gar, stensträngar (rester av hägnads- 
murar).

Från medeltid — nyare tid:
Stenkors och andra vårdar som 

upprests för andaktsövningar eller 
som minnesmärken, minnesstenar, mil
stolpar; offerkast, offerkällor och 
andra kultplatser, trefaldighetskällor; 
tingsplatser, avrättningsplatser; över
givna borgar, slott, kyrkor, kapell 
kyrkogårdar och andra begravnings
platser; skansar, vallar, vallgravar, 
lämningar av märkliga byggnader; 
vårdkasar; märkliga färdvägar, väg
märken, broar; lämningar av hyttor 
och masugnar, slaggvarp; fångstgro
par; labyrinter; lämningar av fiske
lägen och uppehållsplatser vid fiske;
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Sådan är min stil . . .  - 
Ett litet apropå till årets realskrivningar av Olof Löthman

Välkommen
till våra populära söndagsmidda
gar i trevlig miljö . . .
ORSAS NYA UTFLYKTSMÅL!

Konditoriservering

KULLANS Värdshus
Tel. 404 76

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 100 00

För
sommaren.. .
Slippers och sandaler

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

Asplunds
BO KBINDERI
Adress: Beckmans Tryckeri AB 

Tel. 402 47

Rekommenderas!

fasta naturföremål till vilka åldriga 
bruk, sägner eller historiska minnen 
är knutna.

Av det som ovan uppräknats som 
fasta fornlämningar kan man natur
ligtvis inte räkna med att finna allt i 
Orsa. Vad vi under inventeringsarbe- 
tet främst räknar med att få fram i 
Orsa från förhistorisk tid är gravhö
gar, gravrösen och stensättningar; 
möjligen älvkvarnar: lämningar av 
bostäder (husgrunder), arbetsplatser 
samt bildningar som uppkommit i 
samband därmed, stensträngar. Från 
medeltid och nyare tid exempelvis 
stenkors och andra vårdar som upp
rests för andaktsövningar eller som 
minnesmärken, minnesstenar, milstol
par, offerkast, offerkällor och andra

kultplatser, trefaldighetskällor, tings
platser, avrättningsplatser, övergivna 
kyrkogårdar och andra begravnings
platser, skansar, vallar, vallgravar 
lämningar av märkliga byggnader, 
vårdkasar, märkliga färdvägar, väg
märken, lämningar av hyttor och 
masugnar, slaggvarp, fångstgropar 
samt fasta naturföremål till vilka åld
riga bruk, sägner eller historiska min
nen är knutna.

Nu undrar väl en del läsare vad 
som avses med de olika benämningar
na på fornlämningarna. Låt oss ta 
några exempel. Älvkvarnar är små, 
runda och grunda fördjupningar med 
slipad botten inknackade i släta häl
lar eller stenblock. De användes san
nolikt vid någon form av offer, kan-

Till examen 
och konfirmation
Gåvor med 
bestående värde . . .
Armbandsur 
Ringar 
Armband 
Berlocker 
Knappar 
Smycken 
m. m.

(Viak. 'Tjlunhij, cArJ>
UR Xf OPTIK 4- GULD
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Herr-
och damcyklar

Svensk kvalitetsprodukt

10 års garanti på ram och gaffel

Oléns sport
Tel. 402 81, Orsa

Handla 
nu som alltid 
hos

Ohlins
Möbler
Tel. 405 64

1 ropet mer och mer

ske fylldes groparna med fett, blod el
ler sädeskgrn.

Offerkast (uttrycket ”ifferstack” 
förekommer i Orsa) är en uppkastad 
hög av sten och kvistar, som regel 
placerad där en människa avlidit och 
oftast utmed någon gammal väg- 
sträckning (i Dalarna förekommer de 
ej sällan utefter gamla fäbodvägar). 
Om t. ex. en vägfarande överfölls 
och mördades, så bjöd traditionen att 
man på mordplatsen, när man vand
rade förbi den, skulle kasta en sten 
eller kvist på den hög som snart 
växte upp där. Detta för att binda 
den dödes onda ande, som man annars 
trodde skulle spöka för en.

Trefaldighetskällor är vanligt före
kommande i Dalarna. Dessa var
— vilket säkert en del äldre minns
— källor, till vilka man vallfärdade 
trefaldighetsaftonen för att dricka av 
deras, som man trodde, kraftbringan- 
de vatten.

Andra begravningsplatser än kyr
kogårdar är de begravningsplatser 
man iordningsställde vid koleraepide
mier och pest. Dessa platser brukar 
också kallas kolera- eller pestkyrko
gårdar.

Vårdkasar var bål, som förr anla- 
des på toppen av höga berg, när 
ofredstider var i annalkande. Hela 
system av vårdkasar på bergstoppar 
fanns i landet, och de användes som 
ett effektivt signalsystem mellan olika 
bygder, då fara var på färde. Vård- 
kasarna var alltid bevakade, och den 
vakt som försummade att tända sin 
kase, när han såg närmaste vårdkase 
i signalkedjan brinna, dömdes till dö
den. Vad som idag kan återstå av

Till Eder tjänst i 

Holen och Mässbacken 

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

G. Holmströms 
Måleri
Idrottsgatan 5 B, Orsa 

Tel. 402 35

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

Orsa Begravningsbyrå
(Enå Snickerifabrik) Tel. 400 78, 402 16

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan

dessa vårkaseanläggningar är låga, 
röseliknande stensamlingar på någon 
hög bergstopp.

Fångstgropar fanns förr för varg, 
björn och älg. Uttrycket varggrop är 
en vanlig benämning i stället för 
fångstgrop. Groparna för varg och 
björn fanns ofta i den öppna bygden 
nära gårdarna. Groparna täcktes med 
ris och agnades med exempelvis kött. 
Älggroparna anlades ofta i hela sy
stem, mången gång på krönet av 
någon sandås och ibland ganska långt 
borta från bygden.

Fasta naturföremål till vilka åld
riga bruk, sägner eller historiska min
nen är knutna kan bestå av t. ex. 
stora flyttblock, s. k. jättekast — kan
ske1 med namn, eller vissa träd 
— exempelvis en tandvärkstall, till 
vilken man gick, när man hade tand
värk, utrustad med en spik eller annat 
järnföremål, vilket skulle slås in i 
stammen samtidigt som man läste 
någon ramsa. Allt för att man skulle 
bli kvitt tandvärken.

Inventeringsarbetet tillgår så att in- 
venteringsmannen systematiskt går 
över de områden som är känsliga för 
forngravar, här i Dalarna i huvudsak 
i vattendragens och sjöarnas närhet. 
Men mycket av det övriga som vi 
vill ha fram genom inventeringen får 
vi genom intervjuer med ortsbe
folkningen. Detta är ett tidsödande 
och omfattande arbete och anledning
en till att vi vill vara ute i god tid. 
Ni som läser det här och känner till 
någon här omtalad fornlämning eller 
drar Er till minnes, att Ni någon gång 
hört talas om eller själva sett ting ute 
i naturen, som Ni funderat på vad 
det kan vara, ta gärna kontakt med 
undertecknad, så får vi tillsammans 
försöka utröna vad det kan vara. Un
dertecknad har tel. 417 03. Ring 
gärna! Med Edra bidrag hjälper Ni 
oss kanske att kasta nytt ljus över 
Orsa sockens historia.

Till sist några ord om lösfynd av 
t. ex. stenyxor eller andra föremål, 
som kan misstänkas vara från sten-, 
brons- eller järnålder. Vi vill gärna 
på våra kartor pricka in fyndplatser
na samt göra en kortfattad beskriv
ning av föremålen. Ni behöver inte 
vara oroliga för att vi skall samla ihop 
föremålen och placera dem på något 
museum. Landets museer är redan 
översvämmade av sådana ting. Har 
Ni på Er gård hittat en stenyxa, skall 
Ni också förvara den hemma på går
den och betrakta den gärna som en 
dyrgrip.

Olof Löthman
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När vi 
sitta i vår bänk...

VÅRDIKT
När våren kommer vintern går 
snön smälter och det blir vår 
Sommarn flyr bort och det blir höst 
Vintern kommer och går 
och det blir vår.

Marianne Edman, 
Åk 4

HUR DET KAN BÖRJA BRINNA
Slarviga gubbar ja det är sant. Dom 

kastar brinnande tändstickor och ci
garetter. Det är det som det handlar 
om. En gubbe gick på vägen. Han 
tände en cigarett. Han kastade en 
tändsticka ut i gräset och det börja
de brinna i gräset. Brandkåren måste 
komma och släcka. Men det gick bra 
den här gången i alla fall.

Arne Lovar, 
Åk 2

Tänker Ni köpa

frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?
Det lönar sig att besöka 
eller ringa

Kåhléns
E L E K T R I S K A  ■ O R S A

Tel. 401 92, 410 37

NÄR KARIN OCH JAG PLOCKA
DE BLÅSIPPOR

En solig vårdag kom Karin upp till 
sin farmor. Jag gick ner till henne. 
Först såg vi efter ett får och hennes 
tre lamm. Lammungarna var så gul
liga, när de sprang och skuttade. När 
de hade varit ute ett tag, skulle vi ge 
lammen mjölk i en nappflaska. Då de 
hade ätit gick de in och lade sig. 
Sedan cyklade vi och tittade, om blå- 
sipporna hade slagit ut. När vi kom 
dit, var de flesta knoppar. Vi hittade 
fyra var. Sen åkte vi hem.

Ann-Mari Kusen, 
Åk 4

EN SAGA
Det var en katt som hette Pia och 

var så ensam. Den hade ingen mam
ma. Hon hade sprungit bort. Men en 
dag hände något. Katt-ungen såg en 
katt-mamma. Det är mamma, sa Pia. 
Hon blev så glad att hon hoppade 
och sprang fram till mamma. Så var 
sagan slut.

Margareta Johansson, 
Åk 2

EN BILTUR
En solig dag skulle hela familjen 

ut och åka. Vi åkte till skogen. Sen 
kom vi till en sjö. Den var väldigt 
fin, och på sjön var det två svanar. 
Vi stannade och såg på dem. Sen flög 
de iväg. Så for vi där ifrån. Vi tänk
te sedan äta något. Vi stannade bred
vid vägen, sedan gick vi ur bilen och 
satte oss och åt. När vi satt där, så 
kom det två svanar och flög ovanför 
oss. Sen åkte vi hem igen. Och när 
jag kom hem, var jag väldigt trött.

Pia Karlsson, 
Åk 3

TRANORNA
När jag och Sven-Olov och Hasse 

höll på att bygga en damm, såg vi 
trettiosju tranor. De kom i plog. En 
trana var först hela tiden. Den ledde 
de andra tranorna. De for åt norr. 
Det var i lördags, den 22 april 1968.

Björn Larsson, 
Åk 3

Teckning: Mors dag av 
Heide van den Berg, åk 2

Gödnings
medel för träd
gårdstäppan
i största sortering . . .

Bekämpningsmedel, Träd- 
gårdsfrö, Köksväxtfrö

ORSA
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Teckning: Fiskmås av 
Roland Nylén, åk 3
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NÄR JAG VAR FYRA ÅR
En gång åkte hela familjen till far

mor. Då var jag fyra år. Jag hade 
en koja mellan ett par träd. Då gick 
jag dit. Då var det en katt där och 
det var en vildkatt. Jag visste inte, att 
det var en vildkatt, så jag gick och 
klappade katten. Då hoppade han rätt 
på mig och bet mig i tummen. Jag 
började gråta och sprang till farmor. 
Och sen talade jag om för mamma 
vad vildkatten hade gjort. Sen åkte 
vi hem.

Lena Birgitta Eriksson, 
Åk 3

DEN RARA RÄVEN
Det var en gång en räv och han var 

tam. Det var en pojke som skötte om 
honom. Sen gjorde pojken ett staket 
åt räven. Då blev räven så ledsen. 
Nästa dag kom räven på en idé. Han 
grävde ett djupt hål där kunde han 
krypa ut. När han kom ut då sprang 
han in i skogen. Där såg han en lya 
och det var rävens mamma och pappa. 
Då vart räven glad och det blev räv
mamman också.

Leif Ulas, 
Åk 2

NÄR JAG VAR UTE OCH 
FISKADE

En vacker sommardag när det var 
varmt och soligt och fint väder, skulle 
vi ut och fiska. Vi tog våran båt. Det 
var en eka vi hade. Först fick min 
lilla bror Göran ro. Han rodde allt 
vad han kunde. Sen blev det min tur 
att ro. Jag rodde allt vad jag kunde 
jag med. Jag kunde ro nästan fortare 
än Göran. Sen blev det min större 
bror Peter som fick ro. Han rodde 
fortare än Göran och jag. Och sist 
blev det pappa som fick ro. Han rod
de fortare än Göran och Peter och 
jag. Och till slut stannade vi. Och så 
satte vi igång med att fiska. Jag fick 
tre fiskar och det fick Peter med. 
Men Göran fick två fiskar. Och 
pappa, han fick fyra fiskar. Så han

fick mer fiskar än jag och Göran 
och Peter. Och när vi sen kom hem, 
fick vi middag. Vi åt fiskarna alli
hop som vi fiskade, mamma, pappa, 
jag, Peter och Göran. Det var en 
härlig dag då vi fiskade.

Lars-Håkan Korsgren, 
Åk 5

EN FARLIG BRASA

Nån har gjort en brasa 
Sen börjar de brinna.
Gräsbrand!
Då springer Sven och Arne.
Sen kommer en brandkår och spru
tar vatten.

Håkan Thalin, 
Åk 1

ANDERS NÄSmmm m_____________________________ o o

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas Fönsterglas 

Inramningar

Lättlagad Real- och
sommarmat Mors Dags-

Lövskuret oxkött
presenter

Lövskuren lever ★  HEMSLÖJD
★  LEKSAKER

- Gott och billigt - ★  HOBBYARTIKLAR

Valters Musik
Livs AB & Hemslöjd

Tel. 415 86, 401 06 G. Klockar Tel. 403 20
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Teckning: Farfars bil a v  Gunnar Almeling, åk 4

Teckning: Lars Gulis, åk 4



ORSA SKOLTIDNING

THE TIGER EN CYKELFÄRD
There was once a day when dad- 

dy had to go out hunting. It was in 
the tropics where the tigers live. He 
had a tent with him, and he had a 
beard. His beard was black. He also 
had some friends with him, his friends 
were called |Jim and Tom. Jim and 
Tom helped him. One night daddy 
heard a tiger, but Jim and Tom did 
not hear it. Daddy loaded his gun and 
went outside. He found out that it 
was a tiger. He lifted up his gun and 
fired. He got the tiger first shot. Jim 
and Tom woke up with a jump and 
came running out-side to see what 
had happend. They saw what had 
happend and they went home. They 
skinned the tiger and made it a very 
nice tiger-rug with a head and gave 
it to granny and grandfather.

Susan Dräper 
Åk 3

ORRAR
En morgon vaknade jag av att 

mamma och pappa och lillebror stod 
vid fönstret ochs tittade ut. Jag frå
gade, varför de tittade ut genom fön
stret. Då sa mamma, att de stod och 
tittade på orrar. Då gick jag ur säng
en jag också och tittade på orrarna. 
En orre var på marken och spelade. 
Och en annan orre satt i en björk. 
Men till sist flög bägge två.

Inger Dahl, 
Åk 3

Teckning: Tjurfäktning av 
Monica Rosén, åk 6

En dag jf april skulle hela klassen 
cykla till Orsa. Vi åkte och tittade på 
soptippen. Där fick vi se hur skräp 
brändes upp. Det skedde i en stor 
ugn-

När vi varit där cyklade vi ner till 
själva Orsa, där vi skulle se på Beck
mans tryckeri. En farbror där visade 
oss omkring. Vi fick se flera stycken 
maskiner och mycket annat.

Så styrdes färden till reningsver
ket. Därifrån cyklade vi till Pressby
rån, men alla ville ju handla lite. Och 
det fick vi. Vi hade tjugo minuter på 
oss. När tjugo minuter hade gått kom 
alla springande. Alla skulle göra säll
skap så långt som möjligt hem. Jag 
behövde inte det för jag skulle lämna 
in min cykel på lagning. Jag åkte 
med pappa hem. Jag tyckte det var 
en rolig dag.

Lisbeth Erkapers
Åk 6

Teckning: Lars Holmström, åk 4

VÅRDIKT
Nu kommer våren 
med grönska i snåren, 
och fåglarna kvittra 
och barnen de fnittra. 
Välkommen vår, 
med blommor i hår!

Ingela Eriksson, 
Åk 4

Bengtssons begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23

O m besörjer allt inom  branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

En försenad påskkäring
Per-Åke Nilsson, åk 1

MIN ARGDIKT

Idag är det min otursdag 
för nu är jag arg.
Jag har lortat ner tre byxor, 
tre jackor och fem mössor. 
Titta vad jag svär och är 
dummer, förstör och skövlar. 
Vad ska nu ske?
Jo, jag börjar le 
Du skulle se 
hur jag såg ut.
Mungiporna uppe 
tänderna syns.
Jag är så glad!

Carita Levenius, 
Åk 3

Psalmböcker

till

konfirmationen

OhCŝ £.
Tel. 400 58

Inför Mors Dag: 
Möllers Lyxmocca
1 kg KAFFE till EKO-pris

7:90

EKO-[/Vs
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ORSA SKOLTIDNING

Att börja skolan. Forts. fr. sid. 6.

honom, som de andra barnen rättar 
sig efter i sina lekar.

När Lasse började skolan, var han 
inte skolmogen.

Kan föräldrarna förbereda sina 
barn för skolmognadsprovet? Nej, 
det kan de inte, eftersom det inte är 
fråga om ett kunskapsprov.

Det väsentliga är att de inte skräm
mer barnen inför provet. Tala om, att 
det bara är att rita streck i ett häfte.

Hur skall föräldrarna förbereda 
sina barns skolgång? När barnet bör
jar skolan, blir det för första gången 
inlemmat i en större grupp, en arbets
grupp, som består av ett tjugotal 
arbetskamrater i samma ålder som 
barnet självt.

Detta, att vara en i gruppen, krä
ver naturligtvis ett stort mått av 
självkänsla, förmåga au samarbeta 
och förmåga att underordna sig reg
ler. Har barnet ett bra självförtro
ende, så vågar det säga sin mening i 
klassen. Det vågar svara på frågor.

Samarbetet kräver en förmåga att 
kompromissa, d. v. s. barnet maste 
kunna undertrycka personliga, ome
delbara önskningar till förmån för det 
gemensamma arbetet. Om hela klas
sen håller på med en stor målning, så 
kan inte Per få måla hela himlen röd, 
när alla andra vill ha den blå. Han 
kan eventuellt få göra någon röd 
strimma. Arbetet är ju klassens ge
mensamma. På en egen liten tavla far 
Per gärna måla himlen röd, när han 
tycker, att det är så vackert.

Att underordna sig regler innebär 
att man måste försöka att bara viska 
eller tala tyst i klassrummet. Annars 
stör man klasskamraterna. Man måste 
stå i led i korridoren. Annars kan det 
bli bråkigt, så att någon kamrat gör 
sig illa.

Föräldrarna kan träna barnen i en 
del av detta:

Ställ inte större krav på barnen, än 
att de kan uppfylla dem. Om barnen 
känner för stora krav på sig, kan de 
få för sig, att de inte klarar av någon
ting.

Den nya synen man har på upp
fostran, d. v. s. fri fostran, har ofta 
missuppfattats. Fri fostran betyder 
inte frihet från fostran. Fri fostran 
betyder, att varje barn skall få lov 
att utveckla sig i sin egen takt utan 
att pressas till prestationer, som de 
inte alls är mogna för.

Låt barnen hjälpa till med enklare

Digerberget, åk 6
främre raden: Göran Lofvars, Majvor Edman, Marianne Ersson, Lars-Ove 
Olsson, Ove Göthe. Mellanraden: Berit Johansson, Per Knutsson, Karl-Arne 
Andersson, Arne Broberg, Lars-Göran Nilsson. Bakre raden: Åsa Morxus, 
Ann-Catrin Eldb, Ann-Kristin Hanser, Kari Gref, Annica Friberg, Anders 
Ryman, Olle Boman, Lärare: Olof Löthman.

sysslor hemma. Barn vill arbeta på 
vuxnas sätt.

Uppmuntra och beröm barnen ofta 
för alla möjliga småsysslor. Då kän
ner de sig stolta och betydelsefulla.

Försök ge barnen goda och regel
bundna vanor. Då kommer de lättare 
in i skolrutinen.

Om det nu skulle visa sig, att just 
ert barn inte är skolmoget bli då inte 
alldeles ifrån er. Tänk efter, vad som 
är bäst för ert barn. Barn är så olika. 
Det behöver inte alls betyda, att ert 
barn är obegåvat, eller det är något 
fel på barnet.

Ert barn har ännu inte nått den 
mognad, som behövs för att det skall 
kunna tillgodogöra sig undervisning
en i vanlig klass.

Alla människor är olika varandra 
på ett eller annat sätt.

En del barn springer snabbare än 
andra barn.

En del barn sjunger bättre än andra 
barn.

Många barn är tidigare än andra 
barn i sin skolmognad.

Det är alla dessa skillnader, som 
gör varje människa till en specifik in
divid. Ert barn är olika varje annat 
enskilt barn.

Det är dessa skillnader, som gör 
just ert barn så tjusigt.

Å.F.

Frisyren, som passar Er, 
finner Ni hos

D A M FR ISER IN G
Telefon 410 80

Mors Dag 
Realen och 
Konfirmation
Dagligen färska årstidens 
blommor

Vi sän d e r Edra 

b lom hä lsn in ga r 

ö ve r h e la  vä rlden

Levenius
Blomsterhandel
Orsa, tel. 400 92
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FR E L I N 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

A B  O R S A K A L K
Tel. 502 00

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 A N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!

Tel. 440 01

G U M M I- 
verkstad
•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  O ljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

I Härjedals-fjällen Forts, fr, sid. 4.

högen berättade jag för Pelle och 
Anders att här på någon otillgänglig 
klippavsats häckade kungsörn. Under 
de två föregående somrarna hade jag 
många gånger sett den. Och nu, som 
svar på en outtalad önskan, fick vi 
nästan samtidigt syn på örnen. På 
näranog orörliga vingar svävade den 
som ett segelplan uppe i skyn. Några 
minuter kunde vi med våra blickar 
följa den stora fågeln tills den för
svann i fjärran.

Anders summerade ihop vad vi 
hade sett under dagens lopp: Lämlar, 
ripor, otaliga andra småfåglar, en 
hare, renar och kungsörn.

Och nu milsvid utsikt över Mittåns 
dalgång där molnskuggorna flög fram 
över älvens silverband. I norr — när 
skyarna trasades sönder — den mag
nifika anblicken av Helagsmassivet i 
gnistrande snö, i nordväst Skarsfjället, 
längre söderut Storvigeln på norska 
sidan, österut Stentjärnarna som här 
uppifrån mest liknar ett jättesåll. I 
sydväst Anåfjällets taggiga kontur. 
Hela detta panorama delades i olika 
färgbälten. Partier med späd, skir 
grönska, ljust grågula myrar, kal- 
blåsta sandfärgade kullar, gråsvarta 
fjällbranter, blåskuggade raviner och 
brunvioletta fjällhedar genomskurna 
av bäckar, prickade av sjöar och snö
fält. Landskapet belystes glimtvis när 
solljuset bröt igenom de drivande 
molnen. Ljus och skugga jagade va
rann, blandades med hagelbyar och 
regnskurar. Ena stunden omslöts vi av 
flödande solljus för att omedelbart 
därpå befinna oss mitt i en solbelyst, 
förbiilande sky av dimma. Så åter 
ljus. Mellan två fjäll slog regnbågen 
sitt valv.

En svindlande tanke slog mig. Kan
ske var den ljusskimrande dimslöjan 
en regnbåge, som i en andlös, kort 
minut omgav oss. I detta skugg- 
och ljustöcken kunde allt vara 
möjligt. Med öppna sinnen upplevde 
vi ett fantastiskt, sinnesberusande 
landskap, slösande rikt på stämningar 
och färgspel.

Det var långt lidet på eftermid
dagen, förtrollningen måste brytas. 
Vi märkte plötsligt att vi var hung
riga. De sura kläderna kylde. Vi på
skyndade stegen.

Väl hemkomna, torra och mätta, 
njutande ett utsökt gott kaffe var vi 
eniga om att vi kunde vara nöjda 
med denna händelserika dag i Härje
dalens fjällvärld.

Atle Lenner

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

Beckmans Tryckeri AB

Tel. 402 47

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

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

ANLITA VVS- 
FACKMANNEN

= WESSTRÖMS
rörlednings ab 

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
Förflyttning av lärare

Sedan Nederberga skolenhet indra- 
gits fr. o. m. 1 juli, har skolstyrelsen 
beslutat förflytta lärartjänst och lära
re därstädes till Kyrkbyns skolenhet. 
Folkskollär. Jalking kommer där att 
bli placerad i en av specialklasserna. 
Spec.lär. Liljeberg flyttas till högsta
diet och tar hand om specialklass 7.

Tjänstlediga
Småskollär. Gunnel Skött och 

Agneta Redin är tjänstlediga för ensk. 
ang. nästa läsår,.Skött hela året och 
Redin under höstterminen.
Huvudlärare
för specialundervisningen ska det bit 
fr. o. m. nästa läsår. Vi har ju varken 
skolkurator eller heltidsanställd skol
sköterska i Orsa, så en särskild hu
vudlärare får åtskilligt att göra.
Avsked

Adjunkten Filip Backström och 
skolkökslär. Helén Bergman-Rehn har 
erhållit begärt avsked med pension 
fr. o. m. 1 juli 1968.
5-dagarsvecka
blir det nästa år, om nu riksdagen be
slutar enligt utbildningsministerns för
slag.
Skolorganisation

Förste rektor har uppgjort följan
de förslag till klassavdelningar nästa 
läsår.
Orsaskolan
Orsaskolan spec.
Kyrkbyn
Kyrkbyn spec.
Trunna
Hansjö
Digerberget
Stackmora
Kallmora
Skattungbyn

6 A
1 A
6 A +  6 a 
2B1 +  1 b 
l b
2B1 +  1 b 
3 A + l  a+ 1  b 
2B1 +  1 b 
1 Bl +  1 b 
1 Bl +  1 b

Skolstyrelsen har överlämnat för
slaget till länsskolnämnden för god
kännande.
Vuxenutbildningen

Skolöverstyrelsen har medgivit, att 
vid samrealskolan får under nästa år 
anordnas ämneskurser enligt läroplan 
för grundskolan jämlikt kungörelsen 
om lokal vuxenutbildning.
Elevstuga vid gymnasiet 
ska det nu bli. Det är meningen, att 
grundarbetena ska utföras i sommar 
och timringen göras i höst. Timmer
stommen måste sedan ”stå och sjunka” 
en tid, innan inredningen kan färdig
ställas.

Stackmora 
åk 6

Bakre raden från 
vänster: Inga- 
Britta Ellborg, 
Margareta Larsson, 
Ulla-Britt Löhf, 
Ingemar Friberg. 
Mittraden: Nimrid 
Sigurdsson, Karin 
Olsson, Jonny 
Liljedahl, Nils- 
Erik Johansson. 
Främre raden:
Åsa Bengts, Berit 
Eriksson, Lars- 
Olof Ohlsson, Bo 
Andersson.
Lärare: Kjell 
Enmalm.

Biblioteksspalten av Hj. H-n.
Bibliotekarietjänsten vid vårt soc

kenbibliotek är fortfarande olöst. 
Trots reklam för vårt bibliotek och 
vår prt bland biblioteksskolans elever 
har vi ej fått någon sökande därifrån. 
Konsulent Bond i skolöverstyrelsen 
har dock meddelat, att många elever, 
som examineras i vår, vill vara lediga 
i sommar och söker tjänst först sena
re. Kulturnämnden har därför fort
farande ett litet hopp.

Vid nämndens sammanträde förra 
månaden fanns två ansökningar till 
tjänsten, men ingen av de sökande 
kunde komma ifråga, då de ej genom
gått biblioteksskolan. Den ena har fil. 
mag. examen och ämnar utbilda sig 
till bibliotekarie, men han har ännu 
inte blivit antagen på bibliotekssko
lan. Trots allt har vi en sak att vara 
glada för. Biblioteket har dock funge
rat. Och en sak gläder vi oss åt allde
les särskilt, nämligen de stigande ut- 
låningssiffrorna. Under l:a  kvartalet 
1968 utlånades inte mindre än 9054 
band. Motsvarande tal förra året var 
6764. Det är alltså en ökning med 
33 °/o.
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ökningen kommer på huvudbiblio
teket och utlåningsstationen i Kvarn
berg. övriga filialer redovisar samt
liga lägre siffror.

I Skattungbyn är antalet lån endast 
168 på hela året. Det är så litet, att 
kulturnämnden beslutat dra in denna 
filial. Flera skattungebor gör redan 
nu besök vid huvudbiblioteket. Däri
från kan också sjuka och gamla få 
böcker hemsända, om de ringer nr 
410 84. Detta gäller förstås sjuka och 
gamla i hela kommunen och inte bara 
i Skattungbyn.

Från kulturnämnden kan vidare 
meddelas, att den bett undertecknad 
fortfarande stå som bibliotekets före
ståndare tills vidare, att den avgång
na bibliotekarien skall vara rådgivare 
vid bokinköpen och att bibliotekarie
tjänsten på nytt skall ledigförklaras.

Hj. H-n.

Modern hårvård 
i färg och form

Tel. 402 08
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