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ORSA SKOLTIDNING

En stor glädje
För Orsa Skoltidning av 

Gunnar Sköld

” Se, jag bådar eder en stor glädje,
som skall vederfaras allt folket.”

Luk. 2:10

” En stor glädje”  —  det var hälsning
en i det första julbudskapet, som några 
herdar får lyssna till i nattens timmar 
från Guds änglar.

Vad betyder en stor glädje? Ligger den 
i juldekorationer, fyllda varuhus, dignan
de julbord och julklappar? Många är det 
som upplever glädje i allt detta. Barna
sinnet vaknar, den hårda och tuffa ytan 
veknar i en hård och svår tid, och med 
tindrande ögon ser man på allt, det är 
fest.

Trots allt räcker inte detta. Människan 
är en evighetsvarelse, det visste Gud, och 
därför bådar änglarna glädjens budskap 
till folken: ” Ty i dag har en Frälsare bli
vit född åt Eder i Davids stad” .

Herdarna önskar uppleva den stora 
händelsen som änglarna berättat om. De 
sade till varandra: ” Låt oss gå till Betle- 
hem och se det som skett” .

De sökte det lilla barnet i krubban på 
hö och strå i ett stall, ty det fanns icke 
rum i härberget för Frälsaren. Gränslösa 
tanke, oerhörda verklighet, Gud är ibland 
oss med ett barns väsen. Guds välsignel
ser vilar över folken och änglarna förmed
lar Guds välbehag: ” Ära vare Gud i höj
den och frid på jorden bland människor 
till vilka jag har behag. Guds välbehag” . 
Guds välbehag öppnar en väg ut ur syn
dens mörker och en evig bortvaro från 
Gud. Genom Jesu födelse och försonings- 
verk på Golgata, har han försonat folkets 
synder genom sitt blod.

” Ej silver, ej guld har förvärvat mig
frälsning,

ej jordiska skatter har friköpt min själ 
Nej blodet på korset är priset jag kostat, 
den enfödde Sonen gavs ut för mitt väl!”

Ett fullbordat frälsningsverk är oss gi
vet och har sitt fäste i julen och påskens 
budskap och grundar sig på Guds kärlek.

Guds stora glädje är givandet. En så
dan glädje kan inte låta bli att dela med 
sig av gåvor till behövande. Den som är 
snål och själv njuter av ett dignande jul
bord och vad livet för övrigt bjuder på, blir 
allt fattigare inom sig tills han slutligen 
mister all glädje i sitt liv. Guds ord säger: 
„Given och eder skall varda givet” . 
Har Du den glädjen? Liksom änglar i 
natten kan vi bli glädjespridare i en 
mörk och syndfull värld.

EN JUL FÖR LÄNGE SEN

Det fanns en herrgård i Mjölbacken, 
där bodde en rik familj och deras dräng
ar och pigor. Nu ska jag berätta vad 
som hände julen 1741. Det var en kall 
vinter och nordan-vinden tjöt så att 
snön yrde och på vinden på ladugården 
satt fyra små tomtar och åt lussekatter.

När Maja gick ut, fick hon se, att det 
lyste på ladugårdsvinden, då vart hon 
mycket rädd och trodde att det var ett 
spöke. När hon talade om att det spö
kade så vart dom så rädda att det blev 
alldeles tyst, för på den tiden trodde 
man på spöken. På natten kom en tjuv 
och tog pengar och alla silver-skedar. 
När tomtarna märkte att det var inbrott, 
så beslöt de sig för att fånga tjuven, fast 
tjuven var nästan dubbelt så stor som 
tomtarna. De sprang över gården fram 
till huset en och en. När alla hade kom
mit fram till huset så klättrade dom in 
genom ett fönster, som var öppet. Sedan 
smög de genom stora salen fram till tju
ven, och utan att han märkte något 
plockade dom ur allt, som han tagit.

Sedan kröp Tim, Tom och Tam ner 
i tjuvens säck, men Tum skulle smyga 
bort och hämta Nisse och Trisse, som 
är deras äldre bröder. När dom fick hö
ra vad som hade hänt så vart det fart 
på de tre nissarna. När de såg att tjuven 
gått bort mot grinden, beslutade de 
sig för att ta en gen-väg över gärdet. På 
vägen över gärdet hittade dom ett fisk
nät, som dom tog med sig. När de kom 
fram till sjön så skulle tjuven lyfta i 
säcken i sin båt. Då sprang tomtarna ut 
på bryggan och kastade nätet i sjön och 
gjorde fast nätet i en sten en bit bort. 
När tjuven rott en bit, så fastnade ena 
åran i nätet, så att hans båt snurrade 
runt och stötte i en sten. Tjuven ramlade 
bakåt och slog huvudet i en bänk och 
svimmade. Sedan befriade nissarna sina 
syskon och ställde in allt som det skulle 
och än i dag har ingen märkt det.

Robert Johnsson, 
åk 3

Teckning: LUCIA KOMMER, 
Maria Berglund, 

åk 1

Orsa Sparköp N y t a p e t s e r a t  t i l l  j u l . . .

TaSSO textiltapet
ö n s k a r från  5 :9 0  p e r  m eter,

ä r a d e  k u n d e r
b re d d  90 cm .

GOD HELG! DEN FÄRGGLADA BUTIKEN
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Teckning: Jens Gunnars, 
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Teckning: Marianne Johnson, 
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Syster Anna-Lisa har mottagning i Diger ber get
på måndagarna och det känns inte alls märkvärdigt att gå till henne. Foto: M. Ehrlin.

Skolsköterskan har ordet... av Anna-Lisa Jonsson
Att vara skolsköterska är ett stimule

rande och intressant arbete. Ett gott sa
marbete mellan elever, lärare och föräld
rar är förutsättningen för att skolsköters
kans arbete skall kunna ge det resultat 
man väntar sig.

Elevkontakten knyts för det mesta på 
skolsköterskans mottagning. Dit kommer 
eleverna med sina problem. Det kan vara 
sår som behöver läggas om, vårtor som är 
besvärande, huvudvärk, magont, trötthet 
eller andra problem, som på ett eller an
nat sätt måste lösas. Ibland lyckas det 
inte utan att ta kontakt med föräldrarna, 
eleverna är alltid medvetna om denna 
kontakt. Det blir då att per telefon kon
takta elevens föräldrar och gemensamt 
samtala om problemet i fråga och på det
ta sätt kanske finna en bra lösning. Fin
ns ej telefon får jag göra ett hembesök.

Ibland kallas eleverna till mottagnin
gen. Det blir då lärarna i respektive klas
ser som får vidarebefodra kallelsen till 
eleven. Elever i klasserna ett och fyra 
samt specialklasserna läkarundersöks var
je år. Före läkarundersökningen skall ele
verna vägas, mätas, syn och hörsel prövas 
samt lämna urinprov. Hörselprövningen

utförs numera från Falu hörcentral. Alla 
eleverna med hörsel- eller synnedsättning 
kontrolleras varje år.

Skolläkare dr. Axel Brundin kommer 
en gång varje månad, det blir i regel 
sista torsdagen i månaden. Han har då 
mottagning mellan kl. 9 och 11. Elever 
som av en eller annan anledning vill träf
fa skolläkaren har möjlighet att kontakta 
skolsköterskan som ordnar en tid till skol
läkaren.

Då det gäller vaccinationer i skolan 
tillfrågas alltid föräldrarna, inga vacci
nationer görs utan föräldrarnas vetskap.

Infektionssjukdomar sprids i regel myc
ket snabbt i en skolklass med många ele
ver, för att försöka hindra denna snabba 
spridning och minska elevernas frånvaro
dagar skall elever med diarré och kräk- 
ningar stanna hemma från skolan tills de 
är helt återställda d.v.s. en dag helt fri 
från diarré och kräkningar innan de går 
till skolan igen. Elever med svår hosta och 
snuva skall stanna hemma de första da
garna när hostan och snuvan är som värst. 
På detta sätt kan man kanske förhindra 
att flera elever i klassen smittas och 
tvingas vara hemma.

Anna-Lisa Jonsson

SKOLSKÖTERSKANS MOTTAGNINGSTIDER:

Kyrkbyns skola 
Digerbergets skola 
Stackmora skola 
Hansjö skola 
Trunna skola

månd. onsd. kl. 9.00— 10.00
månd. kl. 11.00— 11.45
månd. kl. 12.15— 12.45
onsd. kl. 11.00— 11.45
onsd. kl. 12.00— 12.30 vid behov

Skolsköterskans telefontider: Månd. onsd. 
Onsd.

kl. 10.00— 10.30 
kl. 13.00— 13.30

J

Radiator-TERMOSTAT
Ekonomisk värmekomfort. Prisbillig. 
5-års garanti.

NILSONS VVS AB
0210 / 400 35

Wen än e fär tid o åri 
kån du knäpp nö kort.
Fo DALA-FOTO jåp di, 
sö gör-ä bra ö fort.
Dar finns-ä öllör greijör 
sö du bevör a; 
gök börti DALA-FOTO 
sö fo  du rådi bra!

Något 
extra gott 
till jul måste 
det naturligtvis

Åber
har allt Ni vill ha i mat
väg och delikatesser

GRILLADE REVBENSSPJÄLL

vara.. .

Tom te-TIPS
med kvalitet från

Jhuj. Åakssvtis
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A
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På skolmästarns tid av Ch. H.G O D  JUL
ÖNSKAS VÅRA KUNDER!

/ b v r p ie A

/  DAMFRISERING
Telefon 410 80

Armbandsur • Köksur
—  alltid aktuella julklappar

Urmakare
GUST. HELGESON
UR • OPTIK • Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 05

Julklappar. . .
Hattar och mössor, garn, hand
arbeten, modeartiklar

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

till julklappar som 
kostar under 15:-.
Fingervantar . . . .  7:75 pr par 
Handskar, vinylmocka 10:50 pr par 
Hängslen . . 10:25 — 13:25 pr par 
Frottésockor i färgerna 
beige, blått, brunt och 
grönt . . . .  2 par 11: — 
Ankelsockor, från . . 6:75 
Benkläder, långa ben,
mönstrade.................14:— pr par
D:o, 3/4-ben, mönstr. 13:— prpar 
Trosor, 6:50 prpar. 12:— för 2 par 
Jockeys trosor, från . 9:75 prpar 
Livremmar, från . . 8:75

Nyttiga julklappar äro alltio.I 
välkomna!

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Det är inte var dag man blir bjuden 
till 90-årskalas, men när Ovan Siljans 
lärarförening samlades i Våmhus i slutet 
av november var det för att högtidlig- 
hålla föreningens 90:de årsmöte. Detta 
gav anledning till några återblickar i de 
gamla protokollsböckerna, som pietets
fullt bevarats genom åren och nu för
varas på kyrkoarkivet i Mora.

Det var sommaren 1879 som det hölls 
ett lärarmöte i Mora, under vilket ” en
hälligt uttalades den önskan att en skol
lärareförening här i orten måtte komma 
till stånd” . Två kommitterade hade ut
setts som skulle upprätta förslag till stad
gar för en sådan förening. Den ene var 
läraren i Kråkberg, Mats Olsson, och 
den andre våmhusläraren E. Hedlund. 
Dessa sammanträdde i Våmhus den 30 
december 1879 och utarbetade förslag till 
stadgar för Ofvan Siljans Lärareföre
ning. Dessa stadgar antogs vid ett möte 
i Mora i mars 1880 och så var förening
en grundad. ” Och vare målet för för
eningens verksamhet skolans framåtskri
dande i en kristlig och fosterländsk rikt
ning”  som det står uttryckt i första pa
ragrafen.

Att dåtidens lärare var angelägna om 
sin egen fortbildning och öppna för pe
dagogiska impulser framgår av att i

Fyra unga orsalärare på 1890-talet, 
Hans Uhlin och Kerstin Holner, Caro
lina Palmen och Maria (Johansson) 
Uhlin.

§ 3 stadgas, att vid mötena, som skulle 
börja med bön och psalmsång, skulle 
avläggas minst två offentliga undervis- 
ningsprov av därtill vid föregående mö
te utsedda lärare eller lärarinnor, var
efter det skulle hållas diskussion med an
ledning av dessa lektioner.

Vidare stadgades att medlemsavgiften 
ej fick överstiga 25 öre för småskolans 
och 50 öre för folkskolans lärare. Men så 
var också årslönen på den tiden 200—  
250 kronor för småskollärare och för folk
skollärare 400 kronor jämte foder till en 
ko. Det senare taxerat till 100 kronor, 
om man ville lösa in det i kontanter.

Den första styrelsen utgjordes av E. 
Hedlund i Våmhus, Mats Olsson i Mora 
och A. Franzén i Älvdalen. Suppleanter 
var Erik Eriksson i Orsa och N. Stahre 
i Mora.

Som exempel på arten av samtalsäm
nen kan nämnas det första sammanträdet 
i mars 1880, då skoldisciplinen valts som 
ämne. Med utsökt handstil och i sirliga 
formuleringar beskriver sekreteraren hur 
samtalet inleddes av den vördnadsvärde 
moraprosten Denis Borg, ” som starkt be
tonade ämnets vigt” . I synnerhet i det 
område som föreningen omfattade mås
te disciplinen ” egnas tillbörlig omtanke, 
emedan envishet och sjelfsvåld torde va
ra ett nationaldrag hos dalkarlarne, i 
synnerhet de bland våra berg och dalar 
boende” .

Ett förhållande som flera talare vid
rörde, var det ” att de flesta barn föra 
med sig från hemmet till skolan den o- 
lycksbringande vanan, att i allting få rå
da sig sjelfva och såsom ett af de bästa 
botemedlen deremot uttalades: — Vänj 
barnet alltifrån skolans första dag till 
ovillkorlig lydnad.”

Till skoldisciplinen hör också hälsning
arna. Härom ordades ej så litet. Erik 
Eriksson från Orsa beskrev, hur svårt det 
i många fall vore att förmå barnen att 
hälsa på var och en de mötte, ” då flere 
af de äldre blott gjorde gäck af deras 
helsning” . Han anser därför för sin del, 
att man ej skall uppmana dem att hälsa 
på var och en men fordrar att de åtmin
stone skall hälsa på de s. k. ståndsper
sonerna.

Folkskollärare Eriksson, som vid den 
tiden var lärare vid Kyrkskolan i Orsa, 
hade gjort den sorgliga iakttagelsen ” att 
flere af folkskolans gossar börjat med 
den fula ovanan att krydda sin mun med 
snus” . Kyrkoherden Glantzberg var glad 
att talet härom kom före. Han fordrade 
att läraren själv först och främst för sin

4



ORSA SK O LTID N IN G

Brittur Erik Ersson (Erik Britte) hörde till dem som var med i föreningen från starten. Bil
den tagen i Slättbergs småskola 1897.

egen del borde avhålla sig från varje 
bruk av tobak och att barnen från sko
lan ” borde medföra kunskapen hurusom 
de under försakande af den onödiga och 
skadeliga tobaken kunde genom bespa
ringar bereda sig en oberoende ålder
dom.”

En rätt livlig diskussion uppstod ock
så kring den fråga som framställdes av 
N. Olsson från Mora så lydande: ” Huru 
bör man bete sig, när föräldrarne till ett 
felande och tillrättavisadt barn infinna 
sig i skolan och slösa otidigheter öfver 
läraren?”

Under 1880 hölls ännu ett möte, näm
ligen den 23 juni, vilket i protokollet an
ges som det första årsmötet. En fråga vid 
detta tillfälle var: ” Hvilken betydelse 
hafva gymnastiken och leken i små- och 
folkskolan ”  Flera argument för lekens, 
gymnastikens och den friska luftens stora 
betydelse framkom. Skulle någon under 
rasterna ” vilja stötta väggarne, då de 
komma ut, må de uppmuntras till del
tagande i leken, annars torde man efter 
dem snart få höra oanständiga ord och 
se okyska bilder uppritade på väggarne.” 
Skolsalen skulle ej under några villkor 
upplåtas till lekstuga ” derför att skolsa
len bör för barnen vara ett lika heligt 
rum som kyrkan” . Man kan lägga märke 
till att det särskilt påpekades att även 
flickorna skulle delta i åtminstone några 
gymnastiska rörelser.

Vid årsmötet den 30 juni 1882 före
låg för första gången frågan om bildan
det av en krets av Sveriges Allmänna 
Folkskollärarförening. Man var nog in
tresserad, men av någon anledning tycks 
den nya kretsen ha svårt att komma i

gång, för 1887 väcktes frågan på nytt 
och vann en viss anslutning, men det 
blev tydligen så att föreningen var an
gelägen att bevara sin egenart och i 
stället bildades kretsar av SAF inom de 
olika socknarna.

Fram till år 1885 hade föreningens 
möten i regel hållits vid midsommarti
den, alltså under ferierna, men år 1887 
började de hållas i mitten av mars. Man 
kan ju tänka sig att resan kunde bjuda 
på åtskilliga vedermödor vid den tiden 
på året. Orsalärarna färdades förmodli
gen med släde över sjön, ” landsteg” vid 
Kråkberg och fortsatte in till Strandens 
folkskola. Vid årsmötet i mars 1889 upp
livade dock kyrkoherde Dahlin mötes
deltagarna genom att ” på ett förtjenst- 
fullt sätt uppläsa det intressanta poemet 
En liten fogel af E. Sahlstedt.”  Vid sam
ma tillfälle refererar folkskolläraren E. 
Larsson frågan: ” 1 hvad mån kunna
psalmistens ord i Ps. 126 tillämpas på 
lärareverksamheten i skolan?”  Såsom for
dom Israel i fångenskapen hade att ge
nomgå många bittra sorger hvilka ut
byttes i glädje och jubel vid befrielsen 
ur träldomens land så hade äfven lärare
verksamheten sin tåresådd, som dock i 
sinom tid skulle blifva en glädjeskörd 
för hvar och en hvilken vore en frukt af 
detta ädla utsäde.”  Frågan är kanske 
inte helt inaktuell, även om dagens lä
rare formulerar sig något annorlunda.

Vid årsmötet 1895 beslöts att mötena, 
som hittills hållits en dag, hädanefter 
skulle pågå i två dagar, detta för att 
bättre hinna med de ofta mycket digra 
programmen och ändå ha en stund över 
för sällskaplig samvaro.

G O D  JU L
önskas ärade kunder!

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

Julekipera
era småttingar i

Barngarderoben
Tel. 402 19

Träffpunkten i julbrådskan . . .

Hansson & Candell 
Kiosk och Grillbar AB

Öl, Läsk, Kajfe, Glass, Juice, Saft 

Varma och grillade RÄTTER

Jul-
klapparna

? ?
• e

Jo, dom köper du i 
Järnia-ajfären.

Se vår julkatalog eller 
våra utställnings

lokaler!

JÄ RN BIRG ER AB
Tel. 409 00

Älvdalens Järnaffär AB
Tel. 0251 / 101 50

O
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Några namn ur den första medlemsförteckningen.

Under åren fram till 1897 hade före
ningens möten hållits i Mora, men då 
beslöts, att nästa möte skulle hållas i 
Orsa och därmed började en period, un
der vilken årsmötena omväxlande hölls i 
Mora, Orsa och Älvdalen. Så småning
om utvidgades kretsen och möten hölls 
i Våmhus, Skattungbyn och Venjan.

Alltfort behöll skolföreningen sin ide
ella prägel. Protokollen utvisar att det 
fortfarande var skolans livsfrågor, som 
hade största utrymmet på mötena och 
som sentida lärare blir man verkligen 
imponerad både över valet av ämnen och 
över det inträngande sätt de enligt pro
tokollen behandlades på. Självfallet speg
lar inläggen tidens värderingar och man 
kan ju inte heller undgå att lägga märke 
till att de som yttrade sig nästan utan 
undantag var män, att vissa namn åter
kommer mycket ofta och att kyrkoher
dens eller prostens ord vägde tungt.

Ett undantag från den manliga do
minansen inträffade 1901 då folkskol
lärarinnan Anna Mårtenson i Åberga in
ledde frågan ” Huru skola individuella 
olikheter komma till sin rätt vid skolar
betet?”  Hon framhöll bl. a. olikheten 
mellan gossar och flickor. ” Gossen håller 
sig till hufvudsak, flickan hellre till bi
omständigheter; gossen sträfvar efter 
sjelfständighet, flickan är vek och sluter 
sig gärna till någon person, gossen är 
ärelysten, hos flickan är pligtkänslan me
ra utvecklad, gossen förenar med sin 
större fysiska styrka psykisk kraft, den 
varma hängifna känslan är kvinnans.”

Sammankomsten avslutades denna dag 
med sång och bön kl. 1/2 7 och nästa 
clag var man redo att ta itu med ett 
spörsmål, som känns välbekant. ” Skolan 
och sockenspråken i övre Dalarna.”  Pros
ten Söderström i Älvdalen framhöll de 
svårigheter som kan göra sig gällande 
för lärare från andra orter. Det oaktat 
ansåg han det som en skada, om dessa 
språk så väl som de allt mer bortlagda 
sockendräkterna, skulle komma tillhöra 
en svunnen tid. Tittar man framåt i 
protokollen finner man att denna fråga 
återigen var uppe till behandling på års
mötet 1929. Denna gång var det orsa- 
prästen Hambraeus som drog en lans för 
sockenmålet.

Årsmötet 1906 var nära att i någon 
mån avvika från sina föregångare i fråga 
om enighet och samförstånd. Det låg

en viss spänning i luften. Den radikale 
folkbildaren Uno Stadius hade under en 
längre tid vistats i socknarna ovan Siljan. 
Han deltog i mötet scm föreläsare och 
han konstaterade att arkeologiska fynd 
givit vid handen att ” genom desamma 
blivit fullt konstaterat, att människor 
funnits på jorden i minst trehundra tu
sen år.”  Vid samma möte förelåg till be
handling även ämnet: ” Vad kan folk
skolan göra för att motarbeta den allt 
mer framträdande likgiltigheten och fi
entligheten mot kristendomen?”  Det var 
folkskolläraren Edv. Johansson från Orsa 
som inledde och under den därpå föl
jande diskussionen drabbade andarna 
samman. Många talare yttrade sig. Stäm
ningen var vred och det hela slutade 
med att läraren Mats Lisell i Mora ” med 
av rörelse darrande stämma framsade 
den apostoliska trosbekännelsen.”

Lärarinnan Anna Dunell i Skattung
byn som, glad och vital3 fortfarande till
hör vår krets höll 1907 en lektion i kris
tendom med en klass småskolebarn. Till 
text hade valts en psalmvers, vilken bar
nen under lektionen fick lära sig sjunga. 
Av ordföranden frambars sedan mötets 
tack för den av djup och varm känsla 
burna lektionen.

Vid samma tillfälle propagerade lära
ren C. F. Pettersson för skolbad och

Anna Mårtensson höll ” ett på djupa och 
sköna tankar rikt föredrag” om tålamod 
och tro i skolarbetet. Hon avslutade med 
följande liknelse: ” Barnet är likt ett
grovt marmorblock. Genom tålamod och 
tro skall uppfostraren utmejsla den Guds 
ängel, som finnes i detsamma innesluten.”

Senare samma dag tog man till dis
kussion upp Selma Lagerlöfs nya läsebok. 
Det måste vara fråga om Nils Holgersson, 
vars första del ju utkommit 1906. Folk
skollärare Eriksson tyckte boken inne
höll för mycket fantasi och för litet fakta. 
Spåket var också nog så självsvåldigt be
handlat. Så t. ex. förekomma verben 
stundom i ental, där de enligt hittills 
gällande regler skulle stå i flertal. Såsom 
en förtjänst ansågs dock att den förökat 
läslusten hos barnen. Kyrkoherde Gab- 
rielsson förkastade för sin del fantasi
böcker såsom sagor och i synnerhet frö
ken Lagerlöfs böcker. Folkskoleinspektö
ren framhöll vikten av att lektyren ginge 
i kristlig riktning, folkskollärarna Lars
son i Sollerö och Pettersson i Skattung
byn tog sagolitteraturen i försvar, Oskar 
Öström i Torrvål förordade vandrings- 
bibliotek och Johansson i Stackmora re
kommenderade Evangeliska Fosterlands
stiftelsens ungdomsbibliotek.

Ja, nog var det en innehållsrik dag.
Forts, å sid. 15.

r-------------------------------------------------------------------------------------- : —
Livet är för kort och vintern för lång att gå ytan PALS

VARMA UNDERBARA SKINNPLAGG från FilipS
” G Ö M S T Ä L L E T

V . ____________
PÅ H E D E N " Väg 296 mot Furudal - 5 km norr Orsa

J
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Åk 6 Digerberget

Främre raden jr. v. Thomas Fjällström, Liselotte Ståbis, Urban Backäng, Kjell 
Orsborn.
2:a raden fr. v. Lars Ekerot, Ingalill Södersten, Erik Jalking, Gert Lind, Staffan 
Hellenborg, Carina Myrlund.
Bakre raden fr. v. Anneli Matslofva, Lars-Erik Bäcker, Ove Arnesson, Anette Nääs, 
Mari Difs. Lärare: Olof Löthman.

Åk 6 Hansjö

Fr. v. Nina Persson, Björn Nääs, Sven 
Erik Svensson, Per Erik Brus.
Lärare: Nisse Wiborg.

JULTOMTEN

Den julafton då jag var 4 år sa 
pappa, att han skulle ut och ge fåren 
mat. Men så gick han ut och klädde på 
sej tomtedräkten, fast det visste inte jag 
då. Sen kom pappa in med tomtedräk
ten på sig, och jag blev så rädd, att jag 
kröp under bordet. Sen fick jag reda på 
att det bara var pappa.

Lars-Göran Dahl, 
åk 4

ANDEN PÅ PALLEN

Det var en and som satt på en pall. 
En dag brakade pallen ihop. Då satt 
anden på änden.

Peter Ström, 
åk 2

ÄVENTYR I SKOGEN

En dag när jag var i skogen så hände 
det något. Jo, när jag hade gått en bit 
då såg jag en näsa sticka fram bakom 
ett träd. Då hoppade jag till men det 
var bara min egen skugga och då an
dades jag ut av lättnad och sen gick 
jag vidare. Då prasslade det i en buske 
och jag gick och tittade och gissa vad 
jag fick se? Jo, tre harungar. De var 
fina må du tro, men sen gick jag vida
re. Efter en stund blev jag trött. Då 
satte jag mej på en stock, men det var 
inte någon stock utan det var en räv
svans. Och oj vad räven skrek. Då hop
pade jag till i alla fall. Nu sa jag tyst 
för mej själv. Det är bäst jag går hem. 
Och det gjorde jag och hemma berätta
de jag allt som hänt i skogen och sen 
gick jag till sängs och sov.

Kenneth Lilja, 
åk 2

G O D  JU L  önskar

Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

M aj a-Greta H O L T IN G

Advokaten 
Curt Carlström

M O R A

Kyrkogatan 6 
Tel. 13.3 10, 133 11 

Kontorstid 9.oo — 17.oo

Vägen till körkortet
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -  

Tel. 406 85, Orsa 

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Välkomna till

HDFFMRNN5
QR5R

N u med utökat 
sortiment!

Färgkort 
snabbt oeh säkert 

Tips 
Tobak 

Tidningar 
Penninglotter

Aktuellt till julen:
Film, Blixtar, Album, Ramar etc.

Trevlig julklapp: 
Suvenir-affischen Korpral Gifting 

i Orsa Kompani
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Orsa gymnasieskola

O R S A  G Y M N A S IE S K O L A
planerar följande utbildningar läsåret 1973/74

Verkstadsskola för fordonsm ekaniker..................  2 år
Verkstadsskola för verkstadsmekaniker.................. 2 år
Kontorsteknisk kurs Kameral B ........................... 1 år
Hemteknisk skola (med vävning)........................... 1 år
Hemteknisk skola (med barnavård)......................  1 termin hösten 1973

Kursanmälan skall vara Intagningsnämnden i Mora gymnasieregion, skolkansliet, 792 00 MORA, 
tillhanda senast den 1 mars 1973.

Prospekt och ansökningshandlingar kan erhållas genom Orsa gymnasieskolas exp., tfn 0250/ 
402 72, skol- och kommunalkontor, bibliotek eller närmaste arbetsförmedling.

R E K T O R

Knuttimringskurser

Inom ramen för kommunal vuxenutbildning kommer Orsa gymnasieskola att 
anordna dag- och kvällskurser i knuttimring.

Kurserna beräknas börja omkring den 15 januari 1973 och kommer att förläggas till lokaler i 
Torrvåls skola.

Varje kurs omfattar 140 timmar och kommer helt att inriktas på Orsastugan av samma typ 
som finns på fritidsområdet.

Kursledare: Byggnadssnickare Oskar Dahlberg. Intresserade bör omgående anmäla sig till ORSA 
GYMNASIESKOLA exp., tfn 0250 / 402 72.

R E K T O R

Telefon riktnr 0250
Expedition 402 72
Rektor ankn. 402 72
Postadress: 794 00 Orsa

Kontorsteknisk avd. 414 30
Lärarrum 414 30
Hemteknisk avd. 414 31
Lärarrum 414 31

Fordonsmekanisk avd. 414 32 
Verkstadsmekanisk avd. 414 33
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Besök på Sankta Lucias ö av Märta Karlsson
Vi lämnade Orsa en tidig morgon i 

början av den gråa november för att 
resa till Sicilien, solens ö. Från Arlanda 
flög vi direkt till Catania, varefter vi 
fortsatte med buss till Taormina, där vi 
blev festligt välkomnade med ljus och 
blommor på borden, god mat samt möt
tes av det glada sicilianska gemytet. 
” Inga problem” , var signor Francos val
språk. Han var direktör för Villa Kris
tina, där vi fick utmärkta rum med bal
kong och utsikt öyer stad och vatten 
samt Etna i bakgrunden.

Första dagen ägnades åt information 
och rundtur i Taormina. När vi skulle 
hem till Villa Kristina var det bara att 
ta sikte på det stora korsets armar vid 
klostret St. Rock. Där uppe träffade vi 
Klara, som talade svenska. Hennes nun
nor sjöng f ö sicilianska sånger på svens
ka i T V  i fjol. De sjöng då bl a Sankta 
Lucia, som vi varje dag hörde sjungas 
här, första gången på kycklingfesten på 
Castel Mola. Castel Mola, 550 m ö h, 
har gamla anor. Det var i antiken en 
fästning till skydd för vägarna inåt lan
det, samt för den nedanför liggande sta
den Taormina. Här ligger nu en minia
tyrstad med branta smala trappor, en 
leksaksdomkyrka, butiker med hemstic- 
kade tröjor och västar, sydda dukar samt 
lädervaror i äkta elefantskinn från Afri
ka eller portmonnäer och glasögonfodral 
i gyllenläder. Allt billigt jämfört med 
våra priser. Den hisnande vackra utsik
ten kostade ingenting.

Vi hade då åkt 5 km. serpentinväg upp 
från Taormina. Tog vi däremot trapporna 
ner genom staden och till sist hiss, buss och 
bil, kom vi ner till Lido Mazzaro med här
lig badstrand och Medelhavets böljor 
för dem, som vågade gå i vattnet.

Nästa dag företog vi en av de heldags- 
turer, som ingick i vårt program. Målet 
var Sirakusa. En rätt lång resa längs 
mer än halva östra kuststräckan av solens 
ö. Vidunderliga vyer och med historia 
inflätad på varje plats, antingen från 
grekisk tid eller bysantinsk eller arabisk 
period. Jag fick verkligen revidera min 
gamla uppfattning om det fattiga och 
förtryckta Sicilien. Standarden har ökat 
otroligt bara de sista åren. Bil, T V  och 
eget hem är nu mycket vanligt. Maffian 
har gjort sitt. Den har nu sitt säte i Pa
lermo. Maffian och italienska regeringen 
delar makten i Sicilien. Att tillhöra maf
fian är inget fult, tvärt om. Den arbetar 
ju för folkets bästa, deras löner och ar
betsförhållanden. De stora feodalherrarna 
har nu fått stycka upp sin jord till för

mån för mindre markägare. Men dessa 
har svårt att rätt sköta gödsling, be
vattning och sådant, enär de inte behövt 
ha ansvar förut för jorden, endast ut
föra arbetet på vinodlingar, apelsinlun
dar, mandel- och olivlundar. Vetet skör
das redan i juni. Mandariner och cit
roner, både gula och gröna, samt de go
daste äpplen och päron åt vi av. Vad vi 
kallar Messinaapelsiner kan komma från 
hela ön, nten utskeppas från hamnen i 
Messina. Sicilien bidrar med 6 %  av 
världsproduktionen och 75 % av sam
manlagda italienska citrusfruktprodukti- 
onen.

Sverige importerar ungefär 2000 ton 
sicilianska citrusfrukter och dessutom 
körsbär, druvor, mandel, nötter och kas
tanjer. Detta fick vi veta under buss
färden mot Sirakusa.

När vi väl anlänt dit, blev det bara 
historia, ty Sirakusa är ju Lucias och 
Archintedes’ stad med mängder av min
nesmärken från antiken, medeltid och 
barock. V i stannade på det stora torget, 
där både domkyrkan och Lucias kapell 
låg. I den pompösa barockkyrkan var 
ett särskilt sidokapell helgat åt Lucia. 
Där tronar den stora helgonbilden av 
henne och hennes ögon lyste som solen. 
Legenden förtäljer ju, att flickan Lucia, 
egentligen latinets lux =  ljus, led mar
tyrdöden den 13 december år 304. Man 
försökte bränna henne, men eftersom hon 
stod under beskydd av högre makter, 
skadade elden henne inte. Man försökte 
då att döda henne med svärd. En an
nan legend säger, att hon själv stack ut 
sina ögon och gav dem till en förälskad 
yngling på en bricka. Därför avbildades 
Sankta Lucia ofta med sina ögon på 
en bricka. Men Gud lönade hennes offer, 
så hon fick nya, ännu vackrare och mer 
strålande ögon. Dante prisar också hel
gonet som det himmelska ljusets och vis
domens urbild.

Enligt traditionen fördes Lucias kvar
levor under den bysantinska tiden från 
Sirakusa till Konstantinopel för att räd
das undan araberna. Men därifrån har

de senare förts till Venezia, där de nu 
vilar i kyrkan San Geremia. I Sirakusa 
förs Lucias helgonbild den 13 december 
varje år i procession runt staden. Där
efter förblir helgonet i sin kyrka i åtta 
dagar. Under dessa dagar festar allt fol
ket, både präster och militärer. Den 21 
december förs Lucia tillbaka till dom
kyrkan. Luciatåg förekommer också på 
andra platser än Sirakusa, t. ex. i Tra- 
pani, Marsala och Mazara. Den hos oss 
sjungna melodin Sankta Lucia är där
emot endast en populär, modernare ita
liensk sång av Teodori Cottrou från år 
1847 till en neapolitansk folkvisetext.

En annan stor sevärdhet var Fonte Ci- 
ane, sötvattenkällan i Sirakusa, helt nära 
havet, men med sött vatten. Där växte 
papyrus.

Utanför staden ligger de berömda gre
kisk-romerska teatrarna, där vilda spel 
uppfördes och blodet flöt från de vilda 
djuren, som hörde till spelet. Detta ro
ade folket från morgon till kväll.

Stenarna till teatrarna bröts av slavar 
under Dionysos hårda uppsikt. Grottan 
kallas Dionysos öra och har en fantastisk 
akustik. Sirakusa var Churchills älsk- 
lingsstad. Här skulle jag vilja gå flera 
månader och leva på historisk mark.

Andra turer till Etna, Messina och det 
okända Sicilien får bli eventuell fortsätt
ning en annan gång. ” Jag längtar dit 
igen” ! Märta Karlsson

★  Gynna
★  Skoltidningens
★  annonsörer!

Stövlar, T offlor...
Populära julklappar!

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

Vackra julblommor © f
från egna odlingar.

Smakfulla ljusdekorationer i alla prislägen. interflora
Julblommografera i god tid!

A. Levenius Blommor i Orsa AB Tel. 400 92
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Orsa Begravningsbyrå
(Enå Snickerifabrik) Tel. 400 78, 402 16

Om besörjer allt i samband med dödsfall 

Ombud fö r Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan

För modern 
H Å R V Å R D  i färg 
och form  . . .

Tel. 402 08

Julklappstips!
Klockradio

F Ö R  H E L A  F A M IL JE N

S O N Y

PIANO-NISSE Musik
MUSIK • TV

Tel. 406 04

;[ulklappar
M E D B E ST Å E N D E  V Ä R D E !

UR Armbandsur, fickur, stoppur, väggur, köksur,

GU LD signalur, resur, väckarur, ringar, armband, 
kedjor, berlocker, pärlcollier, broscher, örhängen,

SILVER smycken, manschettknappar, bokmärken, pappers-
NYSILVER knivar, skedar, gajfilar, knivar, druvsaxar,

TE N N besticksaker, skålar, ljusstakar, brickor, fiat,

ROSTFRITT
bägare, kannor, askfiat, skrin m. m.
Glasögon, glasögonfodral, kikare, barometrar,

OPTIK läsglas, lupper, mikroskop m. m.

CIGARETTÄNDARE ■ FÖRLOVNINGSRINGAR

(Q-LeJ

PRESENTKOR T

i .  T A ö tb iL(f
U R  • O P T IK  • G U LD

ORSA

Musikskolan
När detta skrives pågår musikskolans 

undervisning på olika instrument för fullt 
i alla skolor, och organisationen funge
rar som hittills. En beklaglig nyhet är 
att musiklärare Jörgen Lidberg inte läng
re kunnat hjälpa oss i Orsa. Arbetet i 
Mora kräver nämligen hela hans person. 
Jörgen har uträttat mycket för musik
livet bland våra ungdomar, och vi, både 
eleverna och musikskolans ledning, kom
mer att sakna honom mycket!

Som synes av nedstående förteckning 
håller piano och gitarr ställningarna som 
de populäraste instrumenten, precis som 
i de flesta musikskolorna. Tråkigt är det, 
att så få törs ge sig på fiolen., detta an
rika och trevliga instrument.

Här är instrumentfördelningen i mit
ten av höstterminen 1972 med fjolårets 
siffor inom parantes:
50 (46) elever spelar piano 
4 ( 5 )  orgel 

42 (34) gitarr 
9 (13) fiol 
3 ( 3 )  mandolin 
3 ( 3 )  cello 
3 ( 4 )  flöjt 
3 blockflöjt 

10 (11) klarinett 
5 ( 6 )  trumpet 
1 ( 1) saxofon 
1 ( 1 )  basun 
1 ( 1 )  trummor

De tre blockflöjtspelarna, som står 
nämnda här ovan, är sådana som valt 
att spela detta instrument efter avklarad 
blockflöjtexamen, sammanlagt 134 elever 
deltar alltså i instrumentalkursen. Det 
är nio fler än förra året. I den förbere
dande kursen på blockflöjt spelar 50 
barn, och det sammanlagda antalet musi
kanter blir således 184.

Två nya timlärare har vi fått: musik- 
diriktör Carl-Gösta Skjöldebrand leder 
barn- och ungdomskör och undervisar i 
piano, musiklärare Göte Magnusson har 
övertagit Lidbergs trumpet-, trum- och 
samspelselever. Men klarinettspelarna står 
utan lärare. V i hoppas att under vårter
minen kunna få tag i en lärare också för 
detta instrument. Tills vidare erbjuds 
klarinettisterna delta i någon samspels- 
grupp.

Ernst Hållens blåsargrupp fortsätter 
som förra året, och den har redan hunnit 
framträda i kyrkan. Flera musikskoleele- 
ver deltar också i övningar och konserter 
med bygdens orkestrar: Orsa Musiksäll
skap, Mora-Orsa Orkesterförening och 
Mora Musikkår. Dessutom bör väl näm
nas att samspel i mindre grupper ofta 
förekommer inom lektionernas ram.

P.J.
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När vi sitta i vår 
bänk . . .

JULEN

Alla barn i skolan går 
hoppas snart de jullov får.
Men det dröjer nog ett tag.
Barnen väntar varje dag.
Man står i fönstret och väntar på tö. 
Eör ingen jul utan tö och snö.
Ingen jul utan tomtefar.
Ingen jul med marken bar.

Ann-Marie Wallin, 
åk 5

EN SAGA

Det var en gång ett monster som hette 
Orvar Ormbunke. I efternamn hette han 
Urgelmu. Det var hemskt knorrigt. Men 
en gång så kom en hjälte och det fick 
monstret höra. Då skulle monstret döda 
hjälten. Så gick monstret ut på kvällen. 
Och då kom hjälten och slog ihjäl monst
ret. Och så var sagan slut.

Mikael Näs, 
åk 2

Teckning: GOD JUL! av 
Patrik Nordström, 

åk 1

MIN FAMILJ

I vår familj är vi fem stycken. Det är 
mamma och pappa och tre små ungar. 
Vi bor i ett vitt tegelhus och vi har brunt 
tak. Men vi har inget djur. Vi har två 
bilar. Det är en vit folkvagn och en 
blå Volvo. V i bor på Höglunda, Blåtry- 
vägen 14. Min storebror heter Lars och 
är femton år och min andra storebror 
han heter Jan och är arton år. Själv 
heter jag Helena och är 8 år. Jag bru
kar vara i klädkammaren och klättra på 
hyllorna där, fast jag inte får.

Helena M ångs, 
åk 2

STENÅLDERN

Det är tyst i byn, alla sover. De vak
nar ungefär vid sju-tiden. Då är det full 
gång i byn. Männen är ute och fiskar 
och kvinnorna torkar hudar. Och barnen 
leker sina lekar. Och en pojke vallar 
korna. Sen kvinnorna torkat klart gör 
de lerkärl och krukor av olika slag.

Kenth Käck, 
åk 4

JUL M. M.

Julen är läskig
med allt tingel och tangel
och julskinkan är fläskig.
Julen är för kul!
Under granen är det smockat 
av färggranna paket, 
och pappa han har krockat 
till och med åkt som en raket 
rätt igenom vårt staket.

Åsa Lindberg, 
åk 5

DET HEMSKA SPÖKET

Det var en gammal väderkvarn. I vä
derkvarnen bodde ett spöke. Varje kväll 
spökade det i väderkvarnen. Det rasslade 
med kedjor och dörrarna gnisslade. En 
dag såg en polis spöket. Han tog spöket 
och satte in spöket i fängelse.

Kenneth Holmström, 
åk 2

Tom te-TIPS
med kvalitet från

Jlfut. Åaks&ons
* / T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

Även 
vi har

julmarknad...

v:JULKLAPPSTIPS

Stackm ora Handel
Tel. 403 22

Villa-

och husägare!

Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

N ä ä s  Måleri
golvavd.
MORA, Fridhemsplan 4 C 
Tel. 0250/136 62
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VÅGRÄTT

Foto-ALBUM
Snygg plastpärm i rött, 

blått och grönt med 
plastfickor.

Endast 14:95

OhJs^,,
Tel. 400 58

A/fNDmERS NÄSmo o  \

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas 34- Fönsterglas 

Inramningar

God Jul

med julklappar till hela familjen 
från

elbolaget
Telefon 412 55, 413 55

1. Skojigt
6. Mjölkmat
7. Arne Ivares
8. Motsats till fegt

12. Kalle Andersson
14. 2/1
15. Billingen
16. Förenta Nationerna

LODRÄTT
1. Stad i Italien
2. Mynning
3. Lasse Torstensson
4. Ort 10 km s om Insjön
5. Se
9. Gammalt hjälpmedel

10. ” Skalais”
11. Bilägarnas Inköpsförbund
13. Tåga

Kjell Orsborn Gert Lind 
åk 6

(Lösning a sid. 14)

500 KR. RIKARE

En gång när jag var på bingo vann 
jag 500 kr. Jag var jätte-glad. Dagen 
därpå frågade jag pappa om jag fick 
köpa en häst men han sa nej. Men jag 
tjatade och tjatade. Till slut fick jag. 
Jag köpte en ponny, helsvart med en 
vit stjärna i pannan. Jag fick rykta och 
rida nästan varje dag.

Anna Knås, 
åk 2

NÄR JAG V A R OCH FISKADE

Då jag var sju år fick jag en gädda 
på kroken som vägde sju kilo. Den var 
så stark att den drog ner mig i vattnet. 
Men som tur var, var morfar med och 
drog upp mig ur vattnet. Då blev jag 
genomblöt men gäddan den slet sig och 
den såg vi aldrig igen.

Marlene Simonsson, 
åk 2

STAVA

Stava är bäst, hon är världens goaste 
häst. Nu när hon fått sin fina bruna 
vinterpäls, som lyser som ett brunt 
sammet. Och svansen svart som siden 
och manen lika så, brunt som sammet, 
svart som siden, så ser världens goaste 
häst ut.

Cinna Eiritz, 
åk 4
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Teckning: GUNNAR STRÄNG av 

Lena Jakobsson, 
åk 4

HÖSTEN

I sommar har jag varit och åkt båt 
på sjön. Och jag har badat, och det var 
roligt. Sen blev det höst. Och träden 
fällde sina löv. När det hade gått någ
ra veckor, så kom det snö. Det snöade 
mycket, och snön låg kvar några dagar. 
Sen smälte snön bort. Och så började 
det att reyna, men inte så länge. Och 
sen blev det soligt väder.

Martin Johansson, 
åk 3

STENÅLDERN

Pappa gick ut på jakt i morse. När 
han kom hem så flådde de renen. Sen 
åt de mat och tände elden. De sov. 
Nästa dag gick han ut och gav kon hö. 
Sen gav han grisen mat. Nu sätter han 
sig ner och gör en flint-yxa och en flint
kniv. Han går in i hyddan och sen äter 
han sin mat och sen åker han ut och 
fiskar.

Hans-Erik Kans, 
åk 4

EN SAGA

Det var en gång en tomte som hette 
Kal. Han åkte på en bock. En dag fick 
Kal se ett troll. Förut trodde han att 
det fanns inga troll. Men då blev han 
så arg på trollet så att han tog fart 
och bocken sprang emot trollet. Hjälp 
ropade trollet. Kal jagade trollet ända 
hem till trollefar och trollemor. Sen 
törs han aldrig gå ut mer.

Hans Liljedahl, 
åk 2

PAL!

Du har varit vildhäst, 
kanske du tyckte det var bäst 
men nu är du nere vid stallen 
och kallas för Pallen.
Du får havre varje kväll 
ibland får du karamell, 
då får du ont i magen 
och får inte va i hagen.

Marie Andersson, 
åk 4

EN SAGA

En gång var det en jätte som firade 
jul. Han klädde ut sig till en tomte. 
Hans gumma skrattade nästan ihjäl sig. 
Tomten såg så konstig ut.

—  Du måste gå och byta, sa gum
man.

—  Varför det? sa jätten.
—  Men du har ju blå och gröna klä

der!
Anders Hermansson, 

åk 2

Teckning: Conny Dahlström, 
åk 4

NÄR LISA HADE HICKA

Lisa hade sån förfärlig hicka. Då sa 
hennes mamma, att hon skulle gå till 
trollmor. För trollmor var sjuksyster. 
Hon gjorde allt möjligt. Men det hjälp
te inte. Då fick Lisa gå hem. När hon 
kom hem, fick hon hallon-saft och en 
karamell. Och då gick hickan bort på 
en gång.

Anna-Lena Lindberg, 
åk 3

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
M O R A , tel. 100 00

Hög
aktuellt 
till j u l . . .

Dockskåp med möbler
till flickorna . . .

Byggsatser, Lego m. m.
till pojkarna . . .

'Klockars’
Tel. 403 20

Bengtssons b egra vn ings byrå
Orsa Tel. 403 23, Vungsgärde 443 66

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

S C A N I A

bilSrlmU

O RSA
FÖRSÄLJNING vx 409 10
VERKSTAD
RESERVDELAR
GUMMIVERKSTAD
BILUTHYRNING

M O R A
FÖRSÄLJNING 12603,13200 
VW-SERVICE 120 60
RESERVDELAR 12180
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Årsmöte
Orsa Lärarförening har hållit det 

sjuttiosjunde årsmötet, denna gång i 
Hansjö skola. Efter den inledande an
dakten, ledd av adj. Per Fjelstad, erin
rades om den under året bortgångne 
medlemmen Axel Rosén, och hans ljusa 
minne ägnades en tyst minut.

Ur förhandlingsprotokollet saxar vi 
följande: Som sig bör blev det val till 
föreningens olika poster. Ordföranden 
Erik Ullström hadei undanbett sig åter- 
val efter åtta års handhävande av klub
ban. I hans ställe valdes med acklama
tion studierektor Einar Skött. Men för 
övrigt omvaldes allå funktionärer. Styrel
sen fick alltså följande utseende: Einar 
Skött ny ordförande, Hans-Erik Laggar 
kassör, Pelle Jakobsson sekreterare samt 
Siv Larsson och Agneta Leksell. Redak
tionen för skoltidningen består av redak
tören Christina Hjelte, ansvarige utgiva
ren Hjalmar Hedman samt Elisabet Me- 
lin, Jan-Erik Broberg, Johannes Hasmats 
och Pelle Jakobsson. Överskottet av tid
ningen blev inte stort under det år som 
gått. Mötet beslöt anslå 100 kr till pre
mier i musikskolan. Resten, omkring 2000 
kr balanseras för nästa års behov.

Resten av kvällen ängnades åt orsa- 
målet. Greta Jakobsson, flitig medarbeta
re i ” Ossmolslag” , berättade om gruppens 
arbete för att i tal och skrift bevara våi 
sockendialekt och om den utställning, som 
i dagarna öppnas på sockenbiblioteket 
Benkt Granholm kåserade så om orsamå- 
lets historia och egenheter. Det blev en 
trivsam lektion, då de orsamålstalandc 
kollegerna fick visa prov på sitt kunnande. 
Rune Mångs tackade - givetvis på orsa- 
mål - och överlämnade välförtjänta blom
mor. Avtackad med blomster blev också 
den avgående ordföranden, Erik Ullström.

P-J-

T oy ota
Fler och fler väljer 
den japanska sensa- 

tionsbilen!

Alltid bra, begagnade 
bilar i lager

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 404 57, 407 20

Skolnytt
FOLKSKOLLÄR. OLOF LÖTHMAN 

har förordnats som skolbibliotekarie vid 
Digerbergets skola.

SKOLSTATEN FÖR 1973.
har blivit ordentligt nedbantad av bud
getberedning och fullmäktige. I skolsty
relsens förslag var från början netto
kostnaderna 20.000 kr. lägre än i 1972 
års stat. Trots detta har det prutats yt
terligare 368.500 kr., vilket gör c:a 7 % 
av nettokostnadsbeloppet. Det gäller föl
jande poster: inventarier 23.780:— 3
bränsle 20.000:—, reparationer 35.000:--, 
skolbespisning 164.720:— , AV-hjälpme- 
del 5.000:— , skolbibliotekets bokinköp 
10.000:— 3 stipendier 40.000:— läro
böcker och materiel till grundskolan 
60.000 d :o till gymnasieskolan 1 0 . 0 0 0 .

Det är verkligen hårda bud. Det är 
klart, att största sparsamhet måste iakt
tas med hänsyn till kommunens ekono
miska situation. Men å andra sidan mås
te också skolan kunna fungera.

Ur direkt undervisningssynpunkt är 
nedskärningarna av biblioteks- och läro- 
boksanslagen det mest betänkliga. Hög
stadiet har först detta läsår infört den 
nya läroplanen Lgr 69 i årskurs 9. Men 
motsvarande upprustning av skolbiblio
teket har ej kunnat ske. (Anslaget till 
bokinköp är ju också nästan helt struket 
för 1972.) Och nedskärningen av läro
boks- och materielanslaget med 20-25 % ,

Julklappen 
för hemmet!

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?
r  "\

Lu xo r
R ad io  ■ T V
______________________i

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns Elaffär
Orsa
Tel. 401 50, bostadstel. 402 03

då alla läroböcker stiger i pris för varje 
år, måste få besvärliga konsekvenser.

Och matkontot sen: Det ser onekligen 
lite underligt ut. Skolstyrelsen har be
gärt 406.000:—  till inköp av matvaror 
men fått bara 242.000:— . Det är sant, 
att Orsa nu har en alldeles för ” dyrbar 
matsedel” , men den är upprättad efter 
SÖ:s dåvarande principer. Nu har skol
styrelsen gett kommunförbundets konsu
lent i uppdrag att utarbeta en ny och 
billigare matsedel. .Hoppas bära, att det 
inte bara blir att äta gröt. Eller ska vi 
kanske gå in för skolmåltider av Norge- 
typ. Där serveras endast smörgåsar med 
pålägg. Och näringsexperterna där på
står, att detta är en helt näringsriktig 
måltid om pålägget är proteinrikt (ost, 
kött).

Jag har blivit tillfrågad, om inte det 
begärda beloppet (406.000 kr) är allde
les för högt tilltaget. Jag tror inte det, 
om man utgår från nuvarande matsedel. 
Beloppet är helt enkelt de bokförda kost
naderna för kalenderåret 1971 med till- 
lägg av 10 % . Och matpriserna har re
dan stigit många procent efter 1 jan. 
1972. Hur många blir det, innan året 
1973 är slut? Räcker det med 10 % ? 
Det måste bli en mycket ” billigare mat
sedel” , om vi ska klara oss med 164.000:- 
kronor mindre.

SKOLFILMFÖRENINGEN 
har hållit ombudsmöte. Sedan Våmhus 
nu lämnat föreningen är det bara Orsa 
och Ore, som är medlemmar.

I styrelsen omvaldes Hj. Hedman, Orsa, 
och Bo Wallner, Ore, och nyvaldes Sven 
Lilja, Orsa, i stället för representanten 
för Våmhus.

Mötet beslöt ” lösa ut” Våmhus andel 
i arkivet genom att till Mora skolstyrelse 
utbetala 2.489:—  kronor.

Genom denna extra utgift blir det 
inte möjligt att köpa mer än en film i 
år. Det blir ” Skomakaren och småtrollen” 
för lågstadiet. Vidare beslöts att hösten 
1973 inköpa filmerna ” Jordbruk och in
dustri i Danmark”  och ” Island —  de 
varma källornas ö” .

Enligt styrelseberättelsen har 672 fil
mer utlånats senaste läsåret, varav 552 
till Orsa, 73 till Våmhus och 47 till Ore.

Hj. H — n.

Lösning till korsordet på sid. 12.

Vågrätt
1. Roligt 6. Ost 7. AI 8. Modigt 12. KA
14. Svea 15. Ås 16. FN

Lodrätt
1. Rom 2. OS 3. LT 4. Gagnef 5. Titta 
9. OK 10. Dass 11. IC 13. Gå
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Avdragaren BeO (Patent) 

Påpressningsdon 
Smide & Mek

& C F  C A R L S  S O n  A B

ORSA • Tel. 401.88, 419 11

F RE  L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 
Tel. 402 47

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

för industri, bygge och jordbruk

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

BOMANS PLÅTSLAGERI
Tel. 415 29, bost. 404 65 

Järnvägsgatan 25, Orsa

Byggnadsplåtslagerier samt alla 
övriga slag av plåtslageriarbe

ten utföres

GUMMI-
verkstad
® Bilringar 
® Batterier 
® Bensin 
o O ljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

På skolmästarns tid Forts, från sid. 6.

Tio år senare 1917 i Älvdalen deltog 
stiftets biskop N. Löfgren, som inledare 
av ett samtal om föräldramöten. Han be
klagade, att hemlivet vore på väg att 
försvinna och att hemmen i allt större ut
sträckning ville på skolan vältra över 
allt ansvar för barnen. Vad som mest 
saknas i hemmen är andligt utbyte mel
lan föräldrar och barn. Även detta en 
fråga, som tydligen hör till de eviga föl
jeslagarna.

1925 har den nya tiden dragit in i 
skolans värld. En diskussionspunkt var 
då: ” Filmen i undervisningens tjänst” . 
Överlärare J. Dalfors i Ore var positiv. 
Otto Berggren i Orsa något tvertsam. 
Anders Berger i Nederberga trodde nog 
också att filmen var ett gott under
visningsmateriel, men kyrkoherde Arbo- 
relius uttalade som sin mening att det 
låg något osympatiskt i att inbjuda bar
nen till biografbesök. Det enda rätta 
vore att köpa en filmapparat till skolan 
och låta filmen där illustrera undervis
ningen. Däri instämde G. F. Pettersson 
och så blev också mötets uttalande. Röda 
Kvarn var tydligen alltför äventyrligt 
för att ingå i ett pedagogiskt experiment.

Efter omkring 1930 blir protokollen 
efter hand något mindre innehållsrika, 
sekreterarnas piktur får alltmer karak
tär av skrivkursen Tomten och program
men blir kanske något mer världsliga. 
På årsmötet 1930 berättade en professor 
Bohlin historier från Uppsala och man 
sjöng till och med gluntar. Nya namn 
dyker upp, som känns bekanta. Karl 
Sars, Artur Lennes, Olof Nääs i Mora, 
Erik Göransson, Anders Montelius, Ernst 
Keding i Orsa, folkskollärare Holmström 
i Våmhus och Bror Moen på Sollerön 
för att endast nämna några. Men fort
farande står skola och uppfostran i cent
rum. Folkskoleinspektör Orrgård talar 
1942 om barnet inför livets och dödens 
gåta och prosten Gabrielsson i Rättvik 
föreläser 1943 om Lärarkallets höghet. 
1948 håller rektor Petrus Envall före
drag om De särskilda krav som ställs på 
skolan i en brytningstid som vår. 1950 
är föreningen mogen för sin första kvinn
liga styrelsemedlem. Det är Elna Gran- 
holin i Kårgärde som anförtros sekrete- 
rarsysslan. Och 1951 är vi definitivt 
framme i vår egen tid i och med att 
undervisningsrådet Hildur Nygren refe
rerar propositionen om den framtidens 
skola, som 1950 års riksdag antog.

Föreningen levde kvar som pedagogiskt 
forum i ytterligare ett antal år, men 
1969 var sista gången som lärarna sam
lades till studiedag i hägnet av de gam
la traditionerna. Vår högste arbetsgivare 
föreskrev centralt organiserad lärarfort
bildning och då fanns inte längre ut

rymme på schemat för Ovan Siljans Lä
rareförening.

Att helt låta föreningen försvinna in 
i skuggorna hade dock känts bittert och 
på förslag av Erik Svensson i Våmhus, 
som varit ordförande de sista åren, be
slöts att även i fortsättningen försöka 
samlas en gång varje år —  inte bara av 
pietet eller som en eftergift åt traditi
onen, utan också därför att det kanske 
rent av i vår allt mer effektiva och ratio
nella skoltillvaro kan behövas ett forum 
för anspråkslösa samtal om sådant som 
känns viktigt och omistligt för oss —  
som lärare och människor.

Ch. H.

OSTBILEN

Vid Sandtjärn har de tippat med en 
ostbil, som vi har fått ost av i går. Två 
hinkar fick Agneta och Inga-Maj. Och 
resten var smutsigt ute på Gäsmyrarna 
i går.

Mikael Gegerfelt, 
åk 3

Karin Dahls 
Frisérsalong

Glöm värmen!
Med automatik kan Ni glömma 
värmen! Det finns automatik för 
varje panna oavsett bränsle. Spar 
tid och pengar åt Er. Automatik ger 
jämn och rätt rumsvärme. Vi hjäl
per Er välja rätt och installerar 
snabbt!

wesströms ws
Orsa, tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt Julpristävling
FÖRSTE REKTOR 

har begärt avsked med pension fr. o. m. 
1 juli 1973. Då även rektor för högsta
diet anmält, att han ej är villig mottaga 
förlängt förordnande, har skolstyrelsen 
begärt att få ledigförklara en rektors- 
tjänst. Efter ovannämnda tidpunkt får 
det nämligen finnas en rektorstjänst för 
hela grundskolan i Orsa.

VAKTM ÄSTAREN VID
BIBLIOTEKET

har omplacerats till tingshuset, Lillåhem 
och barnstugan. Hans arbetsuppgifter vid 
bibliotek, skolkontor och småskola skall 
övertas av annan personal. Samtidigt 
görs försök med personalinskränkning 
på skolkontoret. Allt detta gör, att skol
kontoret inte längre kan åtaga sig dup- 
liceringsarbete åt allmänheten.

ORDINARIE TJÄNSTER
Länsskolnämnden har beslutat att föl

jande antal ord. lärartjänster ska finnas 
vid grundskolan i Orsa: 10 småskollära- 
re, 13 folkskollärare, 1 speciallärare åk 
1— 6, 2 speciallärare åk 4— 9, 1 gym
nastiklärare, 1 trä- och metallslöjd, 1 
hushållslärare, 13 adjunkter och ämnes- 
lärare.

DE KOM M UNALA
STUDIEBIDRAGEN.
Så sent som i maj d. å. fastställde full

mäktige nya regler för studiebidragen. 
Men dessa regler kommer aldrig till an
tändning. I den nya utgiftsstaten för 
1973 är hela beloppet struket. I det fal
let har Orsa följt de flesta andra kom
muner samt kommunförbundets rekom
mendationer.

D e föräldrar, som råkar mest illa ut 
för detta, är de som har inackorderade 
elever, framförallt de som går i skolor 
utanför länet.

TILLÄGGSANSLAG FÖR
HANDIKAPPKURSER, 

berättade tidningarna om efter sista full- 
mäktigesammanträdet. Men de glömde 
tala om, att de 65.000 kronorna är ett 
särskilt statsbidrag. Det är alltså inga 
pengar, som belastar Orsa kommun, vil
ket många tydligen tror.

ELEVDEMOKRATI
Skolstyrelsen har fastställt nya allmän

na ordningsföreskrifter för låg- och mel
lanstadiet. Förslaget har varit ute på 
remiss och behandlats bl. a. i varenda 
skolklass. Det har tillstyrkts av alla klas
ser utom fyra. Och dessa ville ha bort 
snaskförbudet under skoltid, dock inte 
under lektionerna.

har denna gång fått formen av ett kors
ord. V i hoppas att det skall vara lagom 
knepigt att lösa. När Du lyckats så skicka 
in svaren till Orsa Skoltidnings redak

tion, Skolkontoret, senast den 7 januari 
1973. Som vanligt delar vi ut fem priser. 
Lycka till ! ! !

Red.

VÅGRÄTA ORD

1. Välkommet avbrott
7. Spela
8. Vind

11. Kanske katthjärna?
13. I styrelsen
14. När Lucia nalkas
16. Genljud
17. Trut
18. Tynat 
20. Byrå
22. Deras ättlingar kallas nu fria
25. Skarvad
26. Kaja
27. Den blir ständigt ljusare

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

LODRÄTA ORD

1. Ålderstrappan
2. ” Först satte han ändan i issörja . . .” , 

skrev eleven
3. Där möts man i London
4. Beryktad liga
5. Luka
6. Utverka
9. Blidväder

10. Atlet
12. Kan bli ett
15. Svensk exportterm
16. Är kavaj eller knäorgel
19. Gripen
20. Dryck
21. Sina
23. Får snart komma in i värmen
24. Sierska
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