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ORSA SKOLTIDNING.

I mitt arbetsrum har jag några 
minnessaker, som jag förde med mig 
hem från min resa till Bibelns länder 
för några år sedan.

Det är först en liten lampa av 
bränd lera, som jag köpte i en bod 
i gamla Jerusalem. Den har blivit 
funnen i jorden, där den säkerligen 
legat i många hundra år. Den är inte 
större än att den ledigt ryms i min 
hand. Ovanpå är den försedd med 
ett större hål för påfyllning av olja 
och ett mindre, där veken sänktes 
ned. Den lilla lampan berättar om 
hur människan mycket tidigt hittade 
hjälpmedel för att skingra naturens 
mörker och lysa upp den väg hon 
skulle gå.

På min bokhylla har jag vidare 
en statyett av Sokrates. Den har jag 
köpt på Akropolis i Aten. Det var 
i den staden, som denne vishetslärare 
vandrade omkring redan 400 år före 
Jesu tid. Han sökte lära människor 
att tänka och uppmanade dem att 
lyssna till den inre rösten för att få 
veta vad som är gott och sant och 
rätt.

Den värdefullaste minnessaken är 
dock en bokrulle av pergament, som 
innehåller en av Gamla testamentets 
böcker. Den är ett vittnesbörd om 
hur Gud för årtusenden sedan gav 
Israels folk ett ljus för livsvandring
en: lagen, ordet. Den längsta av Psal- 
tarens psalmer, den 119:e, talar i alla 
sina 176 verser om hur dyrbart Her
rens ord är. En minnesvers, värd att 
strykas under i våra Biblar och be
varas i våra hjärtan, är den 105:e 
versen: ”Ditt ord är mina fotters 
lykta och ett ljus på min väg”.

Dessa enkla saker, som jag berättat 
om, kan på sitt sätt sägas symbolisera 
olika slag av ljus, som väglett mänsk-

Ljus i 
mörkret

Ju lbetrakte lse  för Orsa Skolt idning 
av kyrkoherde Tore Östlund

ligheten — förståndets ljus, som i 
högre eller lägre grad givits åt alla 
men som strålar särskilt klart hos tän
kare i skilda tider och i olika folk, 
samvetets ljus, som också blivit ned
lagt hos alla människor, fastän det 
hos många tycks vara bortskymt el
ler fördunklat, och slutligen ordets 
ljus, som Gud själv genom profeterna 
gav åt Israels folk.

Om den siste i deras rad berättar 
en av juldagens texter: ”En man 
uppträdde, sänd av Gud; hans namn 
var Johannes. Han kom som ett vitt
ne för att vittna om ljuset, på det att 
alla skulle komina till tro genom ho
nom. Icke var han ljuset, men han 
skulle vittna om ljuset. Det sanna 
ljuset, det som lyser över alla män
niskor, skulle nu komma i världen.” 

När vi tänder våra julljus i årets 
mörkaste tid, tackar vi Gud, som lå

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

tit det sanna ljuset komma i världen 
— i barnet, som föddes i Betlehem. 
Om det barnet sjunger vi i en bar
nens egen julpsalm:

Det växte upp och blev en man, 
så god och vis, så stark och sann, 
som ingen förr på jorden var 
och ingen sedan varit har.
Det lyste omkring Jesus, överallt 

där han gick fram. Redan när han 
som tolvåring satt mitt ibland lärar
na i Jerusalems tempel och hörde på 
dem och frågade dem, blev alla upp
fyllda av häpnad över hans förstånd 
och hans svar. Och när han själv 
framträdde som lärare, häpnade fol
ket över hans förkunnelse, ty han 
förkunnade sin lära för dem med 
makt och myndighet.

En gång hade några män blivit 
sända för att gripa Jesus. Men de blev 
själva så gripna över vad de fick 
höra, att de vände tillbaka tomhänta 
och sade: ”Aldrig har någon män
niska så talat som den mannen talar”. 
Och när Jesus botade sjuka och till 
och med uppväckte döda, betogos 
alla av häpnad och prisade Gud och 
sade: ”En stor profet har uppstått 
ibland oss” och ”Gud har sett till sitt 
folk”.

Det är nu mer än 1900 år sedan 
detta hände. Men det är inte bara 
minnet av vad Jesus gjorde och lär
de, som lyser genom tiderna. Sedan 
han själv gått genom döden till ett 
nytt liv i härlighet och ljus hos sin 
Fader i himmelen, är han ännu i sin 
Ande och sitt ord hos dem som sätter 
tro till honom. Hans löfte står fast 
och gäller också var och en av oss: 
”Jag är världens ljus; den som följer 
mig, han skall förvisso icke vandra 
i mörkret, utan skall hava livets 
ljus”.

Jultomten har idel trevliga 
och nyttiga presenter i sina 
paket från Ang. Larsson!

Åt HENNE: Morgonrockar, Nattlinnen, Py ja
mas, Väskor, Handskar, Strumpor.

Åt HONOM: Skjortor, Slipsar, Handskar, Bad
rockar, Scarves , Pyjamas, Underkläder, Strum
por.
Presentkort löser ju lk lappsfrågan i tveksamma  
fall.

Aug. Larsson KB » Orsa
Tel. 400 21

Välkomna till affären med nyttoklappar
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Låtar i Skoltidningen
Det finns gott om folklåtar i Orsa. 

Vid en inventering, som nyligen före
tagits på uppdrag av hembygdsför
eningen och spelmanslaget, redovisa
de musikforskaren Karl Sporr mer än 
tvåhundra nummer. Åtskilliga av 
dessa finns inspelade på band eller 
skiva, och många är kända och be
undrade över hela vårt land. Men 
den som vill ”ha tag på” noterna till 
någon låt, har det kanske inte så lätt. 
Det finns nämligen inte så många ut
givna i tryck, utom i större samlingar 
av typen Svenska Låtar. Orsa Skol
tidning vill i a l l ' enkelhet försöka 
förbättra detta förhållande genom att 
då och då ta in någon av de mest 
kända låtarna i spalterna. De är 
skrivna för två fiolstämmor så som 
de spelas i Orsa spelmanslag, men de 
kan givetvis också spelas med andra 
instrument. Den första presenteras i 
detta nummer av tidningen.

P- J-

Orsa gamla brudmarsch
torde vara en av våra äldsta låtar. 
Spelmännen kallar den Maklins brud
marsch, eftersom den kan härledas 
från Maklins Anders Hansson (1821 
—1857) från Berget. Denne hette 
egentligen Hassis Anders och var 
född i Born. När han så blev måg i 
Maklingården, tog han enligt seden 
detta gårdsnamn. Han var läromäs
tare till storspelmannen Blecko An
ders Olsson, som han alltså lärde lå
ten. ”Blickus” i sin tur har förmedlat 
den till Gösta Anders Andersson, som 
spelat den för oss.

Maklins brudmarsch spelas ofta av 
vårt spelmanslag och finns även på 
skiva. Glädjande nog blir det allt 
vanligare att denna låt ljuder under 
valven i Orsa kyrka, när brudparen 
går till altaret.

P. J.

Den
alltid
vä l
komna
ju lk la p 
pen
kommer
från

CARL A. PETTERSSON
MÖBLER AB
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Julklappar för hela familjen God Jul
Tofflor, P jäxor m. m. önskas ärade kunder!

ÅB Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 400 37 Wikners Eftr,  Holen
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R O L I G A S T E
JULKLAPPEN

PHILIPS EL 3541 T
— den verkliga fam iljebandspelaren. 
Lättskött och slitstark

Pris 6 4 0  kr
oms. *ngår

Portabel och heltransistoriserad. 7ina 
möjligheter till reportageinspelningar.

Pris 475  kr
oms. *ngår

PHILIPS 7 3 "  REPORTAGE
— Sveriges mest sålda TV. Komplett 
för °2 ’ TV. °austangent. Hölje i teak.

SVÄLAS 
RADIO & TV

KYRKOGATAN 8 • ORSA 
TEL. 0250/413 50

Auktoriserad 
Radio- & TV-service

Orsa Skattunge Hembygdsförening 
har under många år haft på sitt pro
gram att slå vakt om en hem- och en 
långfäbod innan dessa kulturbyggna
der försvinna. Förändringar av fä
bodarna sker med våldsam fart och 
det är en tidsfråga, när hela fäbod
livet är avvecklat. Olika lösningar 
om hur man bäst skulle kunna be
vara typiska fäbodbyggnader har 
framkommit. Att man inte skulle 
konstruera en fäbod av gamla bygg
nader — efter samma mönster som 
hembygdsgården — har man varit 
enig om, då det numera är brukligt 
att bevara byggnaderna på ursprung
lig plats och i sin rätta miljö.

För att få en uppfattning om vad 
som fanns kvar av fäbodbyggnader 
i Orsa socken, företog hembygdsför
eningens styrelse år 1955 inventerings- 
resor till olika fäbodställen. Under 
dessa resor framkom att vi voro sent 
ute, då många fäbodstugor och till
hörande byggnader voro dåligt un
derhållna eller vandaliserade genom 
ombyggnad till fritidshus etc. Det 
fanns även gamla byggnader som in
te voro typiska för vår bygd och för 
den skull inte kunde komma ifråga. 
Vi sökte genuina och karakteristiska 
byggnader som voro lämpligt beläg
na med hänsyn till omgivning och 
kommunikationer. Fäboden skulle va
ra åtkomlig och kunna användas på 
av hembygdsföreningen önskat sätt.

Den mest intressanta gruppen av 
byggnader fann hembygdsföreningen 
i Skräddardjurberga fäbod. Husen 
var av god klass och av gammalt 
datum samt i stort sett oförändrade.

Byggnaderna var emellertid illa åt
gångna av tidens tand och taken var 
delvis nedrasade. En del väggar hade 
börjat ta röta och det var hög tid att 
göra något åt dessa byggnader om 
de skulle kunna räddas. Hembygds
föreningen tog kontakt med fäbod
laget, som i stort sett var positivt in
ställt till att en restaurering kom till 
stånd, men självfallet rådde delade 
meningar om att låta föreningen få 
överta hela gruppen av byggnader. 
Resultatet blev emellertid att hem
bygdsföreningen måste vila på frå
gan, då anslag inte kunde sökas för 
restaureringen förrän husen var i dess 
ägo.

Tiden gick och nya förslag kom 
i och med att Landsantikvarie Björn 
Hallerdt blev inkopplad på att göra 
inventering av kulturbyggnader i O r
sa. Wärmderåsens fäbod var intres
sant, men byggnaderna var inte re
presentativa för Orsabygden och dess
utom låg fäboden otjänligt till utan 
körbar väg fram till vallen. Flicker- 
åsens fäbod diskuterades som lång
fäbod, men landsantikvarien ansåg 
den vara av för sent datum, varför 
hembygdsföreningen tills vidare av
vaktar när det gäller ställningstagan
de till restaurering av denna fäbod. 
Däremot hade delägarna till Skräd- 
dardjurbergas fäbodgrupp funderat 
på saken och inbjöd hembygdsför
eningen till fortsatta diskussioner. Ef
ter förhandlingar kunde föreningen 
få avtal med delägarna om att få 
överta byggnaderna och restaurera 
dem på befintlig plats. Orsa jordäga
re var välvilligt inställda till projektet
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Teckning: Härbre med ladugården 
och mjölkstugan i bakgrunden av Hasmats 1963

och lämnade ekonomiskt stöd, och då 
arbetet kunde bedrivas som bered
skapsarbete, erhölls statsbidrag. Frå
gan hade därmed fått en lycklig 
vändning och restaureringsarbetena 
kunde påbörjas i december 1962.

Gruppen av byggnader i Skräddar- 
djurberga består av fäbodstuga, 2 st 
härbren, mjölkstuga, lada och ladu
gård. Tidigare har även funnits stall 
och ett par andra ekonomibyggnader, 
vars grunder ännu finns kvar. Läget 
är utsökt vackert i en backslutning 
och husen är naturligt placerade och 
ger ett levande intryck. Fäbodstugan, 
som tyvärr hade ombyggts och för
setts med mellantak, har gjorts om 
till ryggåsstuga i ursprungligt skick. 
Taket, som på senare tid ändrats, för

sågs med takkrokar och kluvor med 
kärnveden uppåt enligt gammal sed. 
Det blev revolutionerande ingrepp 
på fäbodstugan, men åtgärderna var 
nödvändiga för att få den stiltrogen. 
Härbrena är värdefulla, låga, stil
rena byggnader från 1700-talet och 
skickligt utförda av rundvirke i 
kärnfura. Härbrenas underbyggnader 
har justerats och ny takved pålagts, 
lika som stugan. Mjölkstugan är av 
senare datum men representativ och 
vackert formad. Ladan, som är date
rad 1683, är en ståtlig byggnad av 
rundvirke. Den var särskilt illa åt
gången av väder och vind, och tim
mermännen Anders Snabb, Slättberg, 
Jemt Erik Olsson och Anders Lind- 

Forts. å sid. 1

Det
lackar mot J  O k

och allt vad Ni behöver inom 
vår bransch till årets största 
helg kan vi erbjuda i stor sor
tering och i trevlig miljö.

Allt skall putsas och fejas
och vem skall kunna bjuda stör
re och bättre sortering i puts 
o. rengöringsmedel än special
affären? Vi ha det bästa och 
det mesta i den vägen.

Mattor och golv
skall givetvis ha sin traditionella 
make-up till julen. Vi har Golv- 
behandlingsmateriel för alla än
damål av förnämsta fabrikat. 
Fackmässiga råd får Ni på kö
pet . . .

Bordduken till julbordet
skall givetvis heta "Anneberg” . 
Vårt urval i nya moderna mön
ster visar vi Eder gärna.

Levande ljus
hör julen till. Vi har ett sorti
ment utöver det vanliga i topp
kvaliteter och förnämliga stilar. 
LJUSSTAKAR, JULGRANSPYNT.
Vår avdelning för 
Parfymeri och toalett
artiklar
är bättre rustad än någonsin 
och vår kvinnliga personal står 
gärna till tjänst med tips och 
råd vid val av lämpliga JUL
KLAPPAR för såväl damer som 
herrar.

V ä l k o m m e n !

den färgglada butiken
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VACKRA,
VÄRDEFULLA

J U L K L A P P A R
I år ännu 
större urval i

UR Armbandsur 
Väckarur 
Väggur

GULD Ringar
Armband
Berlocker
Collier
Örhängen

SILVER Smycken 
Örhängen 
Skedar 
Stakar m. m.

Glasögon och fodral

Förlovnings- 
ringar i alla 
bredder
Facett och 
Allians J

Rich. Thorby a b

Ur *  Optik >1- Guld

Serien ungdomsrörelser i O rsa : 

Logen Mässbacken av Erik Moraeus
Logen Mässbacken bildades år 1898 

i Skattungbyn. Namnet på logen var 
då ”Livets Fröjd”, men detta utbyttes 
under 1940-talet mot det namn som 
syns här ovan. Under dessa alla år 
har verksamheten varit skiftande med 
många toppar och dalar. Ibland har 
medlemsantalet varit 100 och för när
varande är medlemsantalet 35. Logen 
har som uppgift att sprida folkupp
lysning, folkuppfostran samt ett nu 
allmänt spörsmål, folkförbrödring, 
och naturligtvis sprida upplysning om 
alkoholens skadeverkan. För att be
driva ett gott arbete bland de unga 
såg snart våra pionjärer att en sam
lingslokal hade en stor betydelse, och 
år 1913 byggdes vårt Ordenshus i 
Mässbacken med Valfrid Knorring, 
And Källberg och And Holting som 
primus motorer. I protokoll kan man 
läsa att det 1914 togs stora tag för 
att göra ett rejält ungdomsarbete, så 
man förstår att ungdomsproblem 
fanns redan då. Först år 1931 bilda
de logen sin ungdomsloge, som heter 
Enighet och som fortfarande arbetar. 
Ledare för ungdomslogen var då Karl 
Vennberg och hans hustru Mia, båda 
mycket kända av Skoltidningens lä
sare och inom hela Godtemplarrrörel- 
sen. Vidare har vi nu den äldsta med
lemmen i logen, Gilbert West, som 
om ett par år tillhört orden 50 år, 
som tog sig an logens ungdomsverk
samhet. Efter honom kom verkmäst. 
Ax. Holmström som ledare, och från 
den tiden har man många trevliga 
minnen. År 1944 åtog undertecknad 
sig detta uppdrag och för närvarande 
har vi fru Barbro Aspman som le
dare. Första ordf. i ungdomslogen var 
montör Arthur Holting och många 
kända namn har säkert fått sin första 
skolning i föreningsarbete i ungdoms
logen, bl. a. vår kommunalnämnds- 
ordf. Erik Nilsson, som någon tid 
satt i u-logens styrelse. Vidare har 
logen drivit en stor biblioteksverk
samhet, som Erik B. Eriksson har 
skött i säkert 20 år, men som nu 
överlämnats till Sockenbiblioteket. 
Vidare har logen drivit biografrörelse 
och den som skött detta är den kom
munala förtroendemannen Erik Fors
gren. Denna rörelse har vi igång 
fortfarande med någon enstaka före
ställning för att inte allt skall taga 
slut på landsbygden, men någon vinst 
ger oss bion ej mera. Befolkningen

har ju minskat katastrofalt inom den
na bygd, men fortfarande bedrivs ett 
relativt gott arbete. En annan man, 
som också bör nämnas, är Emil Carls
son, som har gjort mycket för arbetet 
här uppe och beklätt alla poster in
om logerådet på ett mycket heder
samt sätt.

Beträffande våra systrar i logen har 
de haft arbete med syföreningen och 
vid alla tillställningar skött vår för- 
plägnad. Under 1930-talet bildades 
också en SGU-avdelning med Arthur 
och Maja-Greta Holting som ledare 
för att mera ta vara på tonårsverk- 
samheten, och denna avdelning hade 
stor verksamhet med program i un
derhållande syfte för trevnad åt med
lemmarna. Avd. gick sedermera upp 
i logen, som numera bedriver denna 
tonårsverksamhet. Arbetet i dag är 
kanske inte toppen men ej heller bot
ten. Vi har varje år våra tillställning
ar med program, naturstigar, arrange
mang kring Folknykterhetens dag, 
bioföreställningar samt ungdomsloge- 
medlemmarnas besök på läger i Lud
vika. Vidare har vi hållit danskurser 
vintertid för ett 50-tal ungdomar 
från hela kommunen, och nu håller 
Bengt Kvarnström på att planera en 
kurs i foto. När man ser tillbaka och 
på arbetet i dag, tycker man att man 
inte uträttar så mycket. Men det är

Annicka Johanson och Birgitta Fred
berg  v id  Ungdomslogernas distrikts- 
fana på  S jöbolägret .

6



.ORSA SKOLTIDNING

Folke Eriksson, Torsten tenner, Bir
gitta Fredberg , Olle Fredberg , An- 
nicka Johansson tramför tältet på  
S jöbo lägret .

ju inte min sak att bedöma detta, 
utan det får väl andra göra. Men en 
sak är klar, att de människor som 
bor inom detta område har säkert på 
något vis under årens lopp varit i 
kontakt med vårt arbete, och det är 
väl de som skall bedöma om något 
har uträttats för vår bygd och vårt 
samhälle.

Vårt problem i dag är lokalen och 
vad vi skall göra med den. Den be
höver en uppsnyggning, men vi för
lorar på lokalen varje år, så det ver-

En morgon på  S jöbo läg re t :  Torsten 
Lenner kryper ur tältet.

kar inte så hoppfullt, om inte något 
nytt kommer in i bilden. Lokalen, 
som är öppen för alla, är en stor till
gång för bygden och har varit det 
allt sedan den byggdes.

Ja, detta är ett sammandrag från 
logen Mässbacken och dess ungdoms- 
loge, och vi som nu arbetar tackar 
alla pionjärer samt alla som hjälpt 
till att föra Godtemplarordens idéer 
till ett fruktbärande arbete.

Bror Fredberg 
LT inom Logen

Foto: Ulla Gustavsson, 11 år

Skräddardjurberga Forts, fr. sid. 5.

gren, Viborg^ har gjort ett förnämligt 
arbete. Den mest imponerande bygg
naden är ladugården med sina långa, 
grova stockar och vars takkrokar är 
särskilt kraftigt tilltagna. Taket, som 
tidigare var utfört av s. k. botten- och 
lock-konstruktion i kluvor, måste ty
värr läggas om, då det delvis var ned
rasat och ruttet. Det gamla taket har 
använts i den omfattning som varit 
möjlig.

Hembygdsföreningen har förvär
vat en gammal ängslada, som skall 
placeras på befintlig grund intill de 
restaurerade byggnaderna i Skräddar
djurberga. Vidare har föreningen för 
avsikt att anskaffa ett stall, som skall 
uppföras på tidigare plats för stall 
mot ladans södra gavel. Stallet skall 
göras med snedtak mot ladan, vilket 
kommer att försköna bilden och bli 
stilenligt. Gärdesgården skall uppsät
tas när gatan till vallen blivit tillrät
tad. För närvarande är fäbodgatan 
oframkomlig vissa tider på året och 
det föreligger önskemål om att få 
densamma planerad på ett sätt som 
gör den brukbar men inte störande 
rent estetiskt. Virket till gärdesgår
den har omsorgsfullt tillformats av 
Talu Gustav Jonsson, Holen, som 
även varit behjälplig med olika bygg
nadsarbeten. När gärdesgården kom
mit på plats och vissa inredningsde- 
taljer utförts, skall anläggningen in
vigas, och om inte något oförutsett 
inträffar, kommer detta att ske un
der sommaren 1964.

I och med att fäbodgruppen i 
Skräddardjurberga har kommit i Orsa 
Skattunge Hembygdsförenings ägo 
och blivit restaurerad på ett stiltroget 
sätt, har Orsa socken fått ett kultur
minne bevarat till eftervärlden av 
icke ringa omfattning. Då turismen 
i våra bygder fått stor betydelse, kan 
man räkna med Skräddardjurberga 
fäbod som en turistattraktion, då den 
representerar en hemfäbod i orörd 
miljö och med en kringliggande na
tur av stort skönhetsvärde. Vägför- 
bindelserna till Skräddardjurberga är 
mycket goda och avståndet måttligt 
från Orsas centrala delar. Kan sedan 
fäboden hållas levande med fäbod
kulla och kreatur har vi nått vårt
mål.

Erik Moraeus.

r En God Jul önskar
Orsa Skoltidning!

k J

Önskeklappar 
till honom. . .
Ge Honom ett plagg av den 
förnämliga sporttrikå vi nu ha 
alt erbjuda. T. ex. en jacquard- 
stickad helylletrö[a i raffiga 
modefärger.

39:50, 48:—, 65: —
Skjortpullover i banlon och vi- 
goreux. Stort färgurval.

2 1 2 8 : 5 0
★

ELEGANTA UDDAVÄSTAR
i 3-t jersey och terylene, beige, 
brunt, rött, grått. Även pepita.

44:50, 49:50

ALLTID LIKA VÄLKOMMEN:
Charm.-nylonskjortor i en mång
fald nya mönster och modeller. 

18:—, 23:50, 29:75f 33:50
Trevliga sportskjortor har vi 
också stor sortering i.

16:50, 19:50, 21:50
★

EN SUPS
är alltid lika välkommen. Vi 
har en verkligt tjusig sortering 
av teryleneslipsar, som är vär
da att ses — och ges.

★

VÄLKOMNA TILL GODA 
JULKLAPPSKÖP

( o r t f
"^Herrkläder
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G O D  3UL
önskas våra  kunder!

Annies
Damfrisering Orsa, tel. 410 80

Julklappar som värmer!
Skinn- och pälsvaror 

förmånligast hos

Tel. 403 88

klappstips!
Underkläder, svensk tillverkning, 
ren'1 bomull, krympta, långa ben 
och långa ärmar.
Pr plagg 6:50. Två plagg 12: —
Pyjamas. Ren bomull 13:75.
Handskar. Vinylnappa 6: 50. 
Gosstorlek 6: —.

MSI.

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Grundskolan IV  - 

UNDERVISNINGEN av Hj. H—n.
I grundskolan blir klasserna på 

mellanstadiet och högstadiet mindre 
än förr. Alla klassrum skall utrustas 
med hjälpmedel för audivisuell un
dervisning. Många andra hjälpmedel 
skall stå till lärarnas förfogande. Den 
traditionella ämnesundervisningen ska 
så småningom kunna kompletteras 
med s. k. samlad undervisning eller 
periodläsning. Detta gäller särskilt en 
ämnesgrupp, som kallas orienterings
ämnen. Dit hör kristendomskunskap, 
samhällskunskap, historia, geografi 
och naturkunskap.

Många andra exempel skulle kun
na ges på grundskolans försök an 
förbättra undervisningen.

Nu måste i rättvisans namn påpe
kas, att allt detta inte är nyheter på 
skolans arbetsfält. Den samlade un
dervisningen t. ex. talades det mycket 
om på 1930-talet. Och själv prövade 
jag den i flera år. Många lärare minns 
säkert eldsjälen Carl Lindbeck i Bor
länge, som skrev böcker och utgav 
massor av undervisningsmateriel för 
samlad individualiserad undervisning. 
Varje lärare, som nyanställdes i Orsa 
i ”gamla tider”, skulle hålla en ”in- 
trädesföreläsning” på ett lärarmöte. 
Och jag glömmer nog aldrig, vilket 
arbete jag hade med förberedelserna 
till mitt föredrag om ”Växande liv 
och tynande”. Det handlade just om 
samlad och individualiserad undervis
ning och hölls hösten 1931.

Det finns inga möjligheter att här 
redogöra för allt, vad stadga och lä
roplan säger om undervisningen. Jag 
vill endast ge några exempel och 
återger då delvis vad Sö:s presstjänst 
förmedlat.

Manlig slöjd finns ej mer
Att skolan skall ge sina elever este

tisk fostran har länge ansetts som an
geläget, och åtskilligt har redan 
gjorts. I grundskolan kommer elever
na att få estetisk fostran på olika sätt 
och i olika ämnen, bland annat i 
hemkunskap. En stor del av den este
tiska fostran kommer att ske i öv- 
ningsämnen.

På låg- och mellanstadierna skall 
liksom förut förekomma teckning, 
musik och slöjd. På mellanstadiet för
svinner de hittills använda begreppen 
”manlig slöjd” och ”kvinnlig slöjd”. 
Pojkarna kommer under åren på mel
lanstadiet att undervisas i textilslöjd

minst 20 lektioner och flickorna i 
träslöjd lika många timmar.

För högstadiets del blir det en del 
nyheter i fråga om övningsämnena. 
I årskurserna 8 och 9 får eleverna 
välja två av de tre ämnena musik, 
teckning och slöjd och får då under
visning i två timmar i veckan i vart 
och ett av de två ämnen de valt. 
Detta ger eleverna tillfälle att i viss 
utsträckning ägna mera tid åt sina 
specialintressen än tidigare. Man vän
tar också ett bättre resultat av under
visningen, när eleverna fått välja det 
som intresserat dem själva mest.

Frivillig instrumentalmusik skall 
liksom tidigare förekomma. Härige
nom får många elever ytterligare till
fälle att odla sitt specialintresse.

Engelska läses från årskurs 4
I en värld där kontakten över grän

serna vidgas mer och mer behöver 
människorna goda språkkunskaper. 
Skolan måste ge sina elever en rejäl 
språkträning. Målsättningen för un
dervisning i språk är nu annorlunda 
än förr: i första hand vill grundsko
lan lära eleverna att förstå främman
de språk i tal och skrift samt träna 
deras förmåga att uttrycka sig. För 
att nå detta mål behövs nya metoder, 
och i större utsträckning än tidigare 
skall man utnyttja barnens förmåga 
att efterbilda det de hör.

Engelska blir det första främman
de språk eleverna möter i grundsko
lan och blir obligatoriskt redan från 
årskurs 4, första året med två timmar 
i veckan. (Det har vi redan i folk
skolan sedan förra läsåret.) Om möj
ligt skall man ha korta lektionspass 
första året. Engelska är sedan obliga
toriskt skolämne till och med årskurs 
7, därefter frivilligt. I årskurserna 7 
och 8 delas klasserna upp i engelska 
— eleverna kan välja antingen en 
större eller en mindre kurs, den se
nare mera praktiskt lagd.

I grundskolan läser ingen elev mer 
än två språk. Ett andra språk kan 
man välja frivilligt från årskurs 7, 
och då kan man ta antingen tyska 
eller franska. I varje ämne blir det 
två olika kurser: tyska och tyska 
mindre kurs, samt franska och frans
ka mindre kurs. Den som avstår från 
ett andra språk i årskurs 7 har ändå 
möjlighet att välja ett sådant i års
kurs 8. I regel kan man inte börja 

Forts, å sid. 19
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En orienteringstävling i Tyskland av Lisbeth Masser
Efter att ha åkt tåg i 22 timmar 

kom vi in på stationen i den tyska 
staden Goslar. Vi, ett gäng på 16 
svenska ungdomar plus vår ledare 
Gustaf Löfgren, hade blivit uttagna 
av Svenska Orienteringsförbundet och 
av respektive specialdistriktsförbund 
att representera de svenska färgerna 
i en internationell orienteringstävling. 
Vi mottogs hjärtligt på stationen av 
arrangörerna, som visade oss vägen 
till turisthemmet, där vi skulle bo. 
Då vi kom fram dit, hade även fem 
orienterare från Borås anlänt med 
bil, så nu var truppen fulltalig. Efter 
ett kvällsmål visades en film och se
dan sjönk man bokstavligen i säng, 
uttröttade av den långa resvägen.

På lördagsmorgonen den 2 novem
ber vaknade jag av att några små 
tyska pojkar var ute på gårdsplanen 
och lekte och stimmade. Jag sprang 
upp ur sängen och tittade ut genom 
fönstret. Det första jag såg var en 
stor militär, gjuten i järn, på andra 
sidan gatan, som siktade på mig med 
ett gevär. Man hajade till första 
gången man såg sådant, men snart 
blev man van dessa, de fanns nästan 
överallt.

Ungefär en kilometer söder om 
staden tog skogen och höjderna vid. 
Och det var inga små höjder! Från 
dalen, där Goslar ligger, och upp till 
den närmaste toppen är det nära 
400 meter. Så nog fanns det chans 
att testa konditionen där! På lör
dagsförmiddagen fick vi låna kartor 
och bege oss ut i terrängen. Kartorna 
var i skalan 1: 25.000 och ekvidistan- 
sen var 10 meter. De var tryckta en
bart i svart och vitt, så ofta var det 
svårt att skilja på vägar, bäckar och 
höjdkurvor. Men det gick hjälpligt 
efter några timmars träning. Vi gav 
oss inte förrän vi hade nått toppen, 
och därifrån hade vi en sagolik utsikt. 
Söder- och österut utbreder sig Harz 
och norrut ett slättområde med en
staka kullar. Med jämna mellanrum 
ligger små städer med många fabriks
skorstenar, som med sin rök gör land
skapet grått och disigt. Det var i alla 
fall med en liten otäck känsla jag 
tänkte på morgondagens tävling, 
ovan med kartan och så starkt ku
perad terräng.

På eftermiddagen var vi lediga. 
De flesta gick och tittade i staden. 
Det är en gammal stad, kullerstens- 
lagda gator av vilka de flesta var så 
smala, att bilar inte kan åka där.

Lisbeth i landslagströjan

Det inre av staden är som ett enda 
stort torg med gamla souveniraffärer 
och moderna varuhus. På kvällen ha
de tyskarna anordnat ett litet sam- 
kväm, där vi än en gång blev väl
komnade. Vi bekantade oss med våra 
tyska konkurrenter, och de var myc
ket intresserade av svensk orientering. 
Vi försökte, så gott det gick på knagg
lig tyska, att berätta om hur vi har 
det.

På söndagsmorgonen fick vi svensk 
havregrynsgröt, som verkligen sma
kade bra efter all tysk korv. Sedan 
bar det iväg till start- och målplat
sen. O, vilka höjder! Eftersom vår 
bana var 8 kilometer, förstod jag att 
det skulle nog bli en hel del upp och 
ner för min del. Det var 10 kontrol
ler. Svårighetsgraden var inte så 
stor, men det var mellan kontroller
na det blev problem. Ett virrvarr av 
stigar och brandgator, ömsom oge
nomtränglig granskogsplantering och 
ömsom bokskog. Med undantag av 
en miss vid andra kontrollen gick det 
skapligt för mig, men nog var orken 
slut. Det kände jag dock inte, förrän 
jag passerat målfållan. Det hela hade 
varit så roligt och intressant, och det 
kändes nästan som om jag ville 
springa ett varv till. Jag fick bästa 
tiden bland damjuniorerna, och det 
var bara en tyska som var bättre än 
vi fem svenskor. Enligt vår ledare 
kunde vi även efter tävlingen bära 
den svenska landslagströjan med he
der. Även våra svenska pojkkamra- 
ter beläde toppen av resultatlistan, så 
det var ett gäng glada ungdomar, 

Forfs. å sid. 18

Julklappar —
hattar och mössor, garn och 
handarbeten, modeartiklar

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04, Orsa

Besök vår 
julutställning. . .

Massor av trevliga jul
saker och lämpliga 
julklappar.

Orsa Tobaks- 
& Pappershandel
Tel. 402 38

Julklappar av värde 
som skänker glädje!

— en kamera
— en pro jek tor  och 

pärlduk
— en förstoringsapparat
— ett album
— ramar och andra  

fototil lbehör

Ett porträtt
är fortfarande en 
kärkommen julklapp. 
Beställ tid  o mg.
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Julklappstofflor 
i stor sortering . . .
P J Ä X O R

Segers Skoaffär Eftr.
T el. 402 32

Julklappen av bestående värde:

armbandsklockan
Stort'urval hos

G ust. H e lg e so n
Ur & Optik  T el. 408 05

Vid TV- eller radiofel 
ring 401 50 eller 405 83

så hämta vi Er apparat för 
reparation.

TV & Radioservice
Järnvägsgatan 27, Orsa

Gedigna julklappar 
för hela familjen . . .

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

BRIO leksaker
MUSIK & HEMSLÖJD

Tel. 403 20

Skolnytt
SAMREALSKOLAN

Elevantalet ökar
För två år sedan kunde den nya 

skolpaviljongen tas i bruk, och elever 
och lärare kunde glädja sig åt rela
tivt goda utrymmen. Från och med 
i höst har skolan på nytt börjat att 
bli något trångbodd, eftersom antalet 
klassavdelningar ökat från åtta till 
tio. I år har nämligen för första gång
en intagits tre nybörjaravdelningar, 
varav en på treåriga linjen, och dess
utom har klass 24 måst delas upp på 
tre avdelningar. Elevantalet, som fö
regående läsår var 266, är nu uppe i 
312. En källa till glädje är, att vi, 
trots att utsikterna syntes minimala, 
slapp två nybörjaravdelningar på 3- 
åriga linjen och lyckades få behålla 
två paralleller i l 4. Den treåriga lin
jen är för dryg för de flesta, som be- 
tygsmässigt är berättigade till inträde 
på denna linje, varför vi är tack
samma för att flertalet nybörjare får 
räkna med den 4-åriga linjens lugna
re studietempo. För att i rådande si
tuation klara klassrumsfrågan får 
klass 34a ambulera vissa timmar mel
lan olika klassrum och för övrigt an
vända musiksalen, då den inte är 
upptagen.

Nya lärare
Sedan förra läsåret har två i. o. lä

rare med full tjänst avgått, nämligen 
e. o. adjunkten Lars Kyhle och gym
nastiklärare Lennart Kjellin. Nya för 
höstterminen är e. o. adjunkt Inga 
Andersson, e. o. lärare Ingrid Bengts, 
e. lärare Barbro Sjöberg, timlärare 
Daniel Skoglund samt gymnastiklä
rare Ingemar Lundh. Trots att lärar- 
bristen även i år på vissa håll varit 
katastrofal, lyckades det att relativt 
tidigt få de lediga tjänsterna besatta.

Upprustning av fysik- och biologi
institutionerna

Undervisningen kräver numera fler 
och bättre hjälpmedel än tidigare. 
Detta gäller kanske främst fysiken, 
där den i steg med vetenskapens nya 
landvinningar under de senaste 20

Ät god och 
vällagad mat

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

ORSA-BAREN
Tel. 410 60

åren har genomgått en nästan revolu
tionerande förvandling, vilket i sin 
tur medför att det fordras en helt ny 
uppsättning tekniska hjälpmedel och 
delvis ganska dyrbara sådana. Sko
lans fysiska institution har tyvärr 
nästan liknat ett museum med en 
undervisningsmateriel som var mo
dern på 1920-talet men knappast an
vändbar på 1960-talet. Tack vare 
ett kommunalt anslag på 13.000 kro
nor har en verklig upprustning av 
institutionen kunnat ske, varvid bl. a. 
anskaffats 9 likriktarkuber, 3 s. k. 
universalinstrument, teleskop, luft
pump och vacuumlåda.

Sedan 1960 har sammanlagt 17.000 
kronor lagts ned på ny materiel för 
detta ämne. Våra fysiklärare har ut
tryckt sin stora tillfredsställelse över 
de nya arbetsförhållandena (de trånga 
lokalerna har vi tyvärr inte kunnat 
göra något åt nu).

Även biologiska institutionen har 
fått ett välbehövligt tillskott av mat- 
teriel för det anslag på 11.500 kronor 
som beviljats för detta ändamål. De 
zoologiska samlingarna, som redan 
fanns förut, är värdefulla, men 
planscher, preparat- och mikroskop
uppsättningar har behövt förnyas och 
kompletteras, och detta har nu kun
nat ske.

Utbyggnad för grundskolans 
högstadium

Sedan 1559 har arbete pågått med 
ritningsförslag till högstadieskolan, i 
vilken samrealskolans nuvarande lo
kaler kommer att ingå. Arbetet, som 
utföres av arkitekt SAR Tore Mox- 
ness, har dock blivit fördröjt på 
grund av att elevområdet för högsta
diet ännu ej fastställts. En ny lokal- 
behovsprövning är även erforderlig 
av den anledningen, att nya bestäm
melser i dagarna har utfärdats för 
lokalbehovet på grundskolans hög
stadium.

Skoltomtsfrågan har däremot i det 
närmaste nått sin lösning i och med 
att området närmast norr om nuva
rande skoltomt förvärvats. Häri in
går bl. a. de fastigheter, som tidigare 
tillhört Hans Lindh d. ä. och Hans 
Elfner d. ä. Rivningen av de äldre 
åbyggnaderna på den förra tomten 
är nu verkställd. I samband med pro
jekterandet av de nya byggnaderna 
söker kommitterade att även lösa det 
i fullmäktige väckta förslaget om en 
sporthall genom att kombinera en så
dan med ett eventuellt nybygge av 
gymnastiksalar för grundskolans och 
yrkesskolans behov.

E. J—n.
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När vi sitta 
i vår bänk  . . .

EN DJURFILM SOM 
JA G  SETT

För ett år sedan var det en djur
film i TV. Den handlade om alaska- 
björnar på fiske. Det var Sven Gill- 
säter, som reste till Alaska och fil
made. När han kom dit, såg han sex 
björnar, som stod mitt i en fors och 
fångade laxöring. De tog fiskarna 
med frambenen och bet ihjäl dem. 
Björnungarna försökte också att 
fånga fisk. Men fiskarna bara sim
made mellan benen på dem. De kunde 
förstås inte fånga fisk. Då började två 
björnar att slåss om en fisk. En av 
björnarna åkte rakt i forsen. Medan 
björnen höll på att kravla sig upp ur 
vattnet, sprang den andra och gömde 
sig.

Urban Mildeus, 
Klass 4

JULAFTON

Åh, vad det snöar. Lotta står med 
näsan tryckt mot fönstret. Snön fal
ler i stora flingor till marken.

Kom hit, Lotta, säger mamma. Ska 
du inte vara med och göra julklap
par? Pappa och Peter ska strax gå 
ner i snickarbon, så vi kan göra deras 
julklappar nu.

Mamma, säger Lotta, tänk vad alla 
små tomtar ska frysa nu. Tror du att 
de har ett litet hus?

Visst har de det. Men vad ska vi 
hitta på att göra till "Peter? säger 
mamma då.

Allt det här står en liten tomte- 
nisse och hör. Åjo, nog har vi hus, 
tänker han. Nej men vad mörkt det 
har blivit. Jag måste skynda mig hem.

Julafton är inne. Pappa, mamma 
och Lotta dansar kring granen. Peter 
spelar dragspel.

Nej, nu vilar vi, säger pappa and
fådd. Nu måste väl jultomten kom
ma snart. Han kanske inte kommer 
fram. Jag måste ut och skyffla bort 
snön, fortsätter han.

Gör det du. Vi ska knäcka nötter, 
säger Peter. ”Nu är det jul igen, nu 
är det jul igen”, sjunger han med 
munnen full av nötter.

Tyst, säger Lotta, det knackar på 
dörren. Hon springer för att öppna.

Det klampar och nånting stort 
kommer in. Det har vitt skägg och en 
röd luva. På ryggen bar det en säck. 
Det var jultomten.

God Jul på er, sa han med dov 
röst. Finns här några snälla och rara 
barn?

Jaa, jaa, sa både Peter och Lotta.
Den snälla jultomten delade ut jul

klappar åt var och en. Pappas jul
klappar lade han på bordet.

DEN FÖRSTA SNÖN

I november kom de första snö
flingorna. Då började jag göra en 
snöhäst. Men när det hade gått ett 
tag så rasade snöhästen. I skolan hål
ler vi flickor på med att bygga en 
koja av snö. Den ska bli hemskt hög. 
Pojkarna håller också på med någon
ting. Jag tror det ska bli en snöfäst
ning.

Hemma brukar jag åka tefat. Nu 
går det snart att åka skidor och 
spark. Jag tycker det är bra med 
vintern.

Lilian Hammare, 
Klass 4

Adjö, adjö, sa han till slut, då han 
gick.

Strax efter kom pappa in. När han 
tittat på sina klappar, tog han fram 
den stora bibeln och läste ur den.

Nu sjunger vi ”Stilla natt” som av
slutning, sa mamma, när pappa slutat 
läsa.

Ute i snön stod hela tomtefamiljen 
och hörde sången. Tomtemor torka
de sig i ögonvrån med förklät. Sen 
försvann tomteskaran.

Lillemor Wallman, 
Klass 4

N ågot extra gott 
till jul

måste det naturligtvis vara.

CUkAqh
S L A K T E R I  A K T I  E - I b OLAG<y

har allt Ni vill ha i matväg 
och delikatesser

Hans Horvath
G losmästeri

* Fönsterglas
* Inramningar
* Bilglas

Även kvälls-
och söndagsservice 
Verkstad
innanför Beckmans Tryckeri

Bost. tel. 405 48

Ast joli!
Foto- 
klappär
ir nöd sö  
ö lle r w il a.
Wi am dem  
sö  säkert 
i bra.

Bala.IPCMr®
• ORSA • TEL. 40055 • BERTH NORDLUND •
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Teckning:  av Ingemar Skoglund, klass 6

EN SAGA
Det var en gång tre barn som hette 

Jonas, Maria och Lotta. Jonas var 
älst, Maria näst älst och Lotta yngst. 
Jonas och Maria brukade gå till tor
get varje vecka. Där köpte de kara
meller. En dag gick de, då det regna
de som värst. Då kunde inte Lotta 
vara ute. Hon frågade sin mamma: 
”Varför ska det regna, mamma?” 
”För att det ska kunna växa, men 
man måste ha gödsel också.” Sen kom 
Jonas och Maria med karamellerna.

Så gick dagarna och hela familjen 
skulle åka till mormor. När de kom 
dit, skulle mamma hjälpa mormor att 
städa. Då hade pappa lovat att se 
efter Lotta. Men nu var Lotta för
svunnen, och det började regna. Då 
började pappa och Jonas och Maria 
leta efter Lotta. De letade i hela hu
set, i ladugården och överallt, men 
ingen Lotta syntes till. Då gick Jonas 
och Maria bakom ladugården och tit
tade i gödselhögen, och där stod Lot
ta mitt i gödselhögen och grät. Och 
hon sa: ”Jag ska stå här, så jag blir 
lika stor som Jonas och Maria!”

Då skrattade pappa.
Kerstin Björkqvist, 

Klass 3

JUMPA PÅ ISEN
En dag "gick jag och min kamrat 

Karin ut på Orsasjön. Det var stora 
isblock på sjön. Jag sa, att vi skulle 
leka bergsklättrare, och det ville Ka
rin. Så började vi klättra på isbloc
ken och hoppa från dem. Det var 
ganska högt. Just när Karin hoppa
de, brast isen. Hon ropade på mig, 
och jag såg, att hon hade ramlat i 
vattnet. Jag sprang till hålet och 
drog upp henne. Sen tog jag av mig 
jackan och satte den på henne. När 
vi kom hem till Karin, fick hon gå 
och lägga sig med en gång. Om en 
stund fick vi varm choklad och bul
lar.

Karin hade i alla fall tur som inte 
drunknade. Både hon och jag kom
mer nog aldrig att jumpa mera.

Gunnel Friberg
Klass 4

HOS TOMTARNA

Det var mycket snö ute. Olle och 
Greta hade gjort gångar i snön. En 
dag, när de var ute och lekte i gång
arna, stack det upp något rött i 
snön. De gick närmare och tittade. 
När de kom fram, stod där en liten 
tomte. Han frågade om de ville följa 
med hem till tomtestugan. Det ville 
Olle och Greta förstås. Snart var de 
framme. Tomtemor stod i dörröpp
ningen och tog emot dem. Inne i stu
gan var det trevligt. På soffan låg 
katten och sov. Alla tomtarna höll 
på att göra julklappar. Far höll på 
att göra ett par skidor, och den störs
ta av nissarna höll på att göra en trä
häst. Far hade tidigare gjort varsin 
träslev åt nissarna. Han hade gömt 
dem högst upp på en hylla i skåpet.

Julklappar 
för hela familjen
Armatur
El-apparater 
av alla slag 
för bran
schen

Kåhléns Elektriska
Orsa Telefon 401 92 och 410 37

Hyacint och tulpan
är julens favoritblommor

Ärade kunder, som  
önska an lita  B lom 
sterförm edlingen, bör 
senast den 20 dec. 
in ko m m a  m ed  be
stä lln ingar.

Levenius
Blomsterhandel, Orsa
Tel. 400 92, trädgården 401 20 ankn. bost.

I  INDOR

Min morfars kusin Axel bor i 
Indor. Där har vi ett härbre. Jag och 
min kusin fick vara oppe i löftet när 
det regnade. Och Axel kom och häl
sade på och satte sig på soffan nedan
för. Då började jag och min kusin, 
kasta trådar ner på hans hatt. Vi 
kastade trådar på min morfar också, 
och en tråd fastnade i hans glasögon. 
Det var så roligt.

Anna Oblsén, 
Klass 2

Far frågade Olle och Gerta om de 
hade gjort någon önskelista. Det ha
de de gjort.

Snart började det bli mörkt och 
Olle och Greta fick lov att skynda 
sig hem. De lovade att komma till
baka nästa dag. Tomtefar sa, att nis
sarna kunde följa med till skogens 
slut. Sen tog Olle och Greta farväl 
av tomtemor och tomtefar. Nissarna 
följde med till skogens slut. Där tog 
de avsked. Olle och Greta fortsatte 
hem.

Kerstin Rahm, 
Klass 4

Teckning: Hästen i hagen av 
Bo Bäckman, klass 3

Den som handlar tid igast  
löser ju lk lappsfrågan smidigast, 
b å d e  stora och små 
bli belåtna om d e  få 
en trivsam vrå . . .

Lämpliga julklappar 
för hela familjen från

F :a  M ö b e ltjä n st
N. Hinders —

Barkgatan 3, Orsa 
Tel. 410 35 '
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PETTERS GETTER

Petter hade fyra getter.
Första geten hette Blå, 
den var starkare än två.

Andra geten hette Röd, 
åt bara smör och bröd.
Tredje geten hette Gul, 
den var julbock varje jul.

Fjärde geten hette Vit, 
den var känd för sin aptit.
Petters katt hette Murre-svart, 
tog en råtta varje kvart.

Hela dagen måste Petter 
valla sina fyra getter,
Blå, Röd, Gul och Vit
sprang i skogen både hit och dit.

Mitt i skogen bodde trollet Lude- 
ben.

Han var alltid hungrig som en 
varg.

Petters getter åt han upp, 
fastän Petter ropa stopp.

Hem till stugan gick då Petter, 
Murre-svart men inga getter.
Men i stenen Ludeben 
gned sin mage, log och sken.

Teckning: av Ann Hansson, klass  3

M INA K A T T E R
Vi har fvå katter, en heter Tina 

och den andra heter Rosty. Tina bru
kar sitta under vinbärsbuskarna. Där 
sitter fåglar och retas med henne. 
Fåglarna och Tina har kul på da
garna. När Tina är inne så leker hon 
med en liten leksakshund, som har 
en pingla om halsen. Sen brukar hon 
leka med min korg. Ibland så leker 
Rosty och Tina. När mamma ska tor
ka golvet, så leker Tina med trasan. 
Tina föddes i våras. Vi fick Rosty 
i fjol mellan våren och sommaren. 
Först såg hon sig om hemma hos oss. 
När Tina var liten så lekte jag med 
henne. Hon har så fina färger. Rosty 
är vit och gul.

Kerstin Mängs, 
Klass 3

Många tårar fällde Petter, 
Murre-svart gick av och an.
Jag ska rädda våra getter.

Murre-svart sprang fort som 
blixten

tills han mötte vännen Sixten.

De skrämde trollet Ludeben 
så han råkade i sken, 
utför berget ramla trollet 
och gick sönder helt och hållet.

Då sade alla getterna: 
Murre-svart är bra ha.

Hem till stugan gick då Petter, 
Murre-svart och fyra getter. 
Men Ludeben fick ont i magen 
hela natten och hela dagen.

Lars-Erik Rosenkvist, 
Klass 6

Teckning: Tomtarnas julafton av 
Sissel Persson, klass 6

NÄR MORFARS HÄST MALIN 
FICK ETT FÖL

Mormor har berättat att 1917 var 
morfar på sjukstugan, och Malin skul
le föla.

En morgon då mormor skulle ge 
korna och hästen hö så stod Malin 
och gnäggade svagt. När mormor tit
tade efter så var det ett litet föl där. 
Då gav hon korna hö och gick sedan 
ut. Då såg hon en gammal farbror 
och bad honom hjälpa henne med fö
let. Han sa, att mormor skulle häm
ta en säck. Den tog han och la under 
buken på fölet. Sedan lyfte de upp 
fölet, så att det stod på benen. Men 
det ramlade omkull nästan på en 
gång. Då försökte de igen. Då gick 
det bättre. Malin flyttade på benen 
så fölet skulle få dia. Sedan kunde 
fölet gå lite. Dagen efter så åkte mor
mor till affären för att köpa ricinolja 
till fölet, så det inte skulle få ont i 
magen.

När morfar kom hem från sjukstu
gan, så tyckte han att det var ett 
fint föl.

Sten Andersson, 
Klass 5

Byggnadsfirma

Till den lie c /V i/sso v»

rätta julstämningen Tel. 400 35
hör julbordet dukat med 
läckerheter av

Sj- skinka, lutfisk, julkorv, 
syltor, sydfrukter och 

Sfr. konserver från
\ O t ? S ^ /

EKO-Livs Nybyggnader, Ombyggnader,
Butiker i Samhället och på Born Reparationer. Infordra offert!

13



ORSA SKOLTIDNING.

EN SOMMARDAG

Det var en dag i mitten på juli. 
Solen sken och fåglarna kvittrade. 
Nere vid stranden simmade svanarna 
av och an med sina ungar. I skolor
na var det examen, och det hördes 
ända ut hur de sjöng Den blomster
tid nu kommer. Det lät så vackert. 
Så var den terminen slut.

Från skolan kom Ann och Eva. 
De var tio och elva år gamla. D'e 
skyndade hem, på med baddräkter
na och ner till stranden. Äntligen 
hade sommarlovet börjat.

Nästa dag vaknade Ann av att 
Eva väckte henne. Eva sa, att hon 
hittat ett konstigt hål i skogen, när 
hon letade smultron. Hon ville att 
Ann skulle följa med till skogen och 
titta på hålet. När de kom fram till 
hålet såg Ann, att hennes guldarm
band, som hon fick när hon fyllde 
sju år, låg där alldeles täckt med 
spindelväv. Hon vart väldigt glad 
och så slutade allt lyckligt.

Lena Snitt, 
Klass 3

I STOCKHOLM
I år åkte jag och mamma till 

Stockholm. Vi steg på tåget i Or- 
sa klockan 12, och kom fram till

När det gäller

Sportgrejor

— anlita fackmannen

Oléns Sport
Kyrkogatan, Orsa Tel. 402 81

Stockholm klockan 7. På Centra
len möttCr min syster Ingalill och 
Bosse oss. Vi åkte ut till Enskede 
där Ingalill bor.

Nästa dag åkte vi ut till Hud
dinge och plockade svamp. När 
vi hade plockat två krukor fulla 
åkte vi hem.

Dagen därpå åkte vi till Skan
sen. Vi åkte tunnelbanan till Slus
sen och därifrån åkte vi färja till 
Djurgården. När vi var framme 
vid Skansen gick vi först till ele
fanterna. När vi kom dit låg de 
och badade. Då tog jag ett kort på 
dem. Sen kom djurskötaren och 
föste upp elefanterna ur vattnet 
men då blev de arga och trumpe- 
tade allt vad de orkade. Sen gick 
vi och tittade på salarna. Där kun
de man se sälarna under vattnet. 
Därefter tittade vi på pingviner- 
na, bisonoxar, apor och många 
andra djur. När vi sett alla dägg
djuren gick vi till fåglarna. Där 
fanns det korpar, strutsar, ugglor, 
hökar och många andra fåglar. 
När vi sett på de flesta djuren så 
gick vi och tittade på gamla stu
gor. Tryckeriet och glashyttan var 
vi också in i. När vi varit i stan 
en vecka ungefär, åkte vi hem.

John-Erik Rustas, 
klass 6

Bland julbordets 
läckerheter 
glöm ej bort

OSTEN
Finns i stor sortering

Valters Livs AB
Tel. 401 06, 415 86

Teckning: av Evelyn Sahlin, klass 6

DEN LILLA TROLLRINGEN

Det var en gång en skata, 
som bara ville prata.
Hon hade ungar två, 
de var nu ganska små.

Ungarna de hette Plask och Slask, 
och lekte i en gammal kask.
En dag då klockan slagit två, 
smög Plask sig ut så tyst på tå.

Där ute fann hon någonting, 
det liknade en trollering.
Den ska bli min högsta skatt, 
Hon skrattade där hon på gre

nen satt.

Men sen sa Slask: Tittut!
Och där tog sagan slut.

Lena Granholm, 
Klass 3

ETT SOMMARMINNE
När vi var i Danmark åkte vi 

färja från Göteborg till Fredriks- 
havn. Sen åkte vi direkt till Ål
borg. Där stannade vi ett tag. Sen 
åkte vi till Limfjorden och kom 
in på småvägar. Så småningom 
kom vi till en tältplats. Där stan
nade vi fyra dagar och jag bada
de i vågor som var högre än mig 
själv. Ibland kastades jag flera 
meter upp på stranden, och sen 
sögs jag ut någon meter. Därifrån 
åkte vi till Esbjerg, och senare var 
vi på väg till Odense. Där fick jag 
en hammare och en filt.

Slutligen åkte vi hem.
Sten K vick , 

klass 4

B c ilg tS S O llS  begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23

O m besörjer allt inom  branschen

Ombud i Orsa för Svenska Eldbegängelseföreningen
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DJURENS VINTER

Om man går in i skogen i jultid 
kan man se och höra mycket.

En gång före jul gick jag och en 
kamrat som hette Yvonne ut till sko
gen. Vi hade inte gått länge, förrän 
vi hörde ett tjatter och skriande. Jag 
frågade Yvonne om hon visste vad 
det var för något, men det visste hon 
inte. Då gick vi vidare. När vi gått 
en stund, hördes samma skri och tjat
ter igen, men nu ännu värre än förut. 
Då bestämde vi oss för att titta efter.

När vi kom nära kunde vi se att 
det var en samling med djur som pra
tade. Älgen höll tal, och vi lyssnade. 
Han sa, att nu hade vintern brutit ut 
för länge sen och att det var så kallt, 
att många djur frusit ihjäl. Vi lyss
nade med spänning och hörde att 
djuren skulle flytta till varmare trak
ter. Då skyndade vi hem och talade 
om för pappa vad vi hade sett och 
hört. Vi tog pappa med oss till plat
sen, där vi varit. Vi lyssnade igen och

Teckning: Som jag vill ha mina skolkläder av 
Lisbeth Andersson, klass 6

ETT SOMMARMINNE
En natt'1 för ungefär tre veckor 

sen låg jag på ett ställe, som he
ter Krokänget. Jag var där till
sammans med en farbror, som he
ter Sam, och en hund som heter 
Perty. Krokänget är en kiosk, som 
har stått vid stora vägen förut. 
Men nu har Sam flyttat den till 
ett ställe vid Ore älv, och nu he
ter det Krokänget. Fast nu har 
dom det inte till kiosk längre. Vi 
åkte båt dit kvällen innan. Sen 
packade vi upp våra täcken och 
filtar och lade oss att sova. Sam 
väckte mig klockan fyra på mor
gonen. Vi skulle ut och fiska. Vi 
klädde på oss och gick ut. Perty 
följde med oss. Vi trädde på mas
ken på krokarna och sen kastade 
vi ut. Men vi fick inget napp. Då 
gick vi till ett annat ställe, och 
där fick vi napp. Först drog Sam 
upp två abborrar, och sen drog 
jag upp den största abborren. Sen 
fick vi många fiskar, jag vet inte 
riktigt hur många det var. Sen 
gick vi tillbaka till Krokänget.

Thomas Carlsson, 
klass 3

hörde samma som förut. Ingen av oss 
ville att djuren skulle flytta från oss. 
Därför skyndade vi hem efter fällar 
och mat, som vi lade ut på marken. 
Sen sprang vi och gömde oss. Vi såg 
hur djuren lade sig och mådde gott. 
Sen dess har vi aldrig glömt djuren. 
Nu kan så gott som alla stanna kvar 
här. Vi hoppas också att det inte blir 
en lika kall vinter igen.

Eila Bengts, 
Klass 4

Teckning: Då vi åkte hölass av 
Ulla-Britt Sigra, klass 4

I HORNBERGA KAPELL

Söndagen den 13 oktober var jag 
opp till Homberga kapell. En buss 
kom och hämtade oss. Bussen var all
deles fullsatt, så en del fick stå. Jag 
och många andra satt längst bak. 
Det var många som skulle åka, så 
bussen fick stanna flera gånger. När 
vi kom till Hornberga, var det myc
ket snö där. Det snöade också då vi 
gick ur bussen. När vi kom in i ka
pellet, gick jag och satte mig längst 
fram. När det hade gått en stund, 
sa prästen, att han skulle rita på en 
tavla. Först ritade han ett berg med 
stugor på som skulle vara Åberga. 
Sen ritade han Jesus. Så gjorde han 
lärjungarna, och sen gjorde han ett 
hus runt omkring. När det var klart, 
sa han, att det skulle vara vi, som 
satt inne i kapellet. Sen skulle vi gå 
och dricka saft och kaffe. När vi 
druckit saft och ätit tårta, gick vi ut 
och lekte. Vi lekte ”Vem är rädd för 
svarte man”, ”Är du vaken, farbror 
Björn” och ”Björnen sover”. Sen kom 
bussen. Då gick jag in och sa det till 
min mamma. Sen åkte vi hem.

Lisbeth Kusen, 
Klass 4

ANDERS

Glasm ästeri
ORSA

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar

En önskejulklapp . . . Å g )

Husqvarna
Automatic

Det är S g f  
klart som korvspad

— en modern
nyttosömsmaskin

att bästa julkorven 
och övrig julmat, 
även lutad fisk,

Säl jes  och 
demonstreras av

köper Ni hos

B. A. Sjödén
Tel. 402 87, Orsa

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48
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Ha alltid 

(S s s o ) 

i tankarna!

Väl
kommen
till
ESSO-
Service
Tel. 41470 
Or sa

Julklappar
som ger julstämning . . .

Pianon, Orglar 
Gitarrer  
Biåsinstrument 
Sk ivspe lare  (transistor) 
Skivalbum, Ställ 
El-gitarrer

Beställ julskivan redan nu!

F:a Piano-Nisse, Orsa
Allt i musik! 406 94, aff. 406 04

Jultomta
redan nu hos Barngarderoben!

Barnen blir mer och mer 
klädm edvetna och tycker 
det är kul med mjuka pa
ket på julafton.

Välkommen till

t
.k '

>
/S t

Garderoben
— affären med det stora  

urvalet och de  låga priserna

MORS LILLA OLLE

Visan öm Mors lilla Olle är skri
ven efter en händelse i verkligheten. 
Uppe på Fulufjället ligger en gam
mal fäbod, som heter Morbäcksätern. 
Den finns där än i dag. Den hörde 
till en gård, som hette Hägnåsen och 
som låg i Särna, en mil från Sörsjön.

På sommaren 1850 var Martha 
Eriksson där med sina tre barn. Den 
yngsta pojken hette John. Han var 
tre år gammal och kallades Jo. På sä- 
tern hade de en tacka, som hade två 
små svarta lammungar.

En dag försvann tackan och lamm
ungarna. Martha for då och letade 
efter dem. Då barnen blev ensamma 
hemma, kom en björnmamma, som 
hade två ungar, till gården. Jo trod
de, att det var tackan och lammung
arna, så han sprang och plockade blå
bär åt ungarna. Björnmamman ville 
också smaka, men Jo knuffade un
dan henne. Just då kom Martha hem. 
Hon blev så förskräckt, att hon inte 
kunde säga någonting. Då blev björ
narna så rädda, att de sprang till 
skogs.

Det är den händelsen, som det 
sjungs om i Mors lilla Olle, och Olle, 
det är min morbror.

Urban Mildaeus, 
Klass 5

Teckning: av Kennet Andersson, klass 3

G o d  Jul
önskas ärade kunder!

LILJAS  Damfrisering
Borngärdet

SEMESTERN 1963
Vi var på semester uppe i Norr

botten. Resan upp hade gått bra, 
och vi hade tur med vädret. Det 
kom inte en droppe regn på upp
vägen. Vi åkte efter kusten på 
E 4. Det var mycket trafik där. Vi 
kom in i en bilkö som det säkert 
var 50—60 bilar i. Men då körde 
pappa in på en parkeringsplats 
och väntade, till alla hade åkt för
bi.

När vi kl. 6 på morgonen var 
i Jämtön, byn som vi skulle vara 
i, sov alla utom Silva, som stod 
bunden utanför sin koja och skäll
de på oss. Då vaknade faster Amy 
och kom ut. ”Men är he int han 
Allan”, sa hon. Vilket betyder: 
”Men är det inte Allan!” Så gick 
vi in. Nästa dag hälsade vi på 
pappas släktingar. Nästa dag for 
vi in till Luleå. Där hälsade vi på 
en massa bekanta.

Dagen därpå gick vi till Shop
pingcenter och handlade. Shop
pingcenter är ett stort varuhus. 
Efteråt gick vi och tittade på stan. 
Det var mycket som var nytt, sen 
vi sist var där.

Sen åkte vi till Jämtön igen. Vi 
hade varit där i drygt en vecka, 
och nu skulle vi hem. Vi åkte ef
ter E 4 ner också. Vid Bergefor- 
sen stannade vi och tittade på lax
odlingen. Man fick gå nerför en 
spiraltrappa, och när man kom 
ner, var det en glasvägg mot vatt
net. Där stod vi och tittade på de 
stora laxarna som simmade om
kring i det gröna vattnet. Sen såg 
vi på forsen. Den skummade och 
fräste. I timmerrännan kom stoc
karna virvlande som tändstickor. 
Vi fortsatte hemåt efter en stund. 
Vid elvatiden var vi hemma. Det 
är sant: Borta bra, men hemma 
bäst!

Agneta Grönberg, 
klass 6
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Björnarna på Sonfjället.

Bror Sune Wallin, klass 2.

EN JUL NÄR JAG VAR LITEN

En jul när jag var liten skulle vi 
fara till mormor och morfar i Doro
tea. I Ytterhogdal blev det fel på tå
get så det gick inte att köra. Då ring
de de efter en annan buss från Sveg. 
Men när vi kommit till Östersund 
hade tåget till Dorotea redan farit. 
Då fick vi lov att stanna på ett ho
tellrum som järnvägen betalade. Sen 
ringde vi till mormor och morfar 
och sa att vi kom inte förrän nästa 
dag. På julaftonen kom vi fram till 
Dorotea.

Margot Liljedahl, 
Klass 4

FARS DAG HEMMA 
HOS OSS

I går var det Fars Dag. På mor
gonen kom min katt Kurre och Tus- 
san och väckte mig. Sen gick jag upp 
och såg hur mycket klockan var. Den 
var halv åtta. Då gick jag och la mig 
igen. Vi skulle ge pappa kaffe på 
sängen klockan åtta. Kent och jag 
gick upp kvart i åtta och kokade 
kaffe åt pappa. När kaffet var fär
digt kom mamma och gjorde färdig 
tårtan. Vi gjorde inte färdig den i 
går. Sen gick vi in till pappa och 
väckte honom, men han bara som
nade om. Sen kom Bertil och skulle 
tända ett ljus. När han hade tänt 
ljuset, skulle han blåsa ut tändstic
kan, men han blåste ut ljuset i stället. 
Då fick han lov att tända ljuset igen. 
Sen gick jag och hämtade presenter
na. Det var en nyckelbricka och en 
skjorta.

Sen drack pappa kaffe och åt tår
ta, och sen fick vi tårta. Klockan 
halv tio gick jag och Bertil och Ker
stin till söndagsskolan. När söndags
skolan var slut fick vi varsin tidning. 
Då vi kom hem, åt vi och sen gick 
jag ut och lekte.

Alice Björkqvist, 
Klass 2

JULAFTONEN

Tidigt pä julaftonens morgon sit
ter jag yrvaken i sängen. Alla sover. 
Då går jag upp och klämmer på jul
klapparna som ligger i skåpet. En 
del är mjuka, men de flesta är hårda. 
Sen går jag och lägger mig igen och 
tar en bok och läser i. När klockan 
är åtta, vaknar de andra. Då går vi 
upp och tar på oss kläderna. Sen äter 
vi frukost. När jag har ätit färdigt 
sätter jag mig och gör julklappar. 
När jag har gjort var sin åt mor och 
far och min syster, tar jag boken 
igen och börjar läsa. När jag har läst 
sex kapitel, ska vi äta middag. Det 
går så fort när man läser. Jag går 
och sätter mig vid bordet. En stor 
skinka sätts fram. Jag äter sju ganska 
tjocka skivor av den. N är jag är mätt 
går jag och sätter mig i soffan och 
sjunger julsånger medan jag väntar 
på att julklapparna ska delas ut. När 
jag håller på med ”Staffan Stalle- 
dräng” kommer mor och lägger pa
keten under den vackra granen. Nu 
börjar programmet på tv som hand
lar om Kalle Anka. När det är fär
digt, ska julklapparna delas ut. Jag 
får många fina julklappar. Det blir 
jag så glad för.

Thomas Carlsson, 
Klass 3

Teckning: När tomten kommer av 
Karin Jonsson, klass 6

Advokaten
CURT CARLSTRÖM

O RSA
Kontor 2 tr. Hotell Orsa 

Tel. 410 26, 41017 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

Allt för ju lbordet
finner Ni hos

Ahlénius & Håll
Tel. 400 41

Rusta
för vinterkörning!

Snödäck 
Motorvärmare 
Bilplädar 
m . m .

Biltjänst
Uno Carlsson 
Tel. 401 56, 404 90

FAC I T
[p[k3DWZ5XTr
finns från 430: 1 riktpris

Vid premieköp 25: — 
per mån.

Tel. 400 58
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Presentartiklar —
ju lklappstips

^  Hushållsartiklar 
Presentartiklar 
Hushållsmaskiner 

^  Prydnadssaker m. m.

Välkomna till 
ett be sök  — 
det lönar sig!

El-julklappar
från

El-bolaget
Tel. 472 55, 413 55

Där finner Ni den rätta 
ju lklappen för hela fam iljen.
OSRAM Luciakrona

Julgransbelysningar (16 och 10 ljus), e lektrisk ljusstake, 
modern belysningsarmatur, elektr iska apparater  av a lla slag.

Musikskolan
Det har varit en besvärlig höstter

min för musikskolan detta år. Några 
av våra musiklärare har varit sjuka 
och andra har varit borta på grund 
av militärtjänst. Då det inte alltid 
lyckats att få vikarier har det tyvärr 
blivit så, att musiklektioner måst in
ställas. Vi kan inte annat än beklaga 
detta och hoppas på bättring i fort
sättningen.

Två instrument har inköpts med 
medel ur instrumentfonden, en trum
pet och en klarinett. De används fli
tigt av ett par elever i Nederberga.

Så var det instrumentfördelningen 
i år. Det är första gången sedan mu
sikskolans start som vi inte har en 
enda celloelev. Det är så mycket mer 
ledsamt då fem fina celloinstrument 
bara står och väntar på att bli spe
lade!

Vi har 14 elever som spelar gitarr, 
19 mandolin eller fiol, 3 flöjt, 13 kla
rinett, 7 trumpet, 1 basun, 47 piano 
och 3 orgel. Det gör 107 musikan
ter i instrumentalkursen. I den för
beredande blockflöjtsundervisningen 
deltar 60 elever. Hela antalet elever 
i musikskolan är sålunda 167. På vår
terminen tillkommer nybörjarna i 
blockflöjt.

En orienteringstävling Forts. fr. sid. 9.

som samma dag fick höra på tyska 
radion, att Sverige vunnit i fotboll 
mot Västtyskland.

Efter middag och prisutdelning tac
kade vi våra tyska vänner för all 
den vänlighet de hade visat oss och 
klev med tunga steg på tåget mot 
Sverige igen. Dagarna hade gått så 
fort, vi ville gärna stanna längre, men 
på sätt och vis skulle det bli skönt att 
få komma hem igen. Ett uppehåll i 
Köpenhamn på 5 timmar tillbringa
des på Zoo och efter 14 timmar med 
tåg och bil var jag återigen tillbaka 
i Orsa, fylld med upplevelser och er
farenheter.

Lisbeth Masser.

I SNÖN

Jag har haft roligt när snön kom.. 
Då tog jag fram sparken. Jag åkte 
på Turist-vägen. Det gick fort för 
det var inte sandat.

Sedan byggde jag en snölykta, och 
jag fick ett ljus av mamma att tända, 
i lyktan. Det lyste så fint.

Marianne Ersson 
Klass 2
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FRE LINS KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

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

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris

beräkningar.

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

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

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

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

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!
Tel. 440 01

GUMMI- 
verkstad

• Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  Oljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson
Tel. 403 55

Undervisningen. Forts, från sid. 8.

med ett språk och nästa år hoppa 
över till ett annat, utan man bör 
fortsätta med det språk man valt 
första året.

Yrkesorientering för alla elever
Yrkesorientering blir ett viktigt in

slag i grundskolans högstadium. Den 
vill hjälpa eleverna att finna för dem 
lämpliga yrken och utbildningsvägar, 
men den är också avsedd att vara 
ett viktigt inslag i skolans personlig- 
hetsfostrande verksamhet. Genom yr
kesorienteringen kompletteras skolans 
övriga undervisning om samhälle och 
arbetsliv.

Yrkesorienteringen blir av två slag 
— teoretisk och praktisk, och i båda 
fallen ges den eleverna i årskurs 8. 
Den teoretiska yrkesorienteringen in
går som ett moment i ämnet samhälls
kunskap, och den omfattar dels all
män orientering om olika yrken och 
om arbetsmarknaden, dels enskild yr
kesorientering.

En nyhet i grundskolan är att alla 
elever i årskurs 8 skall få vara med 
om praktisk yrkesorientering under 
tre veckor. Det betyder att de under 
dessa veckor praktiserar på olika ar
betsplatser — avsikten är att de skall 
få pröva på olika yrken. I en del fall 
kanske det inte går att ordna sådan 
praktiktjänstgöring i hela tre veckor, 
och då kan omfattningen av den 
praktiska yrkesorienteringen minska, 
men alla skall dock få vara med om 
den. I praktiken skall det gå till så, 
att halva klassen är ute på praktisk 
yrkesorientering medan den andra 
hälften undervisas som vanligt. Un
der sex veckor i årskurs 8 får lärarna 
alltså bara en halv klass att under
visa, vilket också bör vara av värde 
ur många synpunkter.

AV-hjälpmedel i varje skola
Audivisuella hjälpmedel kommer 

att användas i stor utsträckning i 
grundskolan. Det är meningen att 
varje klassrum och annan undervis
ningslokal så småningom skall vara 
utrustad med mörkläggningsanord- 
ning, bildvisningsduk, småbildspro- 
jektor, bandspelare och högtalare. 
Det blir lättare för lärarna att an
vända bilder och inspelningar, när 
apparaturen på detta sätt alltid finns 
till hands. Undervisningen kan då 
utan omständliga yttre anordningar 
göras mera åskådlig.

Hj. H —n.

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri 

Tapetsera reverkstad
Tel. 401 64

M öbler och madrasser om
stoppas  — Dragked jor för 

skinnjackor

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00-17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENA SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

A N L I T A  V V S -
F å C K H A N N i H

z  WESSTRÖMS
~  rörledn ings ctb 

ORSA Tel. 0250/405 19
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Julpristävlingen
Den här gången kommer jultom

ten med en rebus, som det är bäst att 
lösa fortast möjligt. Men tävlingssvar 
behöver inte vara insända till Orsa 
Skoltidnings Red., Hansjö, förrän se
nast 8 jan. nästa år. Och som vanligt 
blir det bokpriser till insändarna av 
de först öppnade rätta lösningarna.

Red.

Skolnytt
FOLKSKOLAN

Gymnastiksalsby ggnaden 
i Kyrkbyn växer med fart i höjden, 
över själva gymnastiksalen var ytter
taket pålagt redan första veckan i 
november, och murningen med fasad- 
tegel hade nått i höjd med de högt 
sittande fönstren. Om det inte blir 
svårigheter med leveranserna av den 
fasta inredningen (alla kommuner 
bygger visst gymnastiksalar nu), bör 
byggnaden i god tid före nästa höst
termins början vara färdig att tas i 
bruk.
Länsskolnämnden
har beslutat, att de sedan flera år 
vakanta lärartjänsterna i Stackmora 
skall indragas fr. o. m. 1 jan. 1964.

Vidare skall en vakant tjänst i Skatt- 
ungbyn överflyttas till Digerbergets 
skola, där den får besättas i vanlig 
ordning.
Speciallärarna

Kommunen tilldelades i somras två 
speciallärartjänster, en för folkskol
lärare och en för småskollärare. Be
träffande småskollärartjänsten har 
skolstyrelsen fått anstånd med till
sättningen till vårterminen. På för
slag till folkskollärartjänsten har upp
förts i första rummet folkskollärare 
Pelle Jakobsson.
Ny skola i Hansjö

Principbeslut om ny skolbyggnad 
i Hansjö har fattats av kommunal
fullmäktige.
Kommunalfullmäktige 
har godkänt skolstyrelsens förslag till 
organisationsplan för skolväsendet 
samt anslagit medel till skjutsar för 
gymnasieelever från norra sockende
len och Stackmora.
Slöjdläraren T. S. Eriksson
har av Skolöverstyrelsen förklarats
ha behörighet med högre kompetens.
En klarinett
och en trumpet skall inköpas till mu
sikskolan av medel från skolans in
strumentfond.

OVO skolfilmförening 
har haft årsmöte. Av styrelseberättel
sen framgår, att utlåningsverksamhe- 
ten varit livlig. 712 filmer har utlå
nats under året, varav 498 till Orsa, 
88 till Våmhus och 126 till Ore. I 
arkivet finns nu 94 filmer. Under 
sista året har inte mindre än sex nya 
filmer inköpts, nämligen Rovfågel, 
Kinesisk vardag, Mexico, Puffi — 
den lille guldhamstern, Sommargäs
ter vid fågelbordet samt Karius och 
Baktus (samtliga i färg).

Vid årsmötet omvaldes i styrelsen 
H. Borgquist, Orsa, och nyvaldes rek
tor Wenngren, Ore. övriga ledamöter 
är K. E. Lindgren, Våmhus, W. Mic- 
kelsson, Ore, och Hj. Hedman, Orsa.

Beslut fattades om inköp av fil
merna Järnåldern i Norden, Nord
amerikas västkust och Dalarna.

Hj. H — n.

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

N ym ans B ilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
ilrobergs gamla affärslokal

Snort är det jul ig e n ...
pr) Beställ redan nu vörtlimpan,mjih k  ä , ju ltårtan och julbrödet.

M arzipan och konfektyr
C. G. NYSTRÖM, tel. 40518
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