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GOD JUL
Det står i vartenda skyltfönster. 

Med stora bokstäver och med små 
bokstäver. GOD JUL god jul GOD 
JUL. Tillsammans med grisfötter och 
korv och revbensspjäll och grillpan
nor och brödrostar och ishockeyklub
bor och blåställ och borrmaskiner och 
hemverkstäder och småspik och blöj- 
byxor m. m. m. m. Menar man något 
särskilt med orden God Jul eller står 
dom där i stället för uppmaningar 
som t. ex. Kom och köp! Se våra 
varor!

Men visst menar man någonting 
när man önskar God Jul. Om alla 
dom här sakerna och många, många 
andra därtill, blir gåvor som vi blir 
glada åt, då kan dom bidra till att vi 
får uppleva en God Jul. Dom får 
inte bara bli saker som vi säljer och 
köper, tar emot, äter och klär på oss 
o. s. v. utan dom måste också vara 
gåvor som för med sig sina givares 
vänlighet. Dom måste förmedla nå
got mera än sitt vanliga värde; det 
är det som gör dem till julklappar. 
Och om vi tar emot dom som uttryck 
för andra människors godhet, då skall 
vi också kunna känna något av Guds 
egen godhet. Vi skall ta emot inte 
bara det yttre skalet, inte bara det 
som syns utan också det som inte 
syns, godheten och vänligheten. Som 
om varje julklapp innehöll en liten 
bit av givaren själv.

Men framför a ll t . . .  Hela julens 
yttre apparat med allt vad därtill hör 
är som omslaget till den värdefullaste 
gåvan. Utanpå alltsammans står det 
God Jul. Vi skall inte vara så behärs
kade att vi låter gåvan ligga oöpp
nad. Vi skall inte heller vara så snåla 
att vi bara använder omslaget. Utan 
vi skall vara så barnsliga att vi river 
av omslaget och gläder oss och fröj
das över gåvan själv: Jesus Kristus

Ack Herre Jesu, hör min röst
Gör dig ett tempel i mitt bröst,
Uti mitt hjärta bliv och bo,
Så har jag tröst och evig ro.

God Jul
önskas våra kunder! 

Annies Damfrisering

a v  S a m u e l  G a  b r i e l  s s o n

(S)unges till känd Orsa-Skattunge-låt ”Mandom, mod och morske män”)

Orsa, stolta bygdelag, 
hemmets jord, vår hälsning tag! 
Här har våra fäder bott, 
röjt och strävat, älskat, trott.
Här skall ock en gång 
ny och gammal sång 
stiga varm ur unga bröst.
Prisas skall med tacksam röst 
livets låding, livets höst.

När vårt land av is var täckt, 
Digerbergets toppar sträckt 
löftets gröna öar opp; 
där sprang fram vår första knopp. 
Alltsom isen smalt, 
vart det mindre kallt.
Långa åldrar likväl svann, 
utan att de lämnat spår 
av en första mänskovår.

Nu i åtta tusen år 
Orsa folk dock firat vår.
Förrän Abraham var till, 
klingat Orsakullors drill.
Ja, när Noaks ark 
äntligen tog mark 
på det berget Ararat, 
tog sig roddare i land 
vid vår tysta, öde strand.

Stora linier landet har:
Kraft förmäld med Skönhet var. 
Såg du väl från Oljonsbyn 
sjön i sol ur morgonskyn?
Västerns åsar låg 
som om våg på våg 
i en vredgad urtidsstorm 
plötsligt stelnat i sin gång —
Så var bergens sagosång.

Skogars socken! O, vad syn 
är från Harabackens bryn!
Se, från sjön till Herrdals rå
dina landamären gå
Och din sparda skog
ger dig skördar nog
att i oår skaffa bröd
och för nya släktens dag
främja verk av ymsa slag.

Fri till tanke, tal och sätt 
är av forno dalkarls ätt.
Gammal bondefrihets lag 
präglar kynnet än i dag.
Den ej värna bäll
frihet i sitt tjäll,
gör sig själv till bunden slav.
Frejdig hug och fri vår hand —
så är sed i Dalkarlsland.

Ordf ast är en Orsaman: 
lovar han, så håller han.
”Lova runt och hålla tunt” 
är för karska karlar strunt.
Hellre säjer vi:
”Orsa Kompani 
lovar ingenting bestämt.”
Och då har man klart besked, 
vet vad man kan räkna med.

Orsafallas fasta hand 
hackat slipstens fina rand.
När en slipsten se’n ska dras, 
vet vi här, hur det ska tas.
Skvaltans kvarnsten fått 
snarlik hederslott.
För, där vårom kvarnsten mol, 
kunde man förklara trygg:
”Slik en mäld ger råg i rygg.”

Och i långt förflutna dar
drog, som andra, farfarsfar
söderut på Romboland;
där fanns knog för dalkarlns hand!
Med sitt ”herr-arbet”
ner på godsets vret,
kanske ock på logens golv
tjänte han en liten slant
till en väntad kärlekspant.

Orsamunna i sitt kök 
klarar både barn och stök.
Ger hon krippens säck en sväng, 
tröstad dinglar liten dräng.
Och på högtidsfest 
strålar hon som bäst 
mäktig i sin vita stass, 
för sig i sin djasburdräkt 
som med drottningar i släkt.

Orsa spelman tolkat har 
vad i våra hjärtan var: 
svårmods tyngd och bröllopsfröjd, 
dunkla djup och solig höjd.
O, vad klang och glans 
i hans speldon fanns!
Sorgeton och lekars ras 
andesus och källors språng 
ljöd vid stråkens mjuka gång.

Hör, hur kyrkoklockors ljud 
kallar socknens folk till Gud!
Som ett brudepäll sänks ner 
Himlens nåd till den som ber.
Unga byggarlag
såg en nytänd dag
där vid Hornberga kapell.
Skattunge och Orsa psalm 
bär oss över tidens kvalm.
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Den nya skolan I. av Hj. H—n.

År 1842 är ett viktigt årtal i vår 
skolhistoria. Då fick vi vår första 
folkskolstadga, som gjorde undervis
ningen obligatorisk för alla barn. En 
folkskola skulle finnas i varje socken.

120 år senare är Sveriges riksdag 
redo att fatta ett beslut, som i be
tydelse kan mätas med det från 1842. 
Vårriksdagen i år beslöt nämligen in
förandet av en ny skola i landet. 
Dess namn skall vara grundskolan. 
Den 6 juni, ett datum då regerings
form och andra viktiga lagar tidi
gare undertecknats, skrev Konungen 
i år sitt namn under landets första 
egentliga skollag, och samma dag ut
färdades också den nya skolstadgan.

Den nya skolan kan inte genom
föras över allt på en gång. Bristen 
på lärare och skolbyggnader gör det
ta omöjligt. Den skall byggas upp 
under hand och vara helt färdig läs
året 1972—73.

Förra månaden lästes i tidningarna, 
att skolstyrelsen beslutat föreslå infö
randet av grundskolan i Orsa år 1964. 
Vi är också här beroende av nya 
byggnader. Vi har varit ute i god 
tid med utredningar och planering. 
Redan 1957 gjordes en stor skolut
redning. Och fullmäktige i Orsa och 
Våmhus beslöt, att nämnda två kom
muner skulle bilda ett gemensamt 
högstadieområde.

Utredningsarbetet har sedan fort
satt. I början av år 1960 begärdes 
prövning av lokalbehovet. Denna 
blev klar den 3 maj samma år. Redan 
året före tog skolstyrelsen kontakt 
med arkitekt Tore Moxness i Stock
holm (som också ritat Digerbergssko
lan). Han besökte Orsa och gjorde 
en idéskiss till ny skolbyggnad för 
högstadiet. Sedan lokalbehovet fast
ställts, har fullständiga skissritningar 
utarbetats. Vidare har nödiga mark
områden i anslutning till nuvarande 
realskolans tomt inköpts.

År 1960 väcktes en motion i full
mäktige, att enhetsskola måtte infö
ras redan hösten 1962. Motionen re
mitterades till skolstyrelsen, som till
satte en utredningskommitté, beståen
de av H. Borgquist (ordf.), K. Ed
marker, A. Norberg, M. Ohlsén och 
undertecknad. För kommitterade stod 
det snart klart, att det inte fanns nå
gon möjlighet att sikta på år 1962.

Det började också gå rykten om 
att Våmhus ändrat ståndpunkt och 
kastade sina blickar mot Mora. Det

skulle dock inte betyda så mycket 
för våra byggnadsplaner, om Våmhus 
separerade. Det är nämligen så få 
barn i vår västra grannkommun, att 
det inte påverkar antalet paralleller. 
Lokalbehovsprövning och ritningar är 
gjorda för 4 paralleller, och det lär 
vi nog kunna räkna med, även om 
Orsa skulle bli alldeles ensamt.

Så kom meddelandet, att Ore fått 
avslag på sin framställning att få ut
göra eget högstadieområde. Då upp
stod frågan, vart Ore skulle föras. 
Att det kunde bli fråga om Orsa var 
ganska klart. Ore har ju en gång av
söndrats från vår socken och är lik
som gammalt orsaområde. Viktigare 
än denna ”historiska motivering” är 
dock det förhållandet, att de flesta 
ungdomar från Ore, som gått till 
realskola, sökt sig till Orsa. Och vi 
hälsar Ore varmt välkommet till vårt 
högstadieområde, om det skulle bli 
så, att myndigheterna sammanför den
na kommun — helt eller delvis — 
med Orsa.

Men skall vår östra granne bli med 
oss, måste vi också ta våra byggnads
planer under omprövning. Barnan
talet i Ore är nämligen så stort, att 
det blir fråga om ett 5-parallelligt 
högstadium. Lokalprogrammet för ett 
sådant skiljer sig ganska väsentligt 
från det för 4 paralleller. Alltnog: 
hela skolfrågan blev något högst la
bilt och oklart.

Trots att kommittén för nära ett 
år sedan avlämnade sitt förslag, har 
därför skolstyrelsen inte kunnat göra 
annat än att begära myndigheternas 
fastställande så snart som möjligt av 
högstadieområdet samt avvakta ut
vecklingen. Länsskolnämnden, som är 
närmaste instans i denna fråga, vill 
emellertid först vänta på resultatet 
av kommunernas sammanslagning till 
s. k. kommunblock. När länsstyrelsen 
nu framlagt förslag därtill och man 
efter remisstidens slut den 15 febr. 
1963 bör kunna med viss grad av 
säkerhet räkna ut slutresultatet, har 
skolstyrelsen menat, att man är så 
nära slutet på ”osäkerhetsperioden” 
att man kan våga sikta på ett be
stämt år. Och det blev som redan 
sagts år 1964. Kommitterade hade 
föreslagit 1965.

Egentligen är det väl tur, att det 
endast hunnit bli skissritningar. Blir 
det 5 paralleller, tillkommer inte bara 

Forts, å sid. 10.

Vackra, värdefulla

JU LK LA P P A R

I år ännu större urval

i Ur A rm bandsu r  
Väckarur  
V äggu r

i Guld Ringar
A rm b a n d
Berlocker
Collier
Ö rhängen

i Silver Sm ycken  
Ö rhängen  
S k e d a r  
S ta ka r  m. m.

i Glasögon och fodral

r ------------------------------ 'n

För-
lovnings- 
R IN G A R

L_______ j

^ Q ieh  .
O R S A
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Det lackar mot J i l l
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- 
behandlingsmaferiel 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

Serien ungdomsröreiser  
i Orsa forts,ätter denna gång med

Scouting
Text:

Birgit Bergkvist

En gång scout — alltid scout, 
är ett gammalt talesätt i scoutkret
sar. Ett talesätt, som säkert många, 
många vill skriva under på.

Men vad är egentligen scouting?
— En världsomspännande ung- 

domsrörelse med kvalitet, säger de 
flesta.

— Alltför höga ideal för van
liga bråkiga ungar, tycker en del.

— Sund och fostrande förströ
else för våra barn, säger andra.

— Hurtfriskt fabbadabbado med 
kyrklig anknytning, menar någon.

Meningarna kan alltså vara gans
ka delade, men ett är säkert: med- 
lemssiffrorna växer och medlem
marna trivs.

14 miljoner medlemmar
Scoutrörelsen har, sedan den grun

dades år 1907, utvecklats med en 
svindlande fart. Det var en engelsk 
general, Robert Baden-Powell, som 
det året samlade ett tjugutal pojkar

till ett scoutläger. I dag — bara ett 
drygt halvsekel senare — finns det 
mer än 14 miljoner scouter i världen, 
fördelade på sjuttiotalet länder. En
bart i Sverige är medlemsantalet uppe 
över 80.000, och av dessa kommer 
drygt 3.500 från Dalarna och cirka 
80 stycken från Orsa. Svenska Scout
förbundet har i år firat sitt femtioårs
jubileum, och även Orsa scoutkårer 
börjar nå mogen ålder. Det var år 
1927 som dåvarande komministern 
Axel Hambraeus bildade ortens pojk- 
scoutkår med många nu välkända 
orsanamn i medlemsmatrikeln. Vi kan

nämna Henry Borgquist, Sigvard Lo- 
renz, Gottfrid Fryking, Rudolf Boren 
och Ingemar Hellman. På hösten sam
ma år valdes folkskollärare Thore 
Kruse till kårchef. Våren 1928 var 
tiden mogen för bildandet av en flick- 
scoutkår, och ledare för den var Lisa 
Lorenz, nu fru Ihrmark.

Patrullmöten höll pojkarna på den 
tiden i en uthusbyggnad vid äldsta 
folkskolan, och när hela kåren sam
lades var det i Kyrksalen i gamla 
folkskolehuset. Redan första året var 
man på läger, dels ett lokalt i Åberga 
och dels ett distriktsläger i Bollnäs. 
Aktiviteten, som all scoutrörelse fram
förallt bygger på, var alltså god från 
första början.

Numera är det fru Lillemor Sten- 
hammar och folkskollärare Gustav

-------------------------------------------------------------- \

En scout talar sanning och står 
vid sitt ord.
En scout gör sin plikt mot Gud 
och fosterlandet.
En scout är andra till nytta och 
hjälp.
En scout är vänlig mot alla och 
en god kamrat.
En scout är uppmärksam och 
hövisk.
En scout är djurvän och skyddar 
naturen.
En scout lyder villigt sina för
äldrar, lärare och ledare.
En scout tager alla svårigheter 
med glatt humör.
En scout är arbetsam och spar
sam.
En scout är ren i tanke, ord och 
gärning.

v______________________________
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Montelius som är enhetsledare för 
flickor respektive pojkar. De har go
da medhjälpare vid sin sida och dess
utom är de rikligt försedda med det 
rätta sinnelaget både för ungdom och 
för friluftsliv. Kårordförande är äm- 
neslärarinnan Margit Lundin, och de 
yngsta flickorna, blåvingarna, tas om 
hand av syster Ingegerd. Vargunge
arbetet för pojkar mellan nio och 
elva har varit vilande ett par år, men 
kåren hoppas kunna uppta det igen 
efter nyår.

Blåklockor, linneor och 
prästkragar

Ett besök hos ”Tinni” och hennes 
blåklockor, linneor och prästkragar 
— flickorna indelas i grupper med 
blomnamn — en regnig eftermiddag 
ger en solig scoutbild, som man minns 
länge och gärna. Stojet är visserligen 
ganska öronbedövande först, men på 
fliten och glädjen är det inte att ta 
fel. ”Hjälpredorna” ”Maggi” och 
”Mia” har nyss varit på ledarkurs 
och är fulla av uppslag till roliga le
kar, och sång och skratt har stor 
plats i programmet. Men det finns 
något som heter provtagning också, 
innan man får sitt blåvingemärke. 
Man måste till exempel kunna lägga 
omslag på en bok, knyta sin egen blå- 
vingehalsduk efter alla konstens reg
ler och veta en hel del om sin grupp
blomma och om två andra vilda väx
ter. Sedan kämpas det för olika dug- 
lighetsmärken. Det kan vara tomte
märket, som man får om man bevis
ligen kan diska och torka, bädda sin 
säng och hålla sina kläder prydliga 
och andra lika nyttiga saker.

När det så mitt i alla glada upptåg 
börjar bli tid för avslutning, väntar 
man kanske många förmaningar och 
tillsägelser, innan det blir lugnt bland 
tjugutalet pigga småfröknar. Men le- 
darinnan räcker bara upp en hand, 
blåvingarna följer hennes exempel di
rekt, och så samlas man stilla och

fint till avslutning med kamratring 
och sång. A

Ett gäng att trivas med
De äldre scouterna arbetar mera 

självständigt, uppdelade i patruller. 
Att tillhöra ett gäng är det naturliga 
för de flesta i åldern mellan elva och 
femton, och scouting vill försöka ge 
ungdomarna ett bra gäng att trivas 
med. Provtagningen är en viktig pro
grampunkt här också, och proven blir 
givetvis mér och mer mångsidiga och 
även krävande. De har också ett di
rekt syfte, det bör inte förtigas, även 
om pekpinnar och fostrarnit inte all
tid är så populärt i vår tid. Men 
scouting vill fostra, och proven syf
tar till, att ge ungdomarna en viss 
stil, och de vill hjälpa dem till an
passning i tillvaron, både mänskligt 
och praktiskt.

En egen stuga
Friluftsliv i alla former bör alltid 

stå Högt på listan i scoutprogrammet, 
men det kan vara ett problem. Det 
kräver mera av ledarna, och det krä
ver mera tid. Det är inte så lätt alla 
gånger att hinna ut i skog och mark 
på den knappa tiden mellan skola och 
läxläsning, och ofta saknas kanske ett 
lämpligt utflyktsmål. Orsascouterna 
behöver åtminstone inte grubbla över 
den saken. Förutom en givmild natur 
alldeles inpå knutarna, har de nu 
också fått en egen stuga mindre än 
halvmilen från samhället. Föräldra
föreningen med ingenjör Bertil Set- 
terlund i spetsen och fru Ann-Margret 
Svensson som alltid lika aktivt idé- 
och energiknippe, har kämpat länge 
för den saken och samlat i ladorna 
genom påskmässor, loppmarknad, lot
terier och mycket annat. Problemet 
löstes lika plötsligt som fördelaktigt 
genom att Korsnäs skogsbolag välvil
ligt ställde sin tomma arrendegård 
Lövet till scouternas förfogande. 
Kostnadsfritt och med rätt att inreda 
efter behov och möjligheter! Lövet

Önskeklappar 
till honom.. .
Ge Honom ett plagg av den 
förnämliga sporttrikå vi nu Ha 
att erbjuda. T. ex. en jacquard- 
stickad helylletröja i raffiga 
modefärger. 41:75, 44: —
Skjortpullover i banlon och vi- 
goreux. Stort färgurval.

19: 75, 21: —, 24: 75
DRAGKEDJOR FÖR SKINN
JACKOR
EN NYHET SOM PIGGAR UPP:
Eleganta uddavästar i 3-te jer- 
sey och terylene, beige, brunt, 
grönt, grått. Även pepita.

41:—, 46: —, 49: 50

ALLTID LIKA VÄLKOMMEN:
ETQNS poplinslcjortor i nya 
mönster och i det välkända 
högklassiga utförandet.

24: 50, 27: 50, 32: —
Charm.-nylonskjortor med ga
ranti i grått, vitt och randigt.

18:—, 29:75
Trevliga sportsk|ortor i nya 
mönster och färger.

16:50, 19:50, 22: —

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

VÄLKOMNA TILL GODA  
JULKLAPPSKÖP

m
^^H r̂rkläder
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Linoleum 
Balatum 
Heltäckan
de  mjuka  
mattor

Carl A.
Pettersson

Ännu är 
d e t  tid för ett

Julklappsfoto
Beställ
tid  omgående!

Dulklappshandla 
hos oss!

Tegmans Foto Eftr.
Orsa Tel. 400 93

ligger efter fryksåsvägen och bjuder 
förutom ’jsget tak” även en finfin 
gårdsplan för lekar och lägerbål och 
en härlig terräng, lämpad för all 
slags skogsluffning.

Pricken över i
I allt scoutarbete är det lägerlivet 

som är pricken över i, står det i en 
broschyr.

— Är det sant det, frågar vi Pe
ter Gustafsson och Lasse Holting, två 
av de sju orsapojkar, som var med 
på Siljanslägret i somras. Ingen av 
dem är nybörjare som scout, men det 
var deras första läger. Man förstår, 
att det blev många nya erfarenheter 
bland tusentalet kamrater från Sveri
ge, Finland, Norge, Danmark, Eng
land och Österrike.

— Vi trodde det skulle bli roligt, 
men det blev mycket bättre än vi 
väntat oss, förklarar de samstämmigt, 
och vi fick lära oss en hel del också, 
packa och hålla iordning omkring oss 
i tältet och så där.

Något som inte var bra, kunde de 
inte komma ihåg. Vädret förstås, men 
sådant kan ju knappast skyllas på 
ledare och arrangörer. Matordningen 
var det litet ovant med i början, lika
så att gå upp så tidigt om morgnarna, 
men sedan gick det bra det också.

— Och så var det det där med 
kökspatrullen, erinrar sig Peter. Dom 
tror visst inte man kan göra annat 
än diska, när man är med i den. Mat
lagning och sådant blev det inte myc
ket av.

Det bästa med lägerlivet var täv
lingarna, tyckte Peter, och för Lasse 
var hajken höjdpunkten. Att deltaga 
i en hajk betyder alltid mera avance

rat friluftsliv. I detta fall betydde 
det en promenad på nära en mil, att 
sedan laga till sin medhavda matsäck, 
bygga sitt vindskydd av ris och gre
nar, sova i det under natten och se
dan vandra tillbaka. Och vi hade tur, 
berättar Lasse, det regnade inte den 
natten, och vi hade det fin-fint.

Många nya kamrater fick de för
stås, och var sin österrikisk pojke ha
de de med sig hem som gäst för en 
vecka, när lägret var slut. Och att 
det första lägret inte skall bli det en
da, det vet både Peter och Lasse be
stämt.

De kunde också berätta, att bon
den som ägde marken gärna ville se 
flera läger där. Han fick stigar och 
buskage upptrampade och upprensa
de, och han trivdes med pojkarna. 
Och är inte ett sådant betyg av en 
markägare åt tusentalet lägerdelta
gare också ett erkännande åt scout
rörelsen !

En loggbok berättar
Så långt pojkarna, men vad har 

flickscouterna att säga. Medlemmarna 
i patrull Karlavagnen har den trev
liga vanan att skriva om sina sam
mankomster i en loggbok, och vi 
saxar några avsnitt ur den:

om tävlingar
. . .  sedan vi lugnat oss lite, fick vi 
göra en tävling till, det var flera 
sorters växter som vi skulle sätta 
namn på. . . tävlingen gick ut på, att 
en skulle ha vantar på sig och sätta 
en nål på en tråd, sedan skulle hon 
lämna nålen till nästa som skulle 
stoppa ett hål på en strumpa, sedan 
skulle en annan knyta på den fjärde 
en halsduk, och sedan skulle jag, som 
blev den lyckliga, lägga armarna på 
ryggen och äta upp en cocosboll. . .  
. . .  sedan hade vi tävling med kart
tecken . . .

och om prov
. . .  med dem som ska bli II-klassare 
övade vi surrningar och med III- 
klassarna övade vi spårtecken och lite 
knopar. . . sjukvård, hu, så svårt. Ja, 
det kan faktiskt vara riktigt knepigt 
att få förbandet att sitta på plats. 
Samtidigt måste det ju se prydligt 
u t . ..

roligt är det
. . .  nu var det tid att leka och leka 
gjorde vi! Oj, oj, oj, jag fick då verk
ligen be om en våt trasa att lägga på 
pannan. . .

och stämningsfullt
■ . . under snöklädda björkar och pul
sande i snö kommo små svarta tras- 

Forts. å sid. 19

6



.ORSA SKOLTIDNING

D ig e rb e rg e ts  sko la , k lo ss  7
Främre raden knästående från höger: Göran Jonsson, Sven-Olov Andersson, Leif 
Pehrs, Hans Anderson, Börje Eriksson, Börje Ax, Kenneth Nyman.
Andra raden fr. h.: Lars Olof Uleander, Kristina Viborg, Britt-Marie Bengtsson, 
Ann-Marie Bengts, ,Eva Lofvars, Anneli ,Nilsson, Eva Halstensson, Ann-Marie 
Hansson, Gunvor Gref.
Tredje raden fr. b.: Bengt Nylén, Hans-Erik Ribby, Karin Bruksner, Karin Eriks
son, Marianne Fors, Ingalill Friberg.
Fjärde raden fr. h.: Hans-Ove Samilda, Tore Persson, Krister Gulis, Lars Andersson 
samt mag. Torsten Nilsson.

Kyrkbyns fo lksko lo , k lo ss  7
Knästående fr. vänster: Benny Berggren, Sven-Erik Ström, Bror Stenhammar, Hasse 
Olsson, Kjell Bruks, Håkan Andersson.
Sittande fr. vänster: Eva Nilsson, Birgitta Ekström, Marianne Limby, Anna-Karin 
Fjäll, Britt-Marie Jonsson.
Stående i främre raden: Rut Lundström, Kristina Andersson, Björn Nyström, Per 
Faleij, Sven Persson, Hans Olsson, Sune Morén, Kristina Dahl, Birgitta Forsman, 
Inger Lund.
Stående i bakre raden: Jan Lindström, Tom Carlsson, Leif Rähs, Jan Olsson, Ing
var Masser.
Lärare: Erik Bjarling.

G od Jul
önskas ärade kunder! 

Liljas Damfrisering

B esök  vår  
ju lutstä llning . . .

Massor av trevliga 
julsaker och lämp
liga ju lklappar.

O rsa Tobaks-  
& P a p p e rsh o n d e l
Tel. 402 38

kvatiM  i  varje söm

Tomte
erbjudande!

Eleganta 
sportjackor 
i laminerad 
ylletweed

Endast 49: —

Tel. 400 05
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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ORSA SKOLTIDNING.

Julklappar för hela familjen! 

Tofflor, Pjäxor m. m.

AB Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 400 37

Rusta
för vinterkörning . . .

Snödäck 
M otorvärmare 
Bilplädar 
m. m.

Biltjänst
Uno Carlsson 
Tel. 401 56, 404 90

C P ^ E S D W Z ^ T T
f in n s  fr å n 430: r ik tp r is

Vid premieköp 
25:—  per mån.

Tel. 400 58

Sommarglimtar från Fjäsko fäbod av Kerstin Masser
Den 2 juli kom vi dit upp till den 

gamla fäboden. Just då stod rönnar
na där i sin blomskrud och tägten 
prunkade av smörblommor och skogs- 
nävor. Vax-mors vildäppelträ var 
alldeles vitt som en snödriva av dof
tande blommor. Långt grönt gräs 
växte på vallen. Den rena och friska 
luften smekte åter våra kinder, och 
det var roligt att åter plocka fram 
de välkända grejorna och tingen. 
Stugan hälsade oss välkomna med 
den första sprakande brasan.

Men ack, det var bara vår stuga 
som blev bebodd. De andra tre, de 
stod tomma. Jag liksom väntade på 
dem som förut brukat komma och 
bo där. Men ingen kom. I mitt inre 
hörde jag liksom vallkullornas röster 
och locklåtar.

Men tid fanns inte till drömmerier. 
Uppgifterna kallade. Vatten skulle 
bäras från den långt bort belägna 
källan och varmvattensgrytan skulle 
på. Allt skulle diskas och ses över. 
Separatorn såväl som koppar och fat. 
Korna tarvade tillsyn och grisen vil
le ha mat. Stugan skulle skuras och 
pyntas, så nog fanns det arbete. 
Kattungen undersökte noga alla 
skrymslen och vrår, om det kunde 
finnas lukt av nån råtta. Fäbodlivet 
hade börjat. Agneta som kom upp 
redan till första söndagen följde oss 
till Kvarnberg efter hundvalpen 
”Sippo”.

— Hur skall valpen skötas? frågar 
jag makarna Gustavsson.

— Som en barnunge, säger fru 
Gustavsson leende.

— Ska ån stjetas söm jen kripp’’, 
säger Agneta och ser på mig.

— Ja, ja, det blir alltid nån råd, 
svarar jag, bara vi kommer till 
Fjäsko. Och så åkte vi.

Valpen trivdes och vi med henne. 
Hon bekantade sig snart med katt
ungen, korna och till och med med 
grisen. De dagar då solen sken låg 
hon och sov på den gamla fallen 
utanför stugan. Vi diskade på disk
bordet ute, och det var härlig sol
torkad disk som bars in till kvällen. 
Livet hade riktigt kommit i sina 
gängor och allt andades frid och 
fröjd.

Vi kom också underfund med att 
vi hade grannar i en skogskoja vid 
Messmörsvägen. Fem stycken glada 
skolynglingar bodde där under vec

korna. De sprutade björk åt Korsnäs
bolaget och brukade komma till fä
boden och köpa mjölk om kvällar
na. Nu fick vi riktigt trevligt. Vi 
brukade berätta något för varandra 
ibland, och en kväll frågade jag 
skämtsamt om de nånsin sett myr
kungen. ”Märkunundjen” på Orsa- 
mål var något märkvärdigt för dem. 
De ville alla se den. Jag och Agneta 
skrattade; hon hade nämligen fått 
veta det av mig förut. Medan de gis
sade och gissade, sa Alf, som var från 
Våmhus, att nog ville han se den, 
men nog skulle han hålla sig på av 
stånd.

Men de kunde inte riktigt veta vad 
”Märkunundjen” var för något. Li
kadant var det med ”Wöstmåjsi”. De 
hade aldrig smakat den. Vi äter inga 
råttor, sa de. Men Kurt hade frågat 
sin mamma, när han var hem över 
söndagshelgen. Nu visste han trium
ferande att det var ostlöpost som åts 
varm med vassla.

Ja, så roligt kan man i all enkelhet 
ha på en vall en kväll när sysslorna 
är undanstökade för dagen och stock- 
vedsbrasan falnar ned.

Men dagar och veckor gingo, och 
snart hade både gök och trast tyst
nat. Man hade kommit in i ett annat 
skede av sommaren. Nu blommade 
fibblorna som gula smörklickar bland 
gräsen. Höstfibblan är så vacker sär
skilt i fäboden, där färgerna är så 
intensiva. Vi var inne i Beggånni.
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Tibastbuskens bär började också rod
na och blåbären började bli blå.

Agneta som ibland målade en flas
ka på ett konstnärligt sätt, gjorde 
också ibland ett roligt troll av lav. 
Medan jag drog smörkärnan en dag, 
sa hon plötsligt att hon ville sova 
nere i min säng på natten och inte 
i tarren som förut.

Det var som på beställning. På 
natten eller rättare sagt i gryningen 
hände något ganska märkvärdigt. 
Jag vaknade av att något liksom 
skubbade i väggen. Tankarna kom 
så småningom i gång. Skubbandet 
fortsatte efter hela väggen där vi 
låg, och nu var det alldeles vid våra 
huvuden.

Jag tänkte väcka Agneta, som snar
kade så ljuvt, men jag ändrade mig. 
Hon kan gärna få sova, tänkte jag. 
”Sippo”, som nu var ganska stor, 
vaknade också. Men hon skällde inte 
som hon brukade när hon hörde nå
got. Hon ville heller inte ut, fast jag 
puffade ut henne. Hon vände i dör
ren och såg rädd och ynklig ut. Jag 
såg inte ut genom gardinen utan tän
de eld, medan jag resonerade med 
”Sippo” om hennes konstiga bete
ende.

På dagen kom korna springande 
och var som vettskrämda av skräck. 
Jag klappade och lugnade dem och 
liksom frågade dem vad i all sin dar 
de sett för något. Fram mot kvällen 
kom Enar springande upp mot stu
gan. Han hade hört ett konstigt 
hoande läte och så några hemska viss

lingar uppifrån Fjäsko. Jag trodde 
att det hänt er något, så jag måste 
se efter innan vi kunde slå oss till ro. 
Men vi satt lugna i stugan med 
transistorradion på och visste inte 
något.

Någon dag senare fick vi bekräf
telse på att Gud bevarar den enfal
dige. Anders kom upp och jag berät
tade för honom att folk säger att 
björnen finns här i närheten. Strunt
prat, säger han, men för säkerhets 
skull gick han en lov kring fäboden. 
Han kom strax tillbaka och ropade 
på oss.

— Kom nu, så ska ni få se!
Nere vid grannstugan hade ”Nal

le” i sin vrede över att han troligen 
fastnat med tassarna i en järntråd 
som låg i gräset, rivit upp stora tor
vor och kastat omkring. Nu visste 
vi att vi hade haft besök av ”Nalle” 
på vallen. Nu hade något nytt kom
mit, något spännande men också re
spektingivande, något som kanske in
te var att leka med precis. Kanske 
hade ”Nalle” nyfiket kikat på oss 
mellan risiga granar, medan vi inte 
visste om hans omedelbara närhet. 
Jag såg också, hur han ätit myror 
ur murkna stubbar strax nerom stu
gan. Men vi lät ändå inte skrämma 
oss. Jag var i Fjäsko till den 24 au
gusti och hade många gånger kän
ning av ”Nalle”. Men allt gick bra. 
Jag hade nu blivit så garvad, att jag 
ville se honom, men fick nöja mig 
med att veta att han fanns och dag
ligen se spår efter honom.

Kerstin Masser

Ju lk lappa r  —
hattar och mössor, garn och 
handarbeten, modeartiklar

A lb e rt  A n d e rsso n
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04, Orsa

LUMA
ju lg ran sbe ly sn in g  

16 ljus 36:25 9 ljus 24: —

Elektrisk ljusstake, 7 ljus, 32: 75 
Elektrisk Luciakrona, 5 ljus, 10:50

KONSUM @ )
Varuhuset, Orsa Tel. 402 97

Till ju l
skall d e t  va ra  
"m ju k a "  p a k e t . . .

Ett paket från Barn
garderoben gläder alltid 
mottagaren.

För mamma har vi:
Koftan, jumpern, blusen, 
kjo len och klänningen.

"Jultom ta" i god tid hos

Garderoben
O R S A
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Advokaten 
CURT CARLSTRÖM

ORSA

Kontor 2 tr. Hotell Orsa 
Tel. 410 26, 41017 

Kontorstid 9.oo -  17.oo

G e d ig n a  ju lk la p p a r  
för hela familjen . . .

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. lOOOO

Klänningar, Underkläder,
Koftor, Jumpers, Strumpor.

Dahls Eftr.
Tel. 401 91

rätta ju lstäm ningen
hör julbordet dukat med 
läckerheter av

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

EKO-Livs
Orsa, tel. 402 33

Musikskolan av P. J.
->r

När en elev lyckligt klarat av 
blockflöjtsprovet och därmed erövrat 
musikdiplom 1 och om han eller hon 
vill fortsätta musicera, ställs frågan: 
”Vilket instrument önskar du spela?” 
Många är redan från början på det 
klara med vad de vill spela, medan 
andra har svårt att bestämma sig. 
Emellertid är det alltid skäl i att ta 
sig en ordentlig funderare, när det 
gäller instrumentval. Det är nämligen 
inte alls säkert att man passar för 
det instrument man skulle vilja lära 
sig. För att ta ett par exempel: den 
som inte är så stark fysiskt bör inte 
välja biåsinstrument, eftersom dessa 
kräver starka lungor; den som har 
ett otillfredsställande gehör bör välja 
ett instrument med givna toner. I 
vår musikskola försöker vi så gott det 
går tillgodose önskemålen från ele
verna och deras föräldrar, men givet
vis kan bristen på lärare och lektions
tid lägga hinder i vägen.

önskemålen om instrument har va
rierat under åren, vad det nu kan 
bero på. I början av 1950-talet var 
fiolen mest omtyckt. Sedan kom kla
rinetten i högsätet, och i år har turen 
kommit till gitarren. Emellertid har, 
de ojämna önskemålen till trots, in
strumentfördelningen hållit sig gans
ka konstant under en tioårsperiod, 
och det beror på lärartillgången.

Så här fördelar sig instrumenten i 
år (med fjolårets siffror inom paren
tes): Fiol eller mandolin 26 (40), cel
lo 1 (1), gitarr 19 (8), flöjt 3 (6), 
klarinett 12 (14), trumpet 8 (7), piano 
44 (46) och orgel 2 (2). Sammanlagt 
spelar alltså 115 elever i instrumental
kursen (124). I den förberedande kur
sen spelar 65 barn (78). Det totala 
antalet elever i musikskolan är 180 
(202).

P. J.

Rättelse
Genom ett beklagligt förbiseende 

kom i förra numret artikeln om Sko
lan i England att bli helt anonym. 
Det var inte meningen. Den var skri
ven av Marianne Ehrlin, vilket här
med meddelas som rättelse.

God Jul
önskas ärade kunder! 

Wikners Eftr., Holen

“—  Hildur Rosén
In M em oriam  av Daisy Holton

Hildur Rosén. När höstterminen 
började, var Du sjukledig tills vidare. 
Din skolklass och vi, Dina kolleger, 
väntade, att detta ”tills vidare” snart 
skulle vara förbi och att Du skulle 
komma tillbaka till oss. Men det blev 
annorlunda. Du kom inte tillbaka. 
Och nu är tomrummet efter Dig så 
stort. Stilla och försynt gick Du 
ibland oss omstrålad av något, som 
jag skulle vilja kalla glad ro. Du 
hade en säregen förmåga att skapa 
helgd och högtid omkring Dig. Dina 
elever dyrkade Dig. Det var nog all
tid roligt i Din skola. Och var gång 
vänner träffades i Ditt hem, hade Du, 
med säker känsla för vad som var 
äkta och vackert, ordnat allting så 
stämningsfullt. När Du nu jordfästes 
på allhelgonadagen, kom jag ihåg, hur 
Du en gång sa, att en bland de vack
raste psalmer Du visste var just all- 
helgonadagspsalmen ”1 himmelen, i 
himmelen, där Herren Gud själv bor”.

Länge skall vi med stor tacksamhet 
minnas, att vi under många år haft 
förmånen att få ha Dig som vän och 
arbetskamrat. Tack, Hildur!

Daisy Holton.

Den nya skolan. Forts, trån sid. 3.

ett antal klassrum eller vanliga äm- 
nesrum. Det skall också vara ytter
ligare institutionslokaler. Och dessa 
bör ligga i anslutning till övriga in
stitutioner.

Och tänk om kommunen byggt ut 
Kyrkbyns skola för 9 y, som det ta
lades om för cirka 10 år sedan. Det 
hade varit en förfärlig felinvestering. 
(Det är tillräckligt, att det sattes in 
elektrisk kopplingstavla i naturkun- 
skapsrummet.)

När den nya skolan nu ska införas, 
måste vi alla hjälpas åt, så att det 
blir en ny skola i verkligheten och 
inte bara till namnet. Det gäller skol
styrelse och anslagsbeviljande myn
dighet, det gäller lärare och elever, 
och det gäller inte minst föräldrarna, 
som nu kommer att spela en mycket 
större roll vid barnens val av studie
gång än tidigare.

Skoltidningen har för avsikt att i 
några artiklar presentera den nya 
skolan. Och raderna härovan är me
nade som en inledning till denna ar
tikelserie. Hj. H —n.
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H ansjö  sko la , k lass  7

Främre raden från vänster: Holger Sellberg, Stig Spännar, Mats Bältare, Boris 
Lindholm, Bernt Myren, Göran Hållhus, Nisse Andersson.
Mellersta raden: Kjell Holmstrand, Christina Fornstedt, Gunnel Bäckhem, Mari
anne Bylund, Majvi Nyberg, Berit Carlsson, Ulla-Britt Mahlin, Örjan Graned. 
Bakre raden: Olle Eriksson, Bengt Pallin, Sven-Elov Höst, Ingemar Nääs, Kent Ro
sén, Yngve Matsson, Tord Sommar.
Frånvarande: Lars Andersson, Anita Mårts.
Lärare: E. Cederlund.

Fri skolmateriel av Hj. H—n.
I princip har barnen i våra folk

skolor fri skolmateriel.
Vad innebär då detta? Naturligt

vis att eleverna i skolan får läroböc
ker, pennor, skrivböcker m. m., som 
de behöver för undervisningen.

Men det betyder inte, att de kan 
få hur många exemplar av en läro
bok som helst. Har pojken eller flic
kan fått t. ex. en kartbok i 4:e klas
sen, är det meningen, att den skall 
räcka så länge de går kvar i folk
skolan. Det går alltså inte att redan 
efter ett år komma och visa upp en 
nedsmutsad, fullklottrad och sönder
riven bok och få en ny.

Ännu vanligare är att böcker tap
pas bort. Och det är ju mänskligt och 
kan hända den bäste någon gång. In
träffar det flera gånger för samma 
elev, är det kanske fråga om en liten 
slarver, som har svårt att hålla reda 
på sina saker.

Har nu en skolbok borttappats, går 
det inte att bara springa till läraren 
och få den ersatt. Det är inte många 
som gör det heller. Men det inträffar 
några gånger varje läsår. Inte så säl
lan uppfattas det både av eleven och 
hans föräldrar som oginhet av lära
ren, då han nekar. Men han har inte 
rätt att göra annat, då han har att 
följa givna bestämmelser.

En borttappad bok måste snarast 
ersättas, om eleven ska kunna följa

med i undervisningen. Det måste allt
så bli ett besök i bokhandeln.

Beträffande pennor, radergummin 
o. d. finns det också möjligheter att 
ransonera. Och det tycker man nog 
är riktigt. Det finns elever som reder 
sig med 8 blyertspennor på ett år me
dan andra gör slut på 20 och skulle 
kanske göra slut på det dubbla, om 
de fick ta efter behag.

I den skolstadga, som Kungl. Maj:t 
utfärdade den 6 juni 1962, står det i 
33 § att elev ”skall i skälig omfatt
ning tillhandahållas materiel”.

I en tidigare kungörelse står det 
att skoldistriktet är ”obetaget att be
sluta, att tilldelningen av blyertspen
nor och radergummi skall begränsas 
till visst antal per lärjunge och år”. 
Om en elev d l skulle ha förbrukat 
det fastställda antalet t. ex. till påsk, 
så får han sedan själv köpa vad han 
behöver under resten av läsåret.

Nu är det ingen ransonering på 
pennor och radergummin f. n. Men 
förbrukningen har ökat så mycket de 
senaste åren, att det snart kanske blir 
aktuellt med ett sådant beslut. Jag 
vill hoppas, att både elever och för
äldrar och lärare gör allt vad de kan 
för att hålla förbrukningen nere. En 
ransonering är inte rolig för någon 
part.

Hj. H —n.

Allt för ju lb o rd e t
finner Ni hos

Ahlénius & Håll
Tel. 400 41

Julklappen av bestående värde:

a rm bandsk lo ckan

Stort urval hos
Urmakare Gust. Helgeson

Ur & Optik Tel. 408 05

Ju lk loppsto fflo r
i stor so rtering!
P J Ä X O R

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Bengtssons
Begravningsbyrå
Dalagatan, Orsa Telefon 403 23

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

Välkommen
till

Orsa 

fo to 

centrum!

B a l a l F O i r ®
Orsa Tel. 400 55 Berth Nordlund
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N är vi sitta i vår b ä n k . . .

NÄR JAG VALLADE KOR

I somras vallade mina kusiner och 
jag kor i Gördalen. Vi gick upp vid 
halv 7-tiden. Det var rätt så många 
kor som vi vallade, bland annat var 
det två kalvar, som hette Stjärna och 
Rosalinda, samt en tjurkalv som hette 
Pellekvit. Min moster släppte ut dom, 
sedan fick vi gå med dom resten av 
vägen. Vi gick en bra bit med dem 
efter vägen, sedan gick vi en stig upp 
i skogen.

När vi lämnat koma uppe i skogen, 
gick mina kusiner och jag hem. När 
vi kom hem, bytte vi kläder. Sedan 
lekte vi tills det blev mörkt. En kväll 
var korna borta, då gick vi och le
tade efter dem. En ko som hette Tina, 
som hade stora horn, hade brutit sig 
in på en åker och börjat äta av en 
hässja.

Efter en vecka åkte min pappa, 
mamma och jag hem till Orsa. Nästa 
sommar skall vi åka upp till Görda
len igen. Då skall jag åter hjälpa 
mina kusiner att valla korna.

Karin Budh, 
Klass 5 a

JULBESTYR 
I TOMTE-SKOGEN

Nu började det lida mot jul, och 
tomtefar fick brått att göra julklap
par åt alla barnen. Det kom långa 
önskelistor, och tomtefar jobbade från 
morgon till kväll.

Nissarna var väldigt nyfikna, men 
tomtemor sa, att de skulle låta far 
vara i fred, så han hann göra alla 
klapparna. Nu kom den stora dagen 
och granen lyste grann. Det blev 
kväll och tomtefar skulle gå till byn 
och dela ut klapparna.

Nu gick de in till familjen Anders
son, där de höll på att dansa runt 
granen. När de gått in i alla gårdar
na, gick de hem. När de kom hem, 
var tomtefar trött. Sen åt de gröt 
och dansade runt granen. Sen var den 
dagen slut. Kerstin Rahm, 

Klass 3

NÄR JAG SÅG TRE RÅDJUR

Vi skulle åka hem ifrån faster Bir
git och farbror Kalle. Då såg vi en 
rådjurs-mamma med två små ungar. 
De var så söta. Dagen därpå skulle 
Inger, Karin och jag gå bort till en 
sten som är hemskt stor. Då skuttade 
rådjurs-mamtnan upp och försvann 
in i skogen. Sedan dess såg jag dem 
inte nån gång när jag har varit hos 
farfar och farmor. Vi tänkte ta ett 
kort på dem men de sprang sin väg.

Anne Bylund, 
Klass 3

HOS MORMOR OCH 
MORFAR

Jag har varit hos mormor och mor
far en vinter. Jag har lekt med mor
mors och morfars hund. Jag har ock
så åkt snövessla på ett fjäll. Jag triv
des så bra. Karin Lindgren, 

Klass 2

Teckning: När tomtemor kokade julgröten av 
Lena Oranholm, k lass  3

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

Åt henne: Morgonrockar, Nattlinnen, Pyjamas, Väskor,
Handskar Strumpor.

Åt honom: Skjortor, Slipsar, Handskar, Scarves , Py ja
mas, Badrockar, Underkläder, Strumpor.

Presentkort löser ju lk lappsfrågan i tveksamma fall.

Aug. Larsson KB, Orsa, tel. 400 21
Välkomna till affären 
med nyttoklappar  
för hela familjen . . .
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NU ÄR DET JUL

Nu är det snart jul, sa Pia. Pia 
är åtta år gammal och nu skulle hon 
göra julklappar. Först gjorde hon en 
duk. Så här gjorde hon. Hon tog en 
bit tyg, sen räknade hon sju rutor 
från kanten på tyget, så sydde hon 
runt tyget. Sen sydde hon blommor 
och träd. Så köpte hon mer och mer 
julklappar. Till sist var det dagen 
före julafton. Då for Pia och Bengt 
och tog en julgran. Den var fin. På 
julaftons morgon klädde de granen. 
De tog glitter och kulor, tomtar och 
julljus och satte i granen. Granen blev 
finfin, tyckte Bengt och Pia.

Så var det kväll. Då gick Conny 
(storebror) ut. De kunde ej förstå 
vart han gick. Så knackade det på 
dörren. Bengt och Pia ryste. Så kom 
en skäggig gubbe med röd luva in. 
Det var jultomten. Just då kom också 
mamma och pappa in. Så sa tomtefar: 
Här är ett paket till Bengt. Det var 
skidor. Här är ett till Pia. I det var 
en docka. Så fick mor ett paket. Pia 
fick ett till paket, i det var en ponny.

Åsa Strand 
Klass 3

Teckning: Gustav Vasa talar till dalfolket av 
Kristina Swälas , klass 6

MORFAR OCH JAG 
TILL FJÄLLS

Min morfar bor i Nordnorge. En 
solig sommardag lovade morfar att 
jag skulle få följa med honom till 
fjälls. Han sa, att vi skulle se till få
ren. Morfar släpper fåren till fjälls 
för där får de äta det saftiga gräset. 
Sagt och gjort. Vi började fjällfärden. 
Vi såg ganska många ripor. När vi 
hade gått en timme såg vi de första 
fåren. Då försökte vi locka dem till 
oss, men de kom inte. Då gick vi vida
re. Till sist satte vi oss för att vila. 
Morfar sa att vi hade gått ungefär två 
mil. Morfar sa: ”Nu går vi vidare!” 
Jag såg hur ett får elegant hoppade 
säkert en och en halv meter högt. 
Morfar sa att det tidigare hade varit 
ett lodjur där, som hade skjutits. Sen 
gick vi hemåt. När vi kom hem, åt vi. 
Vi var trötta när vi kom hem.

Lars-Erik Persson, 
Klass 4

M IN  H U N D
Min hund heter Jana. Hon är så 

lekfull. När jag ska sätta på mig 
strumporna så knycker hon dem. Det 
blir en vild jakt mellan mig och Jana. 
Ibland brukar jag gå ut i farstun och 
knacka på dörren. Då kommer hon 
som ett skott.

Jana kan en konst, hon kan sitta 
fint, när hon får något. Men inte 
tacka. Det kan hon inte än.

Hon får inte ligga i min säng, sä
ger mamma, men det gör hon ändå, 
den lilla fulingen.

När jag kommer hem från skolan, 
hoppar hon av glädje. Jana fångar 
råttor som en katt. När mamma var 
på potatislandet, var Jana med och 
grävde och grävde och till sist fick 
hon tag i en råtta.

Visst är det besvär med hund, säger 
mamma, men det kan vara kul ibland. 
Och det tycker jag med.

Birgitta Fredberg, 
Klass 4

Värdefulla julklappar
finner Ni hos oss! Gitarrer, 

klarinetter, munspel m. m. 
Stor leksaksavdeln ing

Musik & Hemslöjd
Tel. 403 20

Presentartiklar -
ju lk lappstips

H ushå llsa rtik la r  
3^ P resen ta rtik la r  

H ushå llsm askiner 
P ryd n a d ssa k e r m. m.

Välkomna till 
ett b e sök  — 
det lönar sig!

D et är 
k la rt som k o rv sp a d

att bästa julkorven 
och övrig julmat, 
även lutad fisk, 
köper Ni hos

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48
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Teckning: av Karin Östlund, klass 4
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Vägen till körkortet
b ä s t  g e n o m

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Brobergs gamla affärslokal

Julklappar som värmer!

Skinn- och p ä lsva ro r
förmånligast hos

Filips
Tel. 403 88

U N D E R  LOVET

Vi åkte till Skattungbyn och sen 
när vi kom fram så skulle min mor
bror plöja. D i fick jag följa med. 
Det var så roligt att åka traktor. 
Men så tröttnade jag att åka. Då 
gick jag hem. Sen fick jag följa med 
morfar. Han skulle slå med lie. Så 
kom morbror till oss. Då lassade vi 
på gräs och åkte hem. Sen blev det 
kväll. Då följde jag mormor ut i 
ladugården. Där är det så roligt att 
titta på djuren.

Kenneth Svensson, 
Klass 2

PELLES LUFTFÄRD

Pelle var en pojke, som bodde på 
en bondgård. En morgon vaknade 
han tidigt. Han undrade vad han 
skulle hitta på att göra den dagen. 
Först klär jag på mig, tänkte han. 
Klockan var bara sju. När Pelle kom 
ut, såg han hur tuppen stod och gol 
på lagårdstaket. Pelle tänkte gå och 
hämta en stege, och det gjorde han. 
Han reste stegen mot lagårdsväggen. 
Han hade fått en fin idé. Han tänkte 
gå upp på taket och lyfta på ett ben, 
och sedan flyga ner som tuppen. Så 
gick han upp på taket och lyfte ena 
benet. Han tänkte: Det här går ju 
riktigt bra. Men han hann inte säga 
det, förrän han miste balansen och 
åkte rutschbana ner från takåsen. 
Han hamnade rakt i en smutsig vat- 
tenpöl. Det var inte nog med att han 
blev blöt. Han fick ett stort hål i 
byxorna också.

Efter den här gången försökte Pelle 
aldrig härma tuppen mer.

Elisabet Setterlund, 
Klass 2

TÄND STICK A N

En morgon var jag inne själv. Jag 
såg, att det låg tändstickor på skåpet. 
Då tog jag ner dom och tömde ur 
dom. Sen byggde jag stugor och vä
gar. Jag visste, att det gick att tända 
dom, men jag tordes inte. Men så 
försökte jag ändå. När jag fick eld på 
tändstickan, blev jag så rädd, så jag 
slängde den. Då började det brinna, 
men jag tog ett glas med vatten och 
hällde på. Det brann ändå. Så börja
de det att brinna i mattan. Jag hörde 
att det kom någon in. Det var mam
ma. Jag visste inte hur jag skulle göra 
för att släcka elden. Mamma såg, att 
jag hade lekt med tändstickor. Hon 
ringde genast efter brandkåren. Efter 
en stund kom brandkåren tjutande. 
Då sprang jag och gömde mej under 
en säng. Alla grannar letade efter 
mej. De trodde väl att jag hade bränt 
upp mej.

Karin Östlund, 
Klass 4

C

Beställ i tid :

KALKON  
till Jul!

Allt fö r ju lbo rde t!

Valters Livs AB
Tel. 401 06, 415 86

El-Julklappar
från

A ktiebolaget

Erlandssons Elektriska
Tel. 412 55, 413 55

Där finner Ni den rätta 
ju lklappen för hela familjen.

Oulgransbelysningar (16 och 10 ljus), e lektrisk ljusstake, 
modern belysningsarmatur, e lektr iska apparater  av  alla slag.
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Teckning: av Ulla Mårthen, klass 3

Teckning: Kjell Holmstrand, klass  7
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BARNENS LEKSAKER

Barnens lekålder är hos de flesta 
mellan 1—12 år. En del börjar tidi
gare och en del senare. Mellan 0—1 
år har de mest rörelselekar. Leksaker 
som jag tycker mammorna bör ge sina 
barn mellan 0—1 år är en bitring, 
skallra, nalle eller kanske en gummi
docka. När barnen blir 1—2 år har 
de också rörelselekar och även se- 
och höralekar. Barnen behöver bygg
klossar till konstruktionslekar, som är 
mycket intressanta och lärorika. Lek
sakerna får inte vara vassa, så de kan 
skära sig på dem. De får inte heller 
vara små, så de kan stoppa dem i 
munnen.

Om mamman inte vill att barnen 
ska rita på bordet och på golvet, kan 
hon skaffa sig en pappersrulle. Den 
räcker ungefär fyra år med normal 
ritlust.

Mellan 3—10 år har barnen den 
bästa lekåldern. Om det är en flicka, 
så kanske hon vill ha en docka med 
kläder till. Pusselläggning är en bra

Börje Lindh, klass 6.

Byggnadsfirma
c

(jAbe
Tel. 400 35

Nybyggnader, Ombyggnader, 
Reparationer. Infordra offert!

VÅRA FÅGLAR

En dag hade vi fått fåglar. Det var 
två kanariefåglar. En dag köpte vi 
frön i en påse och en kaka, som var 
utav frön. Jag var ute och plockade 
klöver åt dem. Sedan gick jag in och 
klippte klövern i bitar och gav fåg
larna, för de tycker om klöver. Ibland 
när vi kommer in i det rum, där fåg
larna är, då brukar de kvittra så. En 
gång i veckan får de vara ute i rum
met och flyga. De flyger och sätter 
sig på gardinerna. Vi behöver inte ta 
in dem i buren alltid, för de flyger in 
själva. Vi har fått dem utav några 
som heter Hanssons. Vi har dom kvar 
nu också. Conny Berggren, 

Klass 4

sysselsättning för både pojkar och 
flickor. Om barnet får en nalle bör 
den vara av god kvalité, helst tvätt- 
bar, så den jämt är ren och snygg.

En treåring tycker mycket om att 
plocka i och plocka ur. Till den leken 
behöver de en bygglåda och klossar 
och lådor, helst av trä. Man kan ock
så ha plastbägare, som är olika stora 
och som går att sätta i varandra. När 
ett barn i treårsåldern är ute och le
ker behöver det en hink och en spade, 
helst av plast om barnet är livligt. 
I annat fall kan det skada lekkam
rater.

Mellan 6—12 år vill barnen spela 
teater och härma efter folk. De le
karna kallas roll-lekar. Till de lekar
na behövs tygskynken, gamla skor, 
hattar, rockar m. m.

När barnen kommit över 12 år 
har de kommit över lekåldern. Då 
börjar ett annat liv.

Inger Nordin, 
Husliga avd.

/

i  ' > x

Marianne Bylund, klass 7.

Ho alltid

(Esso)

i tankarna!

Väl
kommen
till
ESSO-
Service
Orsa 
Tel. 4U70

Hyacint och tulpan
är julens favoritblommor

Ärade kunder, som  
önska a n lita  B lo m 
sterförm edlingen, bör 
senast den  20 dec. 
in kom m a  m ed be
ställningar.

Leven ius
B lom sterhande l, O rsa
Tel. 400 92, trädgården 401 20 ankn. bost.

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

för hela familjen . . .

Lämpliga ju lk la p p a r

tto"

Armatur

för hela fam iljen från
El-apparater IrtpHf 
av alla slag
för bran-

F:a M öbe ltjänst schen '  '■'Sr

N. HINDERS —

Jä rnvägsgatan 27, Orsa Kåhléns Elektriska
Tel. 410 35 Orsa Telefon 401 92 och 410 37
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M IN A  BÄSTA VÄNNER 
BLAND DJUREN

I somras fick jag låna två undula- 
ter. En var grön och en var gul. 
Dom hade en spegel att spegla sig i, 
och där satt hanen nästan jämt och 
putsade sig. Vi hade så kul med dom. 
Vi hade mest kul med honan, för hon 
var bråkigast. Hannen var lite mera 
stillsam av sig, han satt nästan bara 
och speglade sig. Men ibland slogs 
dom också, det såg så kul ut. En dag 
när jag var inne ensam hände det 
nå’t, som jag inte hade väntat. Ho
nan flög ut ur buren, och då blev det 
dans. När jag försökte fånga henne 
så flög hannen ut. Men till sist så 
fick jag in dom och sen gick jag ut 
och lekte.

Ulla Krats, 
Klass 5

En önske ju lk lapp  . .  .

Husqvarna
Automat ic

—  en modern
nyttosömsmaskin

Sä l je s  och 
demonstreras av

B. A. Sjödén
Tel. 402 87, Orsa

I  TRÄNGSLET

Jag och Agneta lekte på gården. 
Så ropade Agnetas mormor på oss, 
att vi skulle komma. (Agnetas mor
mor är husmor på ett semesterhem, 
som ligger nära vårt hus.) Då sprang 
vi. Hon frågade oss, om vi ville följa 
med till Trängslet, för semesterhems- 
gästerna skulle dit. Och det ville vi. 
Vi fick skynda oss till bussen. Sen 
åkte vi. När vi var framme, kom en 
flicka, som skulle tala om vad allting 
hette. Så åkte vi 135 meter under 
jordytan och såg på maskinrummet. 
Det var så blankt golv därinne. Så 
sa Agneta, att vi skulle dansa i 
strumpfötterna på golvet. Då sa en 
farbror, att det droppade olja. Då 
skyndade vi att ta på oss skorna. Sen 
måste vi åka hem.

Eva Enoksson, 
Klass 3

N ågot extra go tt 

till jul
måste det naturligtvis vara.

har allt Ni vill ha i matväg 
och delikatesser

M IN  FÖRSTA KATT

En kväll hörde jag, att de skulle 
skjuta kattungarna i granngården. 
Då började jag gråta, därför att jag 
ville ha en kattunge.

Dagen därpå gick jag till grann
gården och frågade, om de hade nå
gon kattunge kvar. Tanten i grann
gården sa, att hon skulle gå ut till 
ladan och se efter om kattmamman 
hade fått nya kattungar. Jag fick 
stanna utanför ladan.

Det var så spännande att se, om 
hon skulle komma ut och säga, att 
kattmamman hade fått kattungar el
ler inte. Till sist kom tanten ut ur 
ladan och sa, att kattmamman hade 
fått kattungar. Då frågade jag, om 
jag fick en, när de hade blivit lite 
större, och det fick jag. Efter unge
fär en månad kom dagen, när jag 
fick gå och hämta kattungen.

Den var så bråkig, så oj, oj, oj! Men 
ju större den blev, ju lugnare blev 
den. En vacker dag sprang den i alla 
fall bort för mig och kom inte till
baka. Britt-Marie Hansson, 

Klass 5

Teckning: av Björn Bäckström, klass 4
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Teckning: Hos tomten av 
Bengt Pettersson, klass 6



Teckning: En vinterdag av 
Ulla-Britt Nilsson, klass 5

MÖRKERDÖDEN
En flicka går längs vägen utan re

flexer på. fel sida. En långtradare 
kommer bakom henne. Den som åker 
långtradaren har närapå ingen chans 
att se henne. Flickan drar sig mer 
och mer ut i vägen. När föraren är 
ungefär fem meter från henne, ser 
han henne först. Han bromsar så det 
gnisslar i asfalten. Då först vaknar 
flickan upp. Hon hoppar i diket. Fö
raren stannar och går ur lastbilen och 
börjar gräla på henne. När detta på
gått någon minut går båda mot lång
tradaren. Flickan sätter sig i hytten 
bredvid föraren. De försvinner ur 
sikte för mig. Vad tror du hade hänt, 
om föraren inte sett henne? Jo, hon 
hade blivit påkörd — kanske dödad.

Johnny Nyberg, 
Klass 5

PÅ HUSFÖRHÖR
En kväll var det husförhör i Torr- 

våls skola. Det var komminister Ed
marker som talade. Först sjöng vi en 
psalm. Sedan talade prästen om en 
pojke, som hade varit i fjällen. När

Anders Ryman, klass 1.

han hade berättat färdigt, sjöng vi 
en psalm. Därefter fick vi se en film 
om bibelns historia. Den handlade om 
hur biblarna såg ut för en 1500 år se
dan. Texten skrevs på papyrus och 
pergament. Litet längre fram i tiden 
skrev man bokstäver med silver och 
guld.

Min bror Kurt satt och gäspade. 
När vi hade sett färdigt filmen, läste 
prästen upp namn. Kurt skulle ta upp 
kollekt. Prästen sa, att Kurt skulle gå

ut i hallen och ta en hatt. När min 
bror kom in igen, hade han en svart 
hatt. Prästen trodde, att det var hans 
hatt, så han frågade Kurt, om det var 
säkrast att ta hans hatt. Men då var 
det en annan farbror som ägde en 
sådan hatt. Det var hans hatt, tror 
jag. När Kurt hade räknat hur myc
ket pengar det var, fick alla var sin 
tidning. Så gick var och en hem till 
sig. Ulla Johansson, 

Klass 4

___________ORSA SKOLTIDNING

Trivsel
och
vacker
design

SHOW  med UHF för program 2
Denna strikta, moderna apparat har fördelar utöver den vanliga bords
mottagaren. Den har nämligen framåtriktad manöverpanel, vilket gör 
den bekväm att sköta även när den är placerad i en bokhylla.
Exteriör: Hölje helt i teak, i teak med ekfront eller helt i mahogny • Phi
lips nya reflexfria K-rör.

SVÄLAS RADIO & TV
Kyrkogatan 8. ORSA Tel. 413 50

Snart är det jul ig e n ...
-Lj j j jk  X~lSf Beställ redan nu vörtlimpan,

ju ltårtan och julbrödet.
X|> Marzipan och konfektyr

C. G. N Y S T R Ö M , tel. 405 18
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TOM TENS 
JULBEKYM M ER

I skogen var det alldeles vitt. Rätt 
som det var, stack en röd tomtemössa 
upp. Det var tomtefars luva. Han 
var ute för att ta reda på vad alla 
barn önskade sig. Han visste vad 
drängen i Larssons gård ville ha: en 
fiol. Britta i granngårn ville ha ett 
par nya skridskor, och Brittas lille 
bror ville ha en brun gunghäst. Tom
ten var bekymrad. Var skulle han få 
alla saker ifrån? Visserligen hade han 
många julklappar, men de räckte inte 
långt. Tomtemor såg bekymrat på 
tomtefar. Han satt och grubblade så 
att han hade djupa veck i pannan.

— Vi får väl göra alla julklappar 
själva då, sa tomtefar till slut. Och 
så började han arbeta. Han snickrade 
och målade, och snart var där en mas
sa paket.

— Det räcker så att varje barn 
kan få en extra present, sa tomtefar 
strålande. Alla barn strålade av gläd
je den julaftonen. Så nog var det en 
glädjerik jul i alla fall.

Lillemor Wallman, 
Klass 3

ÄLGEN

När mamma, Victor och jag var 
ute och åkte en eftermiddag, såg vi 
en älg. Den kom springande över vä
gen. När vi kom närmare, stod han 
bredvid dikeskanten. Vi gick ur bilen, 
men älgen stod kvar ändå. N är vi 
åkte hem, sa jag, att mormor skulle 
ha varit med. Hon har aldrig sett en 
älg.

Håkan Sommar, 
Klass 5

Teckning: av Bernt-Olov Broberg, klass 4

EVA FÅR E N  K A N IN

En gång skulle Eva få en kanin. 
Å, vad hon var glad! Vi gick för att 
hämta den. Jag trodde att vägen ald
rig tog slut. Till sist kom vi fram. 
Vi tog den i en kasse. Sen gick vi 
hem. Varje dag måste Eva gå upp 
klockan 7 på morgonen, och hon mås
te gå ut klockan sex på kvällen och 
ge kaninen mat och vatten. Men en 
dag måste hon lämna tillbaka den. 
Å, vad hon blev ledsen! Hon skulle 
börja skolan. Eva är ett år äldre än 
jag. Agneta Kock, 

Klass 2

A N N A -K A R IN  O C H  STINA 
GÅR PÅ CIRKUS

Det var två flickor, som var tvil
lingar. En hette Stina och en Anna- 
Karin. De var tio år båda två. Nu 
var cirkusen i byn, där de bodde. De 
hade fått lov av mamma att gå på 
den. De var så glada, att de genast

VINTERNS M odefrisyrer När d e t  gä lle r
"C hou" PLÅTSLAGERIARBETEN

^  Lotus-Style
" S te p h o n y e " v ä n d  Eder till o ss  . . .

J é Snöräck
och stegar
säljes och monteras

ERVO Industri AB
Tel. 403 96, Born, Orsa

började göra sig i ordning. Nu var de 
på väg. De gick tills de kom till ett 
stort tält. Det var nästan större än 
deras gård, tyckte Stina. ”Det är det 
inte alls”, sa Anna-Karin och så bör
jade de kivas. Till sist kom de överens. 
De köpte biljetter och gick in. Det 
var stort därinne. Det var bänkar 
längst uti kanterna av tältet. Sedan 
var det en plattform med ingång 
längst bort. Ovanför den var en lik
nande balkong, där några män satt 
och spelade. Så småningom kom den 
första artisten in. Det var en lindan
sare. Han var mycket duktig, tyckte 
båda två. Den här gången blev det 
inget kiv. Han cyklade också på li
nan. Sedan kom en pajas. Hela kväl
len skrattade de. N är Stina och Anna- 
Karin kom hem, hade de skrattat, 
så de hade ont i magen. Sedan tvät
tade de sig båda två och gick och 
la sig.

Lisbeth Andersson, 
Klass 5

ANDERS NÄS
im m m

Glosmästeri
ORSA

Tel. 408 91, bost. 411 78 
Järnvägsgatan 27

Bilglas, Fönsterglas 

Inramningar

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

18



.ORSA SKOLTIDNING

F R E U N S  KONDITORI
Telefon 400 27

•
Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

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

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri- 
arbeten efter humana pris

beräkningar.

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

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

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

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

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!
Tel. 44001

GUMMI- 
verkstad

•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  Oljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson
Tel. 403 55

Scouting. Forts, från sid. 6.

kande figurer. Med paket och andra 
spännande saker i händerna. Det är 
scouterna som samlas till julfest. .. 
till detta kårmöte hade vi samlats för 
att ta emot blåvingar, som ska börja 
på scouten. Det var ett riktigt stäm
ningsfullt mottagande de fick. Ett 
par levande ljus och ett s. k. lägerbål 
var enda belysningen. Lägerbålet be
stod av en liten bordslampa med rött 
silkespapper och några små vedträn 
över sig . . . scoutkamrat, här är min 
hand. Med de orden började vårt pa
trullmöte.

Och slutar gör det tydligen oftast 
med sången Now I lay me down to 
sleep, ett gångbart ”örhänge” i scout
kretsar om man får tro loggboken. 
Och sämre kan man onekligen använ
da senare delen av kvällen.

En lek med allvar i
Men scouting är inte bara lek och 

underhållning, provtagningar och 
tävlingar. Scoutrörelsen har även en 
underton av allvar. Den vill lära si
na medlemmar att stillhet och sam
ling också kan ha sitt värde, och den 
vill framförallt arbeta för utjämning 
och förståelse mellan människor, mel
lan samhällsklasser och generationer, 
mellan nationer och raser.

Scoutrörelsen har också en lag. 
Den lagen talar i högtidliga ordalag 
om plikt och sanning, om renhet och 
höviskhet, om lydnad och sparsam
het. Alltför högtidligt menar många. 
Scouterna är minsann inte mera ädla 
karaktärer än andra, varför då ha en 
lag, som är omöjlig för dem att följa 
i alla stycken . . .

Men den som har lyssnat till blå- 
vinge- och scoutlöftet oroar sig inte 
längre. Där talas kort och gott om 
”att göra sitt bästa” — något som 
torde vara både nyttigt och genom
förbart för de flesta.

SAGAN
OM LEJONET SIMBA

Lejonet Simba var i en bur i djur
parken nära girafferna. Och allt folk 
var kring henne och gav henne god
saker. Sedan kom en pojke som gav 
henne ännu mer morötter och kara
meller och socker. Men en dag kom 
en pojke springande med nyckeln in 
till Simba. Han sprang raka vägen 
till buren och låste upp den. Simba 
sprang ut i parken in till girafferna 
och rev en unge. Men då kom djur
skötaren och tog in henne igen.

Åsa Moraeus, 
Klass 1

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri

Tapetserareverkstad
Tel. 401 64

M öbler och madrasser om
stoppas  — Dragked jor för 

sk innjackor

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. 40078

A N L I T A  V V S -  
F A C K M A N N E  N

- I N N A N
N Å G O T

H Ä N D E R

C M
-  WESSTRÖMS

rörlednings ab  

ORSA Tel. 0250/405 19
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ORSA SKOLTIDNING.

Julpristävlan
Tiden går och mycket förändras — 

så även skolan i tomtars land. Och 
där sitter han nu, tomtefar, i grubb
lerier inför alla nymodigheter . . .

Löser du rebusen, så får du veta 
hans tankar — skickar du in lösning
en till Orsa Skoltidnings red. före 
vårterminens början (8 jan. 1963), så 
kan en av tre böcker bli din, eller 
också kan du bli en av de två, som 
utan besvär eller kostnad får denna 
tidning i sin postlåda fyra gånger 
under det kommande året. Lycka till!

Hs.

SKOLNYTT
V årterm inens lovdagar 
blir för alla skolor månd. 25/2—lörd. 
2/3 (sportlov), torsd. 11/4—tisd. 16/4 
(påsklov) samt lörd. 1/6 (pingstlov). 
Dessutom har folkskolorna lov månd. 
4/2 och samreal- och yrkesskolorna 
har påsklov även onsd. 17/4.

Tre adjunktstjänster
har ledigförklarats vid samrealskolan: 
en i modersmålet och tyska, en i mo
dersmålet och engelska samt en i eng
elska och geografi. Blir det månntro 
någon sökande denna gång?

O rd. textilslöjdlärartjänsten
i Kyrkbyn har också ledigförklarats 
igen.

Som skolläkare
vid yrkesskolan har utsetts provinsial
läkaren dr Erik Eriksson. Syster Inge
gerd tjänstgör som skolsköterska.

Grundskolan
skall införas i Orsa 1964 enligt det 
förslag som skolstyrelsen lämnat till 
fullmäktige.

Skolor i farozonen
Som bekant har en omfattande be

folkningsomflyttning sedan flera år 
pågått i Orsa. En del har flyttat från 
byarna i periferien till samhället, and
ra har lämnat socknen helt. Det sist
nämnda har gjort, att vi en lång följd 
av år fått ett mindre antal nybörjare 
än vad motsvarande års födelsetal 
varit. År 1953 t. ex. föddes 126 barn 
i Orsa, men det var bara 104 nybör
jare år 1960. Men så kom vändning
en. Och vi må hoppas, att tendensen 
står sig. Det föddes 83 barn år 1954, 
84 barn började skolan 1961. År 1955 
föddes 119 barn, och i denna höst har 
vi haft 127 nybörjare.

Utflyttningen från byarna till sam
hället fortsätter dock. Och därigenom 
kommer snart flera skolor eller skol
former i fara. Det gäller Nederberga, 
Kallmora, Skattungbyn och Stack- 
mora.

Enligt en utredning, som gjorts den
na höst, måste Nederberga småskola 
indragas redan nästa år. Skattung
byn klarar sig några år till. Men det

ser ut, att det senare ej kan bli mer 
än en småskola i hela detta område.

Av folkskolorna ligger både Ne
derberga och Kallmora illa till. Det 
behövs bara utflyttning av enstaka 
barn, så blir det fråga om en sämre 
skolform. Men det skulle i så fall bli 
B 3, d. v. s. en lärare för både folk- 
och småskolstadium. Och en sådan 
skola kan vi väl inte inrätta i vår tid. 
Återstår alltså centralisering av något 
slag. Hur det skall ordnas, skall nu 
skolstyrelsen fundera på.

I Stackmoraområdet är problemet 
enklare. Skulle nuvarande Bl-formen 
(— 1 lärare för kl. 3—4 och 1 lärare 
för kl. 5—6) om något år eller kan
ske redan nästa år ej längre kunna 
hållas, är det ju ganska enkelt att med 
den skolbuss, som redan är inrättad, 
sända barnen till Digerbergets skola. 
I varje fall har föräldrarna vid två 
tillfällen uttalat, att de ej vill vara 
med om en försämring av skolformen.

Hj. H —n.
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